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ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ  „ДЕТСКО СЪРЦЕ“ 

април,2015- април,2016 

Дейността  на Асоциация „Детско сърце“ през отчетния период беше 

съсредоточена върху реализирането на основните дейности на 

асоциацията. 

1.Основната цел на работата на асоциацията е подобряване на 

психическото, физическо и социално здраве на сърдечно болните деца и 

млади хора.  

2.Социална закрила и материално подпомагане на децата и техните 

семейства. 

4.Оздравителни рехабилитационни програми за отдих на децата. 

5.Подобряване на работата на асоциацията и нейното популяризиране. 

6.Финансиране 

1.Психосоциална дейност.Психосоциалната служба, която се ръководи от 

г-жа Маркова  работи в следните направления: 

1.консултативна дейност – извършени са  специализирани консултации на 

62  хронично болни деца  и  35 семейства.  

3.Клубна дейност. В Асоциацията функционират 3 клуба- „Приятелство“ , 

„Младеж“ и „Родител“, в които се създава пространство и възможност 

родителите и децата да споделят проблемите си; създават се умения за 

комуникация;  През годината се организира и проведе семинар в 

Рибарица на тема „Как да се научим да се изправяме,когато се препънем в 

нещо по житейската пътека?”.  

Асоциацията организира и коледно тържество(19.12.2015). за 

децата и техните семейства в съюза на архитектите със забавна програма 

и коледен базар.  Изработен бе календар с рисунки на децата от 

асоциацията. Издаде се и бюлетин,отазяващ нашата дейност през 

годината. 

Организирахме празник за 1 юни „ден на детето“, отново в 

сградата на съюза на архитектите. Двете събития бяха спонсорирани от 

фирма АБВИ, която е наш приятел. 

От м. октомври,2015г.  функционира арт ателие за децата, които 

идват с голямо желание, като  всяка сбирка е на различна тема. През 

декември изработиха картички и предмети за новогодишния базар. 
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 По наша поръчка с  подкрепата на националната гимназия за 

приложни изкуства «Св.Лука» се изработи малка пластика с логото на 

асоциацията и тениски , за децата и спонсорите ни.  

В къщата на асоциацията се извършиха ремонтни дейности / покрива, 

офиса, банята, спалните,  смяна на дограма/  с помощта на младежите от 

асоцицията и доброволци.   

2.Медицинска дейност. Медицинската дейност е неразривно свързана с 

психосоциалната дейност. Асоциацията посредничи в решаването на 

здравните  проблеми на младежи над 18 години и връзката с 

кардиолози-интернисти. Като резултат от нашите усилия в началото на 

тази година болницата вече има лиценз за център по вродени сърдечни 

малформации, което ще създаде възможност за още по-тясно 

сътрудничество между детските кардилози и тези за възрастни. 

През изминалата година учавствахме в проект „Да помогнем на сърдечно 

болните деца от Добрич -2015”, което реализарахме с доц.Кънева от 1 до 

3 юли, 2015г. Бяха консултирани 25 деца. 

 3.Оздравителни програми – тази пролет проведохме планираната 

оздравителна програма за децата, която бе в Добринище от 3-

9.април,2016г. Присъстваха 18 деца, повечето след оперативно лечение 

от цялата страна-София,Пловдив,Варна,Сливен, Ямбол, Русе, Лом и 

Велико Търново.  Финансовото осигуряване на  програмата бе от средства 

на асоциацията на стойност 3 497 лв. Родителити платиха само 

транспорта на децата  –по 35 лв./дете.      

5.Публична и информационна дейност.  

Членове на Асоциацията бяха поканени да представят организацията в 

предаването „Ники Кънчев шоу” по националното Дарик радио. Участие 

взеха Диляна Атанасова, психолога Мила Маркова и проф.Цонзарова. 

Г-н В.Мавриков също престави асоциацията по телевизия Евроком, където 

участвахме  Мила Маркова и проф.Цонзарова   

6.Спонсори. 

 През отчетния период в Чикаго,САЩ беше организиран коледен  

благотворителен концерт от г-н Танев, който бе избрал две български 

неравителствени организации , едната от които бе нашата асоциация. По 

този повод председателя на УС взе участие в коферентна възка с Чикаго 

чрез  телевизия VIP, представи организацията, нейните цели и дейности. 

В заключение :Дейността на асоциацията като цяло ни удовлетворява 

преди всичко с изпълнението на нашите дейности.  
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7.Финансова справка 

I. Приходи на Асоциация „Детско Сърце“  за 2015 г.  

1.Дарения от юридически лица                 39 263.82 лв. 

II. Разходи  на Асоциация „Детско Сърце „за 2015г. 

    1.Разходи за консумативи / ток, вода, телефон, канцеларски   

материали,    гориво/  4 240.99 лв. 

    2. Ремонтни дейности на  центъра в размер на 4977.05 лв. 

    3. Социални дейности / изработване на сърца, семинар, коледно   

парти, тържество за 1-ви юни,  издаване на бюлетин/  7898.16 лв. 

    4.Банкови такси 161.92 лв.  

Общо разходи за 2015г. в размер на 17 278.12 лв. 

В края на отчетния период Асоциация “Детско Сърце „ разполага със 

следните парични средства: 

- Касова наличност – 10 364.21 лв. 

- Разполагаемо салдо по банкова сметка 38 735.64 лв. 

Общо разполагаеми средства към 31.12. 2015г  49 099.85 лв. 

 

 


