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ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ  „ДЕТСКО СЪРЦЕ“ 

април,2016- април,2017 

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.Психосоциална дейност: специализирани  консултации  на хронично болни 

деца  и  техните семейства  в  рамките на психосоциална служба: 

психологически, социални, фамилни консултации; посредничество пред местни 

общински и държавни институции; избор на учебно заведение и професия, 

съобразно индивидуалните възможности – 153 деца  и семейства. 

  

2.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;  децата  да придобият  умения  за комуникация  със  своите  

връстници  

От м. Октомври,2015г.функционира арт-ателие за децата, като  се поддържа 

традиция всеки месец да има поне едно събиране . През тази година бяха 

направени 12 арт ателиета,  около големи празници като Великден, Коледа и 

първи март. Децата от клуб „Приятелство” участват с удоволстиве в тях, като 

често присъстват и младежи от клуба на „големите” . По този начин се създава 

връзка между двата клуба, и по-лесна приемственост когато децата  станат на 

18 години те естествено преминават в клуба на големите. През тази година 

през клуба преминала около 45 деца. Родителите от своя страна все повече се 

оптускат и си позволяват да оставят спокойно децата да работят, което е 

предпоставка за срещи и на клуб „Родител”.  
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През тази година бе проведен и един семинар за младежите във Враца, на 

който беше на тема „Позитивното в живота – как да го намерим”. В нея взеха 

участие 28 младежи отново от цялата страна, всички оперирани или с вродени 

сърдечни заболявания.  

3.Оздравителни програми –през тази отчетна година бе проведена една 

оздравителна програма на Добринище в рамките на 8 дни. На нея присъстваха 

18 деца от 8 до 16 години от цяла България – оперирани и неоперирани. По 

време на озравителните програми се провеждаха ежедневни занимания с цел 

преодоляване на негативните ефекти от болестта и постигане на по-добри 

комуникативни способности, по-висока самооценка и развитите на талантите на 

децата. 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.      

 

4.Тази година Асоциацията успя да осъществи още две големи събития  

1.честването на първи юни, което се проведе в Къщата на куклите, където 20 от 

нашите деца имаха възможност не само да научат нещичко за историята на 

куклите, но и сами  да си изработят по една кукла. Друга част от честването бе 

провеждането на конкурс The world in your hands – конкурс за детска рисунка.  

2. Коледно тържество и Коледен базар, което бе предшествано от поредица 

базари и участия на нашите прекрасни продукти изработени от децата в арт 

ателието. Събитието  бе с благотворителна цел и на него успяхме да съберем 

една сериозна част от необходимите средства за оздравителната програма на 

децата. На партито присъстваха над 120 човека, като децата на асоциацията 

бяха около 40.  

 Двете събития бяха спонсорирани от фирма АБВИ, която е наш приятел. 

3.Асоциацията подпомага клиниката по детска кардиология за оформяне на 

парка пред клиниката, с разчистване на мястото (24 души) и проекта е в 

напреднала фаза. 

В къщата на асоциацията се извършиха ремонтни дейности  

5.Медицинска дейност. Медицинската дейност е неразривно свързана с 

психосоциалната дейност. Асоциацията посредничи в решаването на 
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здравните  проблеми на младежи над 18 години и връзката с кардиолози-

интернисти. През изминалата година учавствахме в проект „Да помогнем на 

сърдечно болните деца от Добрич -2016”, което реализарахме с доц.Кънева. 

Бяха консултирани 25 деца. 

 

6.Финансова справка 

I. Приходи на Асоциация „Детско Сърце“  за 2016 г.  

1. Дарения от  юридически лица                 6 461,18 лв. 

2.Дарения от  физически лица       1 327.00 лв. 

Общо приходи за 2016 г. В размер на 7 788,18 лв. 

 

Разходи  на Асоциация „Детско Сърце „за 2016г. 

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

гориво/  4 630.78 лв. 

    2. Разходи за поддръжка и обезпечаване дейността на център   в размер на 2 

912.51 лв. 

    3. Социални дейности / арт ателие, семинар, коледно   парти, оздравителна 

програма /  8657,45 лв. 

    4.Банкови такси 114.04 лв.  

Общо разходи за 2016г. в размер на 17 314,78 лв. 

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

парични средства: 

Касова наличност – 6 451,21 лв. 

     Разполагаемо салдо по банкова сметка 32 722,16 лв. 

Общо разполагаеми средства към 31.12. 2016 г. =39 173,37 лв. 

 

В заключение :Дейността на асоциацията като цяло ни удовлетворява преди 

всичко с изпълнението на нашите дейности.  

Благодаря на всички членове на Асоциацията, на членовете на УС и на всички 

спонсори за безрезервната помощ. 

  


