ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ”
За периода април,2002 – април, 2003г.
Дейността на Асоциация “Детско сърце” през отчетния период бе
съсредоточена върху следните основни задачи:
1.Подобряване и разширяване на дългосрочната програма на
Асоциацията с оглед подобряване на психическото, физическото и
социално здраве на сърдечно болните деца.
2.Разширяване дейността на психосоциалната служба за работа с
деца с други хронични заболявания.
3.Социална закрила и материални подпомагане на децата и техните
семейства.
4.Оздравителни рехабилитационни програми за отдих на децата.
5.Завършване на ремонтните дейности в сградата на Асоциацията
6.Подобряване работата на Асоциацията и нейното популяризиране
7.Набиране на средства.
ПСИХОСОЦИАЛНА СЛУЖБА – ръководител на службата е г-жица
Мила Маркова.Тази служба работи в следните направления:
1.консултативна дейност : извършва се в центъра “Детско
сърце”ежеседмично. Осъществени са 162 консултации и сесии за
дългосрочна терапевтична работа в индивидуален /97/ и семеен /65/
план на общо 98 души по проблеми ,свързани с трудности в
адаптацията на децата към нови училища, трудности в социалната
адаптация, поведенчески проблеми, проблеми на брачната двойка,
семейни затруднения, емоционални фиксации, несигурност и ниска
самооценка.
В последните месеци активна работа започна и социалния работник
Елена Станева, която извърши общо 23 социални консултации за 4
месеца.По време на тези консултации бяха създадени добри връзки с
различните институции, свързани със социалното подпомагане на
семейства със сърдечно болни деца, училища и центрове.
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2.семинарна дейност : През тази година бяха организирани 2
семинара в градовете Добрич и Хасково.Темата на семинарите бе
“Интегриране на хронично болноте дете “.Тези семинари са част от
програмата на проекта “Психосоциална помощ за деца и млади хора
с оперирани сърца и техните семейства”, която стартира от
м.декември .Тази програма се финансира като проект по програма
Фар АКСЕС 2000.Тези семинари са първите, които Асоциацията
провежда съвместно с партнираща организация включваща
професионалисти от двете организации. Наш партньор по този
проект е Асоциация за семейна подкрепа и социални
дейности,гр.Бургас.И на двата семинара учавстваха по 25-30 души
от различни професии –учители, психолози, социални работници,
педагогически съветници, родители, мед.работници и млади
пациенти .
Целта на тези семинари е да се съберат хора от различни професии,
които имат отношение към хронично болните деца, да споделят своя
опит и идеи в работата си с тези деца, както и да се изгради мрежа от
центрове за взаимопомощ и самопомощ в различните градове.
Нашата задача е да подпомогнем тези хора да организират
психосоциални служби по места, за да могат децата от района да
ползват тези услуги ,а и самите служби да ги подпомогнат при
решаване на техните проблеми – психологически и социални. Това
би било най-големия успех на Асоциацията, ако успее да подтикне
хората към създаването на такива служби по места.
4. Рехабилитационна оздравителна програма – през годината се
проведоха 2 лагера – един летен в с.Равда и един зимно-пролетен –
на Бузлуджа в Стара Планина.Общо в двете програми учавстваха 43
деца, на възраст от 11-17 год. за лятната и от 8-14г. за пролетната.В
програмите учавстваха деца от различни градове на страната - Бяла,
Първомай,Троян,Пловдив,София Пазарджик, Харманли, Белослав,
Ямбол,Варна и др.
Разходите за двата лагера са около 5 131 лв. И са осигурени само от
спонсори; това е нашия принос в проекта финансиран от ФарАКСЕС
2000.Родителите са заплатили
само пътните разноски на
децата,учавствали в летния лагер, вторият е напълно безплатен за
децата. Активната работа на екипа,който придружава децата
/психолог,соц.работник и лекар/ допринесе за подобряването на
психо-социалното състояние на децата.
5.Социална дейност . Както си спомняте от предишното събрание
миналата година ви споменахме, че мансардния етаж на къщата ще
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оформим като социални спални, което вече е факт.Това стана
възможно благодарение на проект,финансиран от Обединени
Холандски фондации. Тези спални са на ваше разположение, когато
идвате за контролни прегледи, за Холтер или по друг медицински
повод. През отчетния период бяха настанени общо 167 души,
родители и деца със сърдечни проблеми.С повечето от тях бяха
извършени консултации, разговори за подкрепа с някои от екипа на
психосоциалната служба. Нашата амбиция е да установяваме потясна връзка с пребиваващите там, да бъдат част от клуба “Родител”
и в тази насока има още много какво да се желае.
6.Клубна дейност – най-активни бяха срещите в клуб
“Приятелство”. Тези срещи бяха замислени като ежемесечни, но
поради големия интерес на децата станаха всяка седмица.Това е
едно пространство, където децата споделят вълненията си,
получават подкрепа, занимават се с неща, които са им интересни и
ги вълнуват.На всяка среща присъстват около 15-20 деца.
Клуб “Младеж” – това е клуб на млади хора с оперирани сърца,
който се сформира миналата година и се събира един път
месечно.Това е група за самопомощ, където младите хора разговарят
и споделят проблемите си , опитват се да ги решават.Групата има
напълно самостоятелен живот и самите младежи решават темите на
сбирките си. От тази година Асоциацията и клуб Младеж имат
интернет страница, която може да посетите .Калина Ташкова,
председател на грепата ще разкаже повече за работата на клуба.
Дейността на Психосоциалната служба бе насочена към :
-разширяване
на работата в център “Детско сърце” за
привличане на деца с други хронични заболявания, тъй като те
имат сходни психосоциални проблеми;
- включването на различни професионалисти и семейства с деца
със сърдечни проблеми от различни градове на страната в
дейностите на Асоциацията.
- От тази година започна активна работа и нашия социален
работник ,което веднага бе усетено от родителите, които
потърсиха неговата помощ.
- Утвърждаване на клубовете.Има още какво да се прави в
организирането на клуб “Родител”, за да забаработи
пълноценно.
-Една голяма задача е стабилизирането на сформираните вече
организации в провинцията, благодарение на нашите семинари градовете Русе, Шумен,Добрич и др. Нужна е по-голяма
инициативност от наша страна в укрепването на тези крехки
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организации , оказване на нужната подкрепа и посещение от
наши психолози за решаване на текущите им проблеми.
Здравната дейност се осъществяваше главно по време на
семинарите където по традиция се консултираха и деца със
сърдечни проблеми.Общо в двата семинара бяха прегледани 39
деца.Освен това на около 100 деца бяха дадени здравни съвети,
подпомагане на консултации с други специалисти, както и
посредничество при големите младежи със здравни проблеми от
различно естество. В НКБ вече има екип от специалисти –
педиатър-кардиолог и интернист-кардиолог, които заедно
решават проблемите на израстналите младежи със сърдечни
заболявания.
Асоциацията издава два бюлетина годишно . Дали достигат до
вас, дали са ви полезни, дали ги харесвате очаквам да чуя от вас
сега.
По отношение популяризирането на Асоциацията считам, има
известен напредък.В хода на всеки семинар се организираше
пресата; работата на екипа се отразяваше в местния печат;
реализираха се интервюта.Има и няколко публикации в столични
всекидневници за работата на асоциацията както и изяви по
програма Хоризонт.
Набиране на средства. Основният източник на средства през
отчетния период бяха реализирани от двата проекта,които
спечелихме :единият е спонсориран от Обединените Холандски
Фондации с които бе завършен ремонта на мансардния етаж от
къщата и втория е Програмата Фар АКСЕС 2000 към
Европейската комисия, по който работим и в момента.
Друг източник на средства са нашите спонсори :
 Електроснабдяване – столично ЕАД с изпълнителен
директор г-н Г.Миков.
 “Докторес”-ЕООД с управител д-р Ничев
 Фирма Мерлони – Индезит за България от която получихме
пералня
 Г-жа Райна Делмева, която подари мебели и оборудване за
кухнята
 Г-жица Арабел Караян
 Всеки член на УС на Асоциацията е донесъл по нещо за
новия етаж от къщата
В резюме успехите на Асоциацията през отчетния период се
състоят в следното:
 Създаване на служби в различни градове на странат –
Русе,Шумен и Добрич, благодарение на нашите семинари
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 Възможността да осигурим безплатна почивка на деца от
социално слаби семейства
 Начало на истинска социална работа чрез соц.работникгжа Е.Станева
 Създаването и укрепване на организацията “Младеж” –
млади хора с оперирани сърца
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
 Обхващане на повече деца с други хронични заболявания
 Укрепване на клубната дийност и специално клуб
“Родител”
 Помощ на крехките още организации по места,
партниране,сътрудничество и подкрепа
 По-рационално използване на социалните спални
 Искам да благодаря на УС на Асоциацията за усилената
работа:
 Мила Маркова като шеф на психосоциалната служба и
един от авторите на проектите.
 на екипа реализирал оздравителните програми – д-р
Ташков,Е. Станева, М.Горинова, М.Маркова, М.Ранева,
К.Ташкова .
 екипа учавствал в семинарите – М.Маркова, ,Е.Станева,
партньорите от Бургас- Велина Костова и Десислава
Пашова,д-р
Евтимова
/,
която
извършваше
мед.консултации/
 на М.Кутина и Юлия Райчева за грижите около къщата
 на г-н Цв.Дончев, нашият координатор и организатор на
голяма част от нашата дейност, за неговата взискателност
и акуратност.Той заедно с д-р Ташков се грижат бюлетина
да излезе навреме .
 на почетния председател на асоциацията проф.Величкова и
самоотвержената
д-р
Дойнова
за
подкрепата,
отзивчивостта и готовността им винаги да помогнат.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Председател на УС:..................
(М.Цонзарова)
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