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ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД

НА
АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ

(Наименование на организацията)

за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.

Извършени дейности:    
      1 Групи по интереси , лагери, образователни екскурзии и всички други дейности 
свързани с включването на децата в обществото;

      2. Организиране на обучителни семинари в страната и за участие в чужбина; за 
изследователска дейност;

      3. Координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в страната; подкрепа на 
регионални и национални кампании; печатна и преводаческа дейност; 

     4. Социална дейност – психологична, логопедична, терапевтична и друга помощ за деца, 
лица с епилепсия и техните семейства; оценка на потребностите и предоставяне на услуги;  
супервизия; обучение на екипи; разширяване на мрежата от професионалисти в страната и 
обучението им;

Постигнати резултати:

1. Групи по интереси-  карате, арт терапия, музико-терапия, ресурсно подпомагане, 
курс по рисуване. Срещите се провеждат в София , Благоевград, Търговище, Русе. 
Участие на деца и младежи в тези региони различните групи е 41 на брой. В 
останалите региони е предимно индивидуална работа. Продължава традицията за 
посещение на театрални и музикални постановки, отбелязване на рожденни дни и 
други празници.

2. Подготовка за участие в международни конгреси.
3. Кампания „Извън сянката на епилепсията” организирана от АРДЕ продължава и 

през тази година. На 11.02.2013 г. за трети път беше отбелязан Европейски ден на 
епилепсията. Съвместно с Клиниката по неврохирургия ”Св.Ивана Рилски” беше 
представен 128 канален апарат от олимпийската шампионка г-жа Мария Гроздева. 
В този ден беше обявен  и център за хирургично лечение на епилепсията и 
предоставени нашите искани за национална програма за лечение на епилепсията в 
България. Представени са и стандартите за грижи за хората с епилепсия и техните 
семейства. На 26.03.2013 г. беше отбелязан Световен ден за информиране за 
хората с епилепсия, известен , като Лилав ден. На този ден се проведе среща с г-жа 
Йорданка Фандъкова и млади хора от организацията. Предоставено ни беше 
помещение за Дневен център за деца и лица с епилепсия. В късният следобед по 
традиция се проведе среща с  членовете на Асоциация на студентите медици. 
Срещи с местна власт 11 на брой.  През периода са получени  3 жалби  и насочени 
към съответната институция. Продължава работата по жалбата за защита на двете 
деца , едното от които е с епилепсия. Направени са многобройни консултации по 
телефона. В цялата страна са направени повече от 280 срещи с родители. 
Съдействие за РЗОК е потърсил 1  човек, а ТЕЛК 18 човека. Консултации и 
насочване към лекар-специалист са 27 човека, а за диагностика и лечение 23. 
Съдействие за лекарства са получили 9 човека. АРДЕ изпълнява дейности по 
проект „ Влючващо образование”. Във връзка с проблеми в образованието са 
проведени срещи с различни специалисти от МОМН. В различните региони наши 



представители са участвали в 3 семинара. В Русе се провеждат срещи с местната 
структура на БЛС. Отразяване на събитията- направен е медиен мониторинг – осем 
местни, две национални радиа, 14 вестника и всички електронни медии са 
отразили нашите събития.

4. Психологична консултация са получили 30 деца и родители не еднократно. В 
София има две групи за работа с млади хора с епилепсия. Започна психосоциална 
рехабилитация- извеждане от дома без родител или друг роднина и научаване на 
различни социални умения. Младите хора се учиха да ползват метрото, да отидат 
сами на клуб или различни други развлекателни места. Съдействие в службите за 
социално подпомагане са получили 3 човека. Проведени са срещи с родители и 
лекари. Психологична помощ за родители-31 на брой, с логопед-три деца. 

Индикатор за ефективност:
Степен на постигане: много добро. 

Съставил отчета: Веска Събева.....................................

Ръководител: Веска Събева............................................


