ОТЧЕТ
за работата на психо-социалната служба към Асоциация
“Детско сърце” през 2012година
Разпределение по направления:
Психосоциално –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; изготвяне на индивидуални планове от грижи;
избор на учебно заведение и професия, съобразно
индивидуалните възможности – 125 деца и семейства
Социални спални - Социална закрила и Временно настаняване
в социалните спални на Асоциацията на семейства на деца с
хронично заболяване по време на престоя им в София за
изследвания или операции, 129 на родители със 68 деца са
ползвали тази услуга през годината
Клубна дейност - Създаване на пространство и възможност
за родители и деца да споделят своите проблеми, децата да
придобият умения за комуникация със своите връстници
(клубове“Приятелство”,“Младеж”,“Родител”) – 35деца и
младежи и 20 родители са се включили в клубната дейнсот
през годината.
Медицинско- специализирана, високо квалифицирана
медицинска помощ, неразривно свързана с психосоциалната, тъй
като специалистите в Асоциацията работят в мултидисциплинарен
екип –не знам ????
Оздравителни програми –За съжаление през изминалата
година не успяхме да осигурим финасиране и не се проведе
нито една програма.
В рамките на тази година успяхме да напишем един мащабен
проект, който ще се извършва в партньорство с испанстака
организация „Менудос Корасон”. Преминахме през всички
етапи за одобрение и тази тгодина сключихме договор за
финансиране на този проект. То й е с продължителност от 18
мсеца и ще страртира на 1-ви юли 2013 година. За съжаление не

успяхме да се включим в другата финансираща програма, тъй
като за участие в нея се изисква регистрация в обществена
полза.Участието в Европейски проекти, както и финансирането
с предимство на проекти на организации в обществена полза са
едни от основните причини да поставим този въпрос на
гласуване пред вас. От друга страна съществуват редица
финасови облекчения за организациите в обществена полза.
По подробно за предстоящия проект ще ви разкажем догодина,
когато то ще бъде в ход и ще имаме конкретни резултати, които
да представим пред вас.
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