
ДОКЛАД 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
Асоциация на родители на деца с епилепсия -АРДЕ  

наименование на юридическото лице 
през 2013 г. 

 
 І. Общо представяне на организацията 

Асоциация на родители на деца с епилепсия е регистрирана на 13.07.1998 г. в гр.София 

като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, извършваща дейността си в 

обществена полза. От 2003 година е член на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания към Министерски съвет. От 2011 г. е член на Световното бюро по епилепсия . 

Организацията се управлява от Управителен съвет и Общо събрание на членовете. 

Асоциация на родители на деца с епилепсия, като единствена представляваща тази 

фокус група през всичките тези години работи в посока на преодоляване на проблемите в 

сферите на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, социалните услугис цел 

промяна на нагласите на общностите по отношение на това малко изследвано заболяване. 

 Основни цели на АРДЕ са да съдейства за:  

• Социалната интеграция на децата, младежите, девойките и възрастните, 

страдащи от епилепсия; 

• Подобряване на условията на живот на болните от епилепсия; 

• Изграждане на централизирана медицинска помощ за болните от епилепсия 

деца, младежи и девойки; 

• Набиране на полезна информация, свързана с лечението и социализирането на 

децата, младежите и девойките, страдащи от епилепсия; 

• Създаване на Дневен  център за социална рехабилитация и интеграция на 

децата с епилепсия и техните семейства, както и в подкрепа на лица, които са 

били обект на дискриминация поради заболяването епилепсия или други 

заболявания;  

• Функциониране на бюро за информация и насочване към ресурси за интеграция 

на хора с епилепсия и  всички услуги, които помагат в процеса на социализация. 

• Функциониране като център за връзки и информация с идентични организации в 

Европа и света; 

• Подробно информиране на родителите на децата, юношите и девойките болни 

от епилепсия относно социалните им права и постиженията на световната 

медицина в областта; 

• Осигуряване на членство в Европейски и световни организации; 



• Насърчаване на всяка инициатива насочена в подкрепа на осъществяване 

целите на сдружението и съвпадаща с изискванията на действащото в 

Република България законодателство. 

• Тежестта на обществените нагласи обричат хората с епилепсия и техните 

семейства на социално изключване и икономически последствия. Това често е 

причина част от хората да не търсят медицинска помощ, както и социални услуги, 

които да подпомогнат благоприятния изход от заболяването. То  все още е непознато и 

предизвиква страх и неразбиране и това е основна причина за изолацията не само на 

болния от епилепсия, но и на целите семейства. Не е необичайно поради 

стигматизиращия характер на епилепсията на хората  да бъде отказвано правото им на 

образование, правото на труд и развиване на взаимоотношения , както всички 

останали хора. От тази позиция, организацията предоставя място за насочване на 

потребностите, решаване на проблемите, споделяне на общи решения и подходи, 

взаимопомощ, сътрудничество със сходни родителски организации и участие във 

формирането на здравни, образователни и социални политики, гарантиращи зачитане 

на правата на хората с епилепсия. 

Ключови моменти от дейността и развитието на организацията 

Отчитайки, че промяната в нагласите, създаване на адекватни услуги, достъп до 

образование и др. е продължителен процес и всяка дейност изисква многократно повтаряне 

и постоянство, АРДЕ развива своите приоритети и предприема действия на всички нива - 

практики, политики, култура на приемане в общността. 

АРДЕ  е активен участник в промяна на законодателството в частта на правата на 

хората с увреждания. Провеждането на  дискусионни срещи с представители на общинска 

власт и общински служби по региони във връзка с интеграцията на децата и  лицата с 

епилепсия определено помага на процеса за тяхната интеграция. Асоциацията има 

установени контакти с институциите на всички нива и провежда комуникация, с активно 

предоставяне на обратна връзка. 

Реализираните конференции с международно участие на специалисти от Англия и 

Франция и Ирландия определено подобри комуникацията на специалистите с родителите и 

младите хора с епилепсия. Трябва да се отбележи, че международните конференции се 

организират традиционно в пространството на АРДЕ и чрез тях става възможно влизането на 

нови подходи и теми в грижите за хората с епилепсия у нас. 

Асоциацията взе  участие в Международни конгреси, представи изследвания от 

организацията в областта на образованието, услугите и здравеопазването, набира  полезна 

информация за заболяването, новости в лечението, стандарти на грижи в други страни по 

света. Някои от данните се публикуват в брошури на организацията или се обсъждат в 

доклади на работни срещи в държавни ведомства и неправителствени организации. 



Регулярните  семинари в страната, на които се осъществяват срещи с родители, деца, 

специалисти- лекари, психолози, социални работници и представители на  местната  власт,  

дава възможност за получаване на липсваща информация на място. Това, което прави 

впечатление е изключително бавния процеса на  разчупване стереотипите в мисленето, не 

само в обществото, но и в  семействата. 

 Установен факт от тази дейност  е, че от страната на семействата на хората с 

епилепсия основен проблем пред интеграцията е страхът от отхвърляне и чувството за вина. 

Ето защо, промяната на нагласите към епилепсията чрез информиране за спецификите и 

природата на заболяването има ключова роля за преодоляване на бариерите пред 

различието и спокойното място на хората с епилепсия сред останалите техни съграждани. 

Нашата организация, чрез регионалните си представители изгради мрежа от 

професионалисти в лицето на психолози и социални работници. Работата в партньорство с 

професионалисти е друга традиция на организацията, която е от пионерите у нас в 

съвместното развиване на системата за защита чрез съучастие и покана към различни 

специалисти. Практиката, която има най-голямо значение тук е, че при тежки случай, а често и 

поради не владеене на български език в някой региони на страната, нашите представители 

придружават децата и родителите до центровете за лечение на епилепсия. Можем да отчетем 

случаи на оздравели напълно деца и лица с епилепсия, което внася оптимизъм в другите 

наши членове, че болестта се лекува и има шансове за всички. 

 Основна цел на АРДЕ остава, обществото да се докосне до проблемите и до тези хора, 

за да може да преодолее своите страхове, свързани с все още битуващата мистериозност на 

заболяването.  

Дейностите, които осъществяваме в тази посока са: 

-Обучителни семинари и консултации с водещи специалисти по места 

-Създаване на мрежа от специалисти в регионите на страната и локални малки екипи 

-Обучение на екипи за работа по метода „Работа по случай” и изготвяне на 

индивидуална оценка на ситуацията на търсещия помощ 

- Психологична и логопедична помощ 

- Родителска група за само помощ 

- Съдействие за получаване на лекарства, съдействие за консултации, диагностика и 

лечение 

-Групи по интереси 

Във връзка с последното, което с утвърди като успешна и желана от родителите и 

децата практика, трябва да се отбележи напредъкът в развитието на груповото пространство. 

Асоциацията продължава дейността си за създаване на групи по интереси за децата и групи 

за само помощ на родителите. Броят на децата, които посещават групата  по карате се 

увеличава непрекъснато, като в нея се включиха и деца с други увреждания.  



В групите по арт терапия се отбелязва видим напредък при някои от децата и 

младежите в посока на добиване на самочувствие и добиване на умения, които да прилагат 

успешно в живота си извън групата.  

Родителите, участващи в групите по интереси споделят своите наблюдения с 

родители, които не са членове на организацията и се отчита, че групата се търси, като ресурс 

за оказване на подкрепа на детето, независимо от неговото увреждане. 

Провеждаме занимания по музикотерапия, където децата и младежите учат песни, 

инструменти, различни стилове музика и т н. 

 Работят групи по психо социална рехабилитация. Техният формат се определя 

от броя на желаещите да участват, възрастта, спецификата на нивото на функциониране и 

увреждането.  

Всички групи се водят от съответни специалисти, които са дългогодишни партньори на 

организацията. 

От 2006 г. Асоциацията успешно прилага и черпи ресурс чрез Националната програма 

за трудова заетост на хората с увреждане. По програмата към момента за организацията 

продължават да работят девет човека.  

 Дейност на организацията през 2013 г. 

 Всички предоставяни от нас услуги, срещи, участия в международни конгреси и 

конференции, семинари, срещи с родители и институции и др. са насочени към преодоляване 

на стигмата от заболяването. И тази година, Асоциация на родители на деца с епилепсия 

продължи активно своето участие в глобалната Кампания „Другата страна на епилепсията", 

на Световното бюро по епилепсия, Световната лига за борба с епилепсията, Световната 

здравна организация и всички Европейски структури на тези организации. АРДЕ се нарежда 

до тях и заема своето достойно място в семейството на организациите на хората с 

епилепсия, както и други сходни организации на територията на Европа. 

Националният консенсус на невролозите в България определя, че болните с епилепсия 

са над 70 000 хиляди, а децата около 30 000 хил. Това е една значителна част от българските 

деца като цяло. Въпреки законодателството и дадените права, от гледна точка на правото на 

образование, децата все още не са в детските градини и училищата. Професионалното 

образование, което е ключово за трудовата реализация на децата и младежите, на 

национално ниво не е насочено към преодоляване надефицита и намиране на силните страни 

на децата и младите хора с епилепсия и по тази причина те са  лишени от възможност да 

бъдат конкурентни на пазара на труда. Семействата на тези деца са с много нисък социален 

статус, отсъствието на адекватни социални услуги, достъп до адекватно образование 

стигмата, която ги принуждава да крият заболяването ги обрича на бедност.  

От друга страна, непознаването на заболяването и влиянието на медикаментите 

остават основни фактори за този отказ хората с епилепсия да бъдат признати за 

пълноправни членове на обществото. 



Организацията в момента обхваща над 957 семейства от цялата страна и непрекъснато 

се разраства. И през 2013г. продължи създаването на нови структури. Ето защо, полагаме 

усилия да се запази нашето сътрудничество с Нов български Университет, който е източник 

на възможност за обучение на специалисти за работа с нашата фокус група. 

 

 Информация за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им 

с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати 

 

• Дейност 

Наименование на дейността, програмата или проекта 

Групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности 

свързани с включването на децата в обществото 

 

Кратко описание на дейността, програмата или проекта 

 Обучението по арт тепария цели да подтикне обучаваните към нови начини на 

себеизява и реализация чрез създаване на изкуство към творческа радост и удовлетворение. 

Изкуството се ползва като начин на общуване между децата  и изява пред околния свят на 

собствените им мисли и чувства. 

 Групата по арт терапия към АРДЕ през 2013 година има дейности по рисуване и 

приложно изкуство с цел да се развиват уменията, свързани с фината моторика на 

движенията на ръцете, фантазията на въображението и сигурността при работа с различни 

материали.  

 Заниманията включват рисуване и приложно изкуство. Рисуването е с материали по 

избор на теми като „Моят любим сезон”, Празници – „Коледа”, „Великден”, „Рожден ден”,  

„Аз проектирам моята стая”. 

 Заниманията по приложно изкуство обхващат рисуване на декоративна композиция 

върху глинени изделия и върху стъкло, изработване на картички и други сувенири с 

техниката на колажа, рисуването и апликация с природни и други материали, изработване на 

мартеници, направа на коледна украса и великденска украса чрез изрязване на ажурни  и 

модулни елементи, рисуване и апликация. 

 Работата по арт терапия възпитава качества като творчество, постоянство, търпение, 

тя е тренировка на двигателните и сензетивни умения, мотивира желание за творчество и 

пълноценен живот, не на последно място подкрепа за самочувствие и гордост от 

постигнатото. 



 

 Групата по рисуване към АРДЕ през 2013 – 2014 година има дейности за  разнообразни 

видове и жанрове на изкуството, съобразени със подготовката, интересите, здравословното 

състояние на курсистите. Включват се занимания по рисуване на графика, живопис и 

приложно изкуство с постепенно овладяване на материалите – моливи, пастели, акварелни и 

акрилни бои и апликация с природни и други материали. Дават се знания и умения за 

създаване на портрет, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция, цвето знание и 

декоративни и абстрактни композиции.  

 Целите на занятията по рисуване са чрез обяснение, демонстрация, беседа и 

индивидуална работа да се развиват уменията за работа с различни материали, 

усъвършенстване на финнатамоторика на движенията на ръцете, довеждане до крайна 

реализация на предварителния мисловен замисъл. Даване на информация за професията на 

художника, приложника, компютърния, пространствения и моден дизайнер. 

 Целите на заниманията по рисуване са да създадат интерес към рисуването и 

приложното изкуство като възможност за реализация на личността и като път за 

усъвършенстване на личните умения. 

 

 

 

 



Основни цели по музико терапия са: Осмисляне на процеси в музикалното изкуство, 

възприемане и изпълнение на музика, разширяване на познанията за стиловете и 

направленията в музиката, слушане на музика, изпълнение от групата на основни 

жанрове.Тази година младите хора и децата се запознаха и с българската народна песен. 

Слушат се много хора, народни песни и те могат да различават различни народни 

инструменти. Други направления, за които получиха познания са за различни видове 

оркестри, музикални групи  в българската поп и рок музика, като Щурците, Тоника, Б.Т.Р., 

различни певци и др.Основно занимание в тези часове е пеенето, което развива чувството за 

ритъм и мелодия, както и чувството за общност, когато пеят заедно. През този период са 

научени много песни наизуст, което е една добра възможност за развитие на паметта.  

Тази година бяха организирани посещение за рехабилитация в Разлог, местност 

„Бетоловото”. Лагерите на морето се осъществиха както всяка година за малките и най-

тежките случай за четиринадесет път на „Златни пясъци”със съдействието на Пристанище 

Варна, БМФ и Въздухоплаване, а за по-големите и в по–добра кондиция в Китен. През 

септември месец отново със съдействието на община Благоевград се осъществи лагер в 

местността „Предела”. Участниците в лагерите са от цялата страна. 

 

„Златни пясъци” 

 

„Предела” 

В София продължава групата по карате. Към нея се присъединиха и още младежи. 

Продължи и работата с ресурсното подпомагане на децата. Изучаването на английски 

продължи тази година  с доброволец от Латвия. На този етап резултатите са скромни , но 

интереса към изучаването на езика остава. Всички участници в групата осъзнават, че 



изучаването на езика разширява възможностите им за повече контакти и зад пределите на 

нашата страна. Срещата с младежи от Румъния ги мотивира допълнително. 

Продължава индивидуалната работа  с децата и лицата  с епилепсия и с техните 

семейства.Нагласата в голяма част от семействата е да не се срещат с други семейства или 

хора с тяхното заболяване. 

И през 2013 г. бяха посетени различни постановки и концерти. Отбелязването на 

рождени дни и други празници и важни за децата и лицата с епилепсия дати вече е традиция.  

Коледни тържества бяха организирани в Благоевград, Плевен, Търговище и София. За 

осигуряване на подаръците и тържествата се включиха много дарители от цялата страна, 

като и АРДЕ,а в София вече по традиция, тържеството беше съвместно с Асоциацията на 

студентите медици.  

 

￼￼ 

 

Управителният съвет на организацията отчете, че средствата, които са получени от 

държавният бюджет са изразходвани по предназначение и съгласно планираното.  

 

Източници на финансиране, изразходвани през годината средства 

През 2013  г. Източници на средствата на организацията са държавния бюджет и дарения за 

изпълнение програмата на АРДЕ.Държавна субсидия –5 000 лв.  

 

Постигнати резултати, друга информация – публични прояви, партньорства, 

публикации и др. 

Продължава тенденцията за създаване на контакти на децата извън семейната среда. Това се 

осъществява чрез чествания на празници, събития на сходни организации, задълбочаване и 

развиване на приятелства между самите деца и родителите и други. 

 

• Дейност 



Наименование на дейността, програмата или проекта 

Организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина 

Кратко описание на дейността, програмата или проект 

Участие във Конгрес в Дъблин, Ирландия 

Форум за изследване на епилепсията 

25-27 май 2013, Дъблин 

 На 25-27 май т.г. в Дъблин се проведе европейски форум за изследване на 

епилепсията. Целта на форума беше да се обсъди и да се планира стратегически как 

заинтересуваните страни да лобират за отпускането на повече европейски средства за 

изследване на епилепсията в новата програма Хоризонт 2020 (бившата Седма рамкова 

програма), която влиза в действие през януари 2014 г. Темите във форума включваха: защо 

има нужда от повече изследвания, стигмата на болестта, терапия и медикаменти, 

неравенства в достъпа до качествена диагностика и лечение, европейска програма Хоризонт 

2020 за изследване и иновации, стандарти за грижа, детската епилепсия и лечение на 

съпътстващи заболявания. 

 До момента ЕС допринася 0.001% от фондовете си за епилепсията и има силен 

дисбаланс между нуждата и финансирането. В същото време има невиждана досега подкрепа 

от страна на Европейския парламент за каузата на епилепсията, която трябва да бъде 

използвана. Декларацията за епилепсия, подписана от рекорден брой депутати - 459 - и 

приета на 15 септември 2011 г. ни дава сериозно предимство. 

 Майк Глин, председател на Международното бюро за епилепсия (МБЕ), окуражи 

присъстващите да са готови за постоянство в политическия си натиск за повече разбиране и 

средства. Той допълни, че имаме нужда от подкрепата на ЕС за европейска кампания за 

повишаване на осведомеността, освобождаване на антиепилептичните лекарства от 

законодателство за генеричната замяна, както и за използването на подходящ език (“човек с 

епилепсия”, вместо “епилептик”).  

 ЕС също така може да финансира и подкрепи кампании за изследване на 

разпространеността и разходите на епилепсията в ЕС, които да осигурят навременни и 

валидни статистически данни, които да се използват за натиск върху националните 

правителства. Изследванията са оръжие за публични кампании на национално и европейско 

ниво. 

 Майк Глин посочи и че не бива да забравяме, че за ЕК здравето на населението на ЕС е 

приоритет за постигането на целите на стратегията за растеж Европа 2020.  

 Целта на форума беше и за първи път на една маса да се съберат учени, пациентски 

организации, представители на Европейската комисия, Дирекция изследвания на САЩ и 

представители на индустрията, включително малки и средни предприятия, които да споделят 

своите виждания за това какви трябва да са практическите стъпки през следващите 5 години, 

за да се постигне целта "Без припадъци, без епилепсия до 2030 г."  

 Професор ЛийСандър, епилептолог от Университетския колеж в Лондон, изтъкна, че 

включването на епилепсията в дневния ред на Хоризонт 2020 е жизненоважно, защото 



епилепсията е най-разпространеното неврологично заболяване с високи нива на 

коморбидност (съпътстващи заболявания), с риск от преждевременна смърт, с висока тежест 

за пациента и семейството му и със значителен ефект върху човешките и граждански права 

на хората с епилепсия. “Предизвикателството за 2020 е да видим епилепсията в нейната 

цялост, да разберем ефекта на възрастта и генетиката и да променим подхода на лечение. 

“Проф. Л. Сандър 

 Джон Ф. Райън, директор на отдела за обществено здраве в Европейската комисия 

допълни, че според Световната здравна организация в Европа живеят около 6 милиона души 

с епилепсия, а в света – 50 милиона. Тя е една от основните заболявания на мозъка в ЕС и в 

света. Нейната човешка и икономическа цена са огромни. Неговият съвет беше без да се 

омаловажава човешката цена от заболяването, акцентът върху икономическото му 

измерение е силен аргумент пред политиците.  

Говорителите окуражиха медицинските и пациентските организации да бъдат добре 

организирани и да оказват постоянен натиск епилепсията да заеме челно място в дневния 

ред на ЕС. 

 Теми на форума: 

1. Защо са нужни повече изследвания и европейско финансиране? 

1)     Днес нямаме точни и надеждни статистически данни за епилепсията. Последните 

статистически данни, на които се позоваваме, са от изследването “Атлас на епилепсията” от 

2005 г. 

2)         Незадоволените потребности са огромни. Медикаментите, разработени през 

последните 20 години, оказват недостатъчно влияние върху фармакорезистентната 

епилепсия.  

3)    Нужно е Хоризонт 2020 да даде възможността да се изследват биомаркери, които ще 

дадат възможност да се идентифицират рискови по отношения на епилепсия хора - основен 

фактор за развиването на превантивно лечение. 

4)  Изследванията вече са започнали да откриват патофизиологични механизми на 

епилепсията, да разбират защо някои хора са резистентни към медикаменти.  

2. Как да се борим със стигмата и дискриминацията, която тя поражда?  

Епилепсията е едно от последните  стигматизирани заболявания. Ханеке де Боер, 

изследовател и дългогодишен активист за правата на хората с епилепсия, член на 

Международното бюро за епилепсия и Международната лига срещу епилепсията изтъкна, че 

средствата за социални изследвания на епилепсията ще са изключително важни за борбата 

със стигмата и непознанието и че е важно да се учим един от друг и да се учим от опита на 

други пациентски групи в борбата за правата си. Накрая, тя припомни важността на 

използването на международното право за защита на правата на хората с епилепсия и защита 

от дискриминация. 



Епилептолози сред участниците споделиха, че и епилептолозите страдат от стигма от страна 

на техните колеги. 

3. Неравенства в европа 

Изследванията показват, че в по-бедните страни честотата на епилепсията е по-висока. В 

“развитите страни” съотношението е  50 случая/100 000 души население, докато в 

“развиващите се страни” е 100 случая/100 000 души население. Болестта е също така по-

разпространена в най-нуждаещите се слоеве на обществото. 

4. Седма рамкова програма и хоризонт 2020 

В досегашната Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие 

2007-2013 изследванията на епилепсията са с по-малък бюджет от този, определен за другите 

неврологични заболявания. В новата бюджетна рамка 2014-2020 РП7 ще бъде част от 

рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Последната е все още 

в процес на договаряне между Европейския парламент и страните членки, като предложеният 

бюджет е 70.96 милиарда евро. Основните разлики между 7РП и Хоризонт 2020 са: 

- Обединяване на научните изследвания и иновациите в една програма 

- Мултидисциплинарен фокус върху предизвикателствата пред европейските общества 

- Опростяване на участието на всички фирми, университети и други институти във всички 

страни от ЕС и извън него. 

Пациентски организации също ще имат възможност да кандидатстват. 

5. Стандарти за грижа 

Друга важна тема на форума беше въвеждането на стандарти за медицинска грижа за хората 

с епилепсия в Европа. Те включват достъп до специализирана грижа, диагностициране и 

медикаменти. Юридическият термин "стандарти за грижа" е дефиниран като базисна грижа и 

загриженост, която лекарите са длъжни да осигуряват. Веднъж приети, незачитането на тези 

стандарти се счита за медицинска небрежност и е подсъдимо. Грижата трябва да се 

стандартизира в Европа, но и да бъдат осигурени достатъчно обучени специалисти 

невролози и специализирани медицински сестри, които да я доставят. Поради мнозинството 

от медицински лица на форума стандартите за социална грижа не бяха на дневния ред на 

събитието и очакваме да отворим темата на европейската конференция “Епилепсия и 

общество” в Любляна този август. Основни теми са и детска епилепсия, лечение и методи на 

лечение и достъп до него и до лекарства. 

Форумът беше организиран стратегически на същите дати и място като Европейската 

конференция за изследвания на мозъка с цел допълнителна застъпническа дейност. 

Началото намесецюни Международното бюро и Международната лига ще излязат с 

официално становище за нуждата от повече средства за изследване на епилепсията в новата 

бюджетна програма, които да подкрепят застъпническата дейност на организациите на 

национално и европейско ниво. 

 



 Участие в 13 Конференция „Епилепсия и социални проблеми” 

28-31 август 2013, Любляна 
 
Участници в конгресът Веска Събева и Любомира Дерелиева 
 
 На откриването присъства и представител на Министерството на здравеопазването на 

Словения.Подчертано беше отново за липсата на информация за заболяването, като голям 

проблем, финансовата криза, която ограничава бързото въвеждане на нови технологии и 

адекватни грижи за хората с епилепсия и техните семейства. Изключително сложен остава 

въпроса с трудовата заетост на хората с епилепсия, не зависимо от техните възможности и 

квалификация. 

Д-р Мартин Брооди, Шотландия, Проблеми с приема на антиепиептични лекарства 

 Една от пренебрегваните причини лекарствата да не въздействат на пристъпите е 

отказа от тях или нередовността в приема от страна на пациентите. Причини за това могат да 

бъдат неприемане на заболяването, както и сложен режим на прием на медикаментите. 

Статистиката сочи, че групата на младите мъже е най-склонна да не спазва режима си на 

лечение и е съответно в риск. Също така по-образованите родители или пациенти с 

епилепсия са по-склонни да подлагат под съмнение преценката на лекаря. Д-р Мартин 

Брооди от Шотландия сподели за трагичен слчай на починало дете, чиито родители спират 

предписаните лекарствата на детето си и започват лечение с хомеопатия без консултация 

със специалист. Наистина, за да има успех лечението, семейството трябва активно да се 

включи в режима на терапия. От докторите зависи и да бъдат по-директни с пациентите си, 

като им обяснят всички възможни последствия от неспазването на предписания режим и 

дози медикаменти или тяхното спиране, които може да доведат и до фатален край. 

 Д-р Наталия Крайнц, Хирургично лечение на епилепсия в Словения 

В Словения има два центъра за лечение на епилепсия – един за деца и един за младежи и 

възрастни. За съжаление няма център за хирургично лечение , което все още се извършва в 

чужбина. Опитът в Словения показва, че вероятността от добри резултати е много по-висока 

при децата, отколкото при възрастните пациенти. Лекарите са поставени под натиск от 

родители и роднини за по-бързо преминаване към хирургично лечение, но проблемът е, че 

резистентността не може да се диагностицира в самото начало на заболяването и е нужно 

достатъчно време. Майер Биалер, Израел, Бъдещето на антиепилептичните лекарства.Защо 

епилепсията не е комерсиално привлекателна и какво може да се направи. Фармацевтичните 

компании имат определени притеснения да влагат средства в разработването на 

антиепилептични лекарства. От една страна, пазарът е пренаситен от антиконвулсанти. От 

друга страна, разработването на лекартствата е дълъг и скъп процес с несигурен резултат. 

Статистиката показва, че антиепилептичните лекарства са по-неефективни от средното за 

лекарства за други болести. Средно отнема общо 10 години и поне 350 милиона долара за 

едно лекарство да бъде одобрено да излезе на пазара. Въпреки това, клиничните тестове не 

винаги могат да предскажат странични ефекти и в последствие да бъдат спрени от продажба 



( като например Ретигабин, който след 30 години разработка, излиза на пазара, където скоро 

се оказва, че води до посиняване на кожата и проблеми с ретината). Изводът беше, че когато 

вратата е затворена, влизаме през прозореца. Прозорецът е биполярно личностово 

разстройство, където има интерес и средства от фармацевтични компании и от частни 

донори в Щатите. 

 Как да използваме социалните медии ефективно, за да влияем в обществото и да 

привличаме поддръжници на каузата ни. От РудЙансен (Швейцария) и Марк Мортон(Англия) . 

Жените и епилепсията: Епилепсията и жените в детеродна възраст (д-р ТорборнТомсон, 

Швеция) 

10 основни въпроса: 

1. Проблем ли е да имам дете? 

Епилепсията не е проблем за това да имате дете. 

2. Необходими ли са специални противозачатъчни? 

Не, не са необходими, но трябва да се има предвид, че определени антиепилептични 

медикаменти намаляват действието на противозачатъчните. Затова е важно да се 

консултирате с лекар. 

3. Увеличава ли бременността пристъпите?Не се забелязва такава зависимост. 

4. Серумното ниво влияе ли се при бременност?Влияе се различно при различните хора, 

затова трябва да се проследява от лекар. 

5. Има ли рискове за майката и бебето при тонично клонични генерализирани 

пристъпи?Могат да повлияят на сърцето на зародиша, но рискът е нисък. При повече от 5 

тонично клонични пристъпи има опасност детето да има по-нисък коефициент на 

интелигентност. 

6. На какъв риск подлагат бебето медикаментите?Рискът при жени с епилепсия е малко по-

висок. Важен е не само видът лекарства, но и дозите.  

7. Висок ли е рискът при пристъп по време на раждане?5% риск. 

8. Опасно ли е кърменето при прием на медикаменти?Да се направи консултация с лекуващия 

лекар, който ще прецени в зависимост от медикамента, който приема жената. Екипът, провел 

изследването, обаче препоръчва кърменето. 

9. Какво трябва да знам след като родя?Изключително важно е въвличането на бащата в 

процеса на отглеждане на детето. 

10. Какво можем да направим с доктора ми, за да намалим рисковете? 

Индивидуална преценка в зависимост от състоянието.В заключение, 90% от жените с 

епилепсия без проблеми раждат здрави деца. ВитомираЛанцар, актриса, Хърватска. Разказа 

личната си история, като подчерта подкрепата, която семейството й оказва в решаващия за 

нея момент да обяви публично своето състояние. Това нейно действие провокира много 

разговори и въпроси. Според нейния опит като водеща фигура в борбата за правата на 

хората с епилепсия мъжете не „искат да излязат от сенките” и да споделят своето състояние. 

Друг важен извод е, че групите за подкрепа са от изключително значение и трябва да се 

прави всичко възможно да се създава пространство за споделяне.Д-р Джузепе Каповила, 



Италия. 

 Лекари и НПО-та в Италия изразяват страхове от премиването от иновативни към 

генерични лекарства, като рисково за увеличаване или ново откючване на пристъпите. 

Изследванията обаче показват, че генериците и иновативните лекарства се припокриват до 

90% по бионаличност и усвояване. Тестовете са проведени с доброволци млади хора с 

епилепсия и резултатите важат основно за тази група. Основният проблем, който беше 

представен, е преминаването от едно лекарство на друго твърде често и без възможност за 

реакция, поради промени във фармацевтичния пазар. Пациентът няма сигурност в 

дългосрочното си лечение. Предложено беше да се потърси на европейско ниво разрешение 

на проблема с липсата на дългосрочна стабилност в лечението на епилепсия. Михаел Алекса, 

Австрия сподели личната си история и своите притеснения и тревоги относно страничните 

ефекти, които медикаментите предизвикват, за които не се говори достатъчно.АллаГехт, 

Русия :  

Епидемиология и тежестта на епилепсията в Централна и Източна Европа  

 Липсват достатъчно данни за епилепсията в региона и е трудно да се генерализира. 

Въпреки това в сравнение със Западна Европа по-малко хора имат достъп до качествено и 

навременно лечение и трудова заетост. 

 Иван Биелен, Хърватска, Грижа за хората с епилепсия. За епилепсията е нужен 

мултидисциплинарен подход, тъй като невролозите не могат сами да се справят с 

многостранните проблеми на хората с епилепсия и техните семейства. Нужни са и 

специализирани услуги за консултиране, включително по интернет. 33% от пациентите са с 

депресивни симптоми, 53% се чувстват стигматизирани и едва 47% имат шофьорска книжка. 

Затова психологическата помощ и подкрепа са от решаващо решение. Филип Ривлен 

(Франция)Грижа за хората с епилепсия в „богата” здравна система: постигат ли се най-

добрите възможни резултати? Качеството на здравната система не зависи директно от БВП 

на държавата. Въпросът е колко време и средства правителството е готово да инвестира в 

здравната система. Във Франция има 2000 невролози, 600 с интерес към епилепсията, но 

само 100 са епилептолози, от които 1/3 педиатри. В страната съществуват 30 центъра. 15 от 

тях са основни за оценка на хирургично лечение. Почти всички лекари работят в държавни 

болници. Проблемът е, че за преглед при експерт се чака от 3 до 6 месеца, като първичният 

преглед трае 1 час, а оттам насетне 30 минути. Един лекар обслужва 3500 пациенти и един 

лекар обслужва 1000 души с рефрактерна епилепсия. Здравната система покрива 76% от 

цената на лечението, 14% частни здравни осигурителни фондове и 10% доплаща пациентът. 

Ако пациентът е с тежки увреждания или социално слаб, лечението се покрива изцяло от 

здравната система. В тази система пациентите могат да си позволят най-добрата грижа, но 

въпреки това погрешните диагнози, погрешното лечение и забавянето на хирургично лечение 

продължават. Причината за това, според д-р Ривлен е, че новите случаи не стигат до 

експертите достатъчно бързо и така лечението се забавя или се получават погрешни 

диагнози и лечение от лични лекари или неспециализирани невролози. Неговата препоръка е 

да се развият здравни програми на европейско ниво.Грижа за хората с епилепсия в малка 



европейска страна: случая на Словения.Д-р Игор Равник, Словения. Едва през 60-те години 

започват да се появяват педиатри невролози. В страната работят 86 невролози, от които 1/3 

са академици, които не работят директно с хора. Проблеми, които той постави, са че кризата 

затваря важни центрове за лечение и спира грижата за тези хора. Отсъстват социални 

работници, които са обучени да работят с хора с епилепсия, и професионалните структури са 

твърде консервативни.Заключителна дискусия. Сформирана е работна група за работа с 

европарламента във връзка с отпускането на средства за епилепсия. В дискусията беше 

отбелязана и нуждата от внимание към социалните аспекти на болестта. Прието е 

предложението на нашата организация за по-активна комуникация и обмяна на мисли и идеи 

между организациите членки по интернет, като по-евтин, бърз и ефективен начин за вземане 

на решения. АРДЕ беше посочена като успешен пример за използване на Декларация за 

стандарти на живот за хората с епилепсия в Европа, подписана от Европейския Парламент. 

 

 

Конференция по „Работа по случай”  

 

Конференцията се състоя в София в Парк-хотел „Москва” по проект „MotivAction” ,от 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество с финансовата подкрепа на 

Конфедерация Швейцария. 

Присъстваха представителите на АРДЕ в страната, партньори от други организации и 

специалисти от различни региони.  

 На дискусията се представиха предимствата на метода "Работа по случай" и важността 

от популяризирането и прилагането на методиката сред регионалните представители на 

АРДЕ в България.  Подчерта се, че най-важно е услугите да достигат до човека по най-

добрия възможен начин.  

 Особено значение има бъдещото популяризиране на метода сред регионалните 

центрове на АРДЕ с цел изграждане на единна мрежова структура и повишаване на 

капацитета, както и от координирани действия между регионалните центрове.  

  Г-жа Галина Маркова представи идеята и предимствата на метода "Работа по случай", 

като акцентира върху три негови характеристики - ангажираност, координираност и 

индивидуален подход. Г-жа Маркова обърна специално внимание  на включването на 

множество специалисти, работещи по даден случай с цел решаване на поредицата от 

проблеми, които отключва епилепсията. Г-жа Маркова също обърна внимание на 



принципите и ценностите при прилагане на метода, процедурите, договорът между клиента 

и специалистите, регламентиращ отговорностите, които поемат страните в работата си за 

разрешаване на проблемите на лицето с епилепсия. Също така насочи вниманието на 

присъстващите върху изключителната важност на оценката и трудностите, произтичащи от 

големия обем на информация, която трябва на бъде набавена. Г-жа Маркова представи и 

трудностите при прилагане на метода, както и стратегии за справяне с тях. Тя акцентира 

върху изграждането на мрежа от специалисти, координираното планиране на дейностите на 

всеки един, разпределянето на отговорностите между специалистите, като от особена 

важност посочи принципа за определяне на водещия на случая, а именно отношението и 

ангажираността на лицето с проблемите на клиента. 

 На проведената дискусия с участието на родители на деца с епилепсия, деца и 

възрастни с епилепсия, учители, регионални представители на АРДЕ, представители от 

други неправителствени организации. Бяха поставени следните въпроси: 

• Как да постигнем ангажираното участие на детето в работата по случая? 

• Как да изградим доверие между родители, деца и специалисти? 

• По какъв начин можем да мотивираме родителите  да работят съвместно със 

специалисти за разрешаване проблемите на децата? 

• Какъв е принципът за създаване на екип? 

• Как се процедира в случаите, когато училището не приема дете с епилепсия? 

• Какви резултати очакваме след края на проекта? 

Г-жа Анет Маринова проведе практическо упражнение по метода "Работа по случай".  

Аудиторята бе разделена на три групи от по 10 участника, които работиха по два 

казуса. Представител на всяка група изведе хипотетично основните точки и пунктове 

за бъдеща работа по съответния разглеждан случай, като бяха набелязани 

потребностите на клиента и необходимите интервенции, свързани с тях. 

 

 

 

Източници на финансиране, изразходвани през годината средства 



Средствата от държавният бюджет са-8 000лв. 

Постигнати резултати, друга информация – публични прояви, партньорства, 

публикации и др./ 

Много добро медийно отразяване. Изключително полезна информация, която успяхме 

да предоставим на нашите членове и заинтересовани лица от участието ни в чужбина и 

изпълнение на проект”MotivAction” за създаването на критерии по методика „Водене на 

случай” 

 

• Дейност 

Наименование на дейността, програмата или проекта 

 

Координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в страната. Печатна 

дейност 

 

Кратко описание на дейността, програмата или проект 

 

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.  



 

В гр. Търговище се организира изложба на деца с епилепсия.  

 

 

Асоциация на родители на деца с епилепсия(АРДЕ), съссъдействието на Здравна 

организация „Аджъбадем”, организираблаготворителна кампания „Заедно за здраве” за 

оборудване на Дневен център за деца с епилепсия. Каузата успя да обедини футболните 

съперници „Левски” и ЦСКА, които се включиха в инициативата с благотворителен футболен 

мач на 26 май 2013 г.Водеща на благотворителното събитие беше Десислава Банова, а рефер 

на мача – спортният журналист Петър Бакърджиев. 

 

 

  

 

 

На 16 юни, неделя, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация 

„Родители“, Фондация „Бащи за отговорно родителство“, Асоциация „Детство с тати“, 

Асоциация за детско развитие „Член 24“ и Асоциация на родители на деца с епилепсия 



(АРДЕ) с подкрепата на Столична община и Община Варна, дирекция „Превенции“ деца и 

техните семейства се включиха в изработването на специално глинено послание за татковци 

по случай Деня на бащата.  

 В София празникът се проведе в Борисовата градина.Там деца и родители се 

забавляваха заедно в теглене на въже, носене на конче, състезания с топка, рисуване и 

изработиха глинени празнични послания за татковците.  

 АРДЕ участва във II-ри Европейски панаир на социалното предприемачество. За първи 

път в изложението бяха включени изработени в различни услуги изделия. Проекта е 

финансиран от АХУ. 

 Участие в  първото национално изложение „Дни на равните възможности”в гр. София. 

Представени бяха нарисувани и изработени предмети в групата по арт терапия. 

 

 

 

На 22.11.2013 г. АРДЕ отбеляза 15 години от създаването си. Грамота беше награден 

представителя на организацията в Търговище.На срещата присъстваха нашите 

представители от страната. 

 

Проведени бяха срещи с различни организации,  участие в различни работни групи във 

връзка със законодателството. Отново на дневен ред беше поставен въпроса със закрила на 

децата и продължи работата по случай с наше семейство 

 В този период са проведени 23 срещи с държавната власт; на 3-ти декември във 

връзка с Международния ден на хората с увреждания се проведе среща с Министър-



Прескедателя. Председателя на АРДЕ постави въпроса за подкрепа на семействата грижещи 

се за деца и лица с увреждания; с местна власт, включително и кметове-117 на брой.  През 

периода са получени  10 жалби  и насочени към съответната институция, едната от които с 

изключително тежък казус и е предадена за Прокурорска проверка. Направени са 

252консултации по телефона. Консултирани са 15 родители за прием в детските градини на 

деца с епилепсия и други увреждания. Съдействие за РЗОК са получили 

42човека.Консултации и насочване към лекар специалист са 97 човека, а за диагностика и 

лечение 84. Съдействие за лекарства са получили 45 човека. Срещите с родителите за тази 

година са 586 човека.  

 АРДЕ изпълни проект „За(едно)зелено начало Финансиран по програмата „Младежта в 

действие”. В него участваха млади хора с епилепсия от България и от Румъния от център за 

хора с различни увреждания. Отпечатани са флаери и дипляни с резултати от проекта и 

много снимки. Всички участници получиха сертификат за участие в програмата . Проекта 

беше продължен в групата по арт терапия, където бяха направени различни интересни 

предмети за ползване.  

 

 

 Проект „Включващо обучение по ОП”РЧР”даде възможност да се направи една по-

пълна картина за готовността на училищата, което включва  учители, деца и родители да 

приемат различието, в частност епилепсията. Посетени са 29 училища в цялата страна. 

 

№ 
по  

Дата Град Училище  Присъствали  

ред    Деца Роди- Педа-  

     тели гози  

1 2 3 4 5 6 7  

        

1 17.12.2012г. Благоевград  СОУ "Иван Вазов" 20 17 3  

2 26.02.2013г. Велико 
Търново 

ОУ"Димитър Благоев" 102 4 28  

3 04.03.2013г. Габрово СОУ"Отец Паисий" 21 0 10  

4 05.03.2013г. Ловеч СОУ"Панайот Пипков" 29 0 12  

5 06.03.2013г. Враца СОУ"Отец Паисий" 37 1 20  

6 07.03.2013г. Монтана ОУ"Д-р Петър Берон" 23 0 12  

7 08.03.2013г. Видин СОУ"Св.Св.Кирил и Методий" 16 0 15  

8 11.03.2013г. Шумен СОУ"Трайко Симеонов" 21 0 11  

9 11.03.2013г. Варна СОУ"Найден Геров" 29 5 50  



10 12.03.2013г. Добрич СОУ"Димитър Талев 32 1 22  

11 12.03.2013г. Русе СОУ"Йордан Йовков" 15 8 9  

12 13.03.2013г. Силистра ОУ"Иван Вазов" 52 6 19  

13 14.03.2013г. Разград ОУ"Никола Икономов" 22 0 24  

14 15.03.2013г. Търговище I СОУ"Свети седмочисленици" 41 2 15  

15 19.03.2013г. Панагюрище ОУ"Марин Дринов" 125 0 10  

16 22.03.2013г. Пловдив СОУ"Братя Миладинови" 33 0 12  

17 11.04.2013г. Кюстендил VI ОУ "Св.Паисий 
Хилендарски" 

35 0 15  

18 12.04.2013г. Сапарева 
баня 

ОУ"Христо Ботев" 27 14 13  

19 12.04.2013г. Дупница ОУ "Св.Паисий Хилендарски" 19 0 11  

20 19.04.2013г. Перник XI ОУ "Елин Пелин" 21 12 6  

20 26.04.2013г. Самоков НУ"Петър Берон" 23 3 15  

21 10.05.2013г.  Стара Загора  ОУ "Самара" 21 2 9  

22 16.05.2013г. Плевен СОУ"Иван Вазов" 48 0 7  

23 05.06.2013г. Бургас ОУ "Братя Миладинови" 61 0 26  

24 06.06.2013г. Сливен СОУ "Йордан Йовков" 27 1 24  

25 06.06.2013г. Ямбол ОУ"Христо Смирненски" 23 1 15  

26 18.06.2013г. Смолян СОУ "Отец Паисий  " 11 2 11  

27 19.06.2013г. Кърджали СОУ"Владимир Димитров 
Майстора " 

0 1 29  

28 20.06.2013г. Хасково СОУ "Паисий Хилендарски " 16 12 2  

   ОБЩО 950 92 455  

 

Участието на АРДЕ в проект „Включващо обучение” 

Асоциация на Родители на Деца с Епилепсия взе активно учaстие в ” ПРОЕКТ ВG051РО00-

4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ с бенефициент Министерство на образованието, младежта 

и науката ,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз.   

Участието на АРДЕ като партньор по проекта беше по дейност 5 „Създаване на благоприятна 

среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални 

образователни потребности”. 

 През 2013 година представители и специалисти на АРДЕ направиха посещение на 28 града в 

страната, където се състояха срещи в основни и средни училища с ученици от различни 

възрастови групи, учители и родители. Бяха обхванати 950 ученици, 92 родители и 455 

педагози. 

Срещите имаха за цел да представят първата помощ при епилепсия, да запознаят децата и 

възрастните с основна информация за заболяването, която да допринесе за толерантно и 

нестигматизиращо отношение към заболелите деца в училище.  

Друг фокус на срещите беше да се породи дискусия за проблемите на включващото обучение 

сред педагозите, психолозите и родителите в отделните училища, които да позволят да се 

разберат ключовите трудности в процеса на отварянето на училището към деца със 

специални образователни потребности. Важен елемент беше да се отбележат и опишат 



идеите на самите педагози относно подобряването на работата по интеграцията на децата 

със СОП в системата на средното образование.  

Срещи с учениците 

На срещите водещият запозна учениците с АРДЕ и нейната дейност.  

 Децата чуха разяснения за заболяването епилепсия, неговия произход, характер и симптоми. 

Информацията беше поднесена на достъпен за тях език . Стремежът беше те да получат 

знания по интригуващ и запомнящ се начин. Учениците можеха да задават въпроси, да 

коментират и разказват собствени впечатления. 

 Освен, че беше предоставена брошура за първа помощ при епилептичен пристъп, учениците 

получиха разяснения с какво могат да помогнат и какво трябва да се избягва по време на 

криза. Децата се интересуваха живо от това как могат да избегнат болестта, как могат да 

разберат дали страдат от нея, какви са начините за отключването ѝ, дали болестта се лекува 

и може ли да отшуми. 

 Водещият обясни, че епилепсията е неврологично, а не психиатрично заболяване. 

Понякога тя води до интелектуален дефицит, затруднения в паметта, ориентацията в 

пространството. В други случаи болните хора запазват нормални умствени способности и 

могат да имат пълноценно обучение. Учениците получиха информация кои са основните 

видове припадъци, как изглеждат, какво се случва с детето, как се чувства то след 

събитието. Когато децата бяха запознати от училищния материал с дейността на мозъка и 

невроните, за тях беше особено интересно да научат какво се случва на ниво мозък по време 

на пристъп 

 Лекторът описа начините, по които човек може да заболее от епилепсия. Той подчерта 

важността на предпазването на учениците от травми в главата. Беше дискутирана степента на 

повлияване на заболяването с лекарствени средства и ефектите на приеманите медикаменти 

върху поведението на децата. 

.  Учениците бяха активни и любознателни по време на срещите, като задаваха много 

въпроси, които бяха изяснени. Част от тях касаеха ограниченията, които болестта налага в 

живота на засегнатите от нея. 

 Учениците искаха да знаят какво да правят, ако едно дете е в опасност, в кой момент е 

правилно да местят паднало дете, как да помогнат, ако детето има храна в устата, когато 

припада.  

 Децата разбраха какво означава думата стигма и как се отразява стигмата върху 

самочувствието и идентичността на засегнатите и техните семейства. Лекторът обясни на 

учениците защо е нужно децата да ходят на училище, какво значение има средата от 

връстници за развитието на боледуващите, защо трябва да получат подкрепа, разбиране и 

толерантно отношение. 

 Беше подчертано, че хората с епилепсия често имат дарби и таланти, които могат да се 

разгърнат  в училище и да допринесат за добрата себеоценка и интегрирането в общността.  

 

   Срещи с преподаватели и родители 



 

 На срещите водещият описа накратко дейността на АРДЕ като национално 

представителна организация и покани учителите да се свързват с асоциацията по проблеми 

на проекта „Включващо обучение”, а също в случай на нужда да бъде подкрепено и насочено 

семейство, в което има дете с епилепсия. Учителите искаха да получат детайлна информация 

за това каква помощ би могла да бъде оказана на такова семейство и споделяха, че при 

отключването на симптомите хората често са разтревожени и имат нужда от информиране.  

 Преподаватели от много училища изразиха своята тревога относно това, че родители 

не желаят да съобщават за болестта на детето си. Беше дискутиран въпросът какво би 

помогнало на родителите да бъдат по-открити относно информирането на училището.  Г-жа 

Веска Събева, председател на АРДЕ сподели, че доверието между учителя и родителя е 

ключово, за да бъде оповестено заболяването на детето. Често хората са разтревожени от 

стигмата в обществото и могат се решат да споделят за проблема само в атмосфера на 

добронамереност и разбиране. 

 На всяка от срещите водещият представи правилата за първа помощ, като раздаде 

листовка с илюстрации за стъпките при криза. Той подчерта кои действия са неправилни в 

случай на припадък. Лекторът разясни в кои случаи е необходимо да се търси спешна 

медицинска помощ. Бяха обяснени симптомите на основните видове припадъци, както и 

състоянието „епилептичен статус”, което изисква спешна медицинска намеса. Лекторът 

запозна учителите накратко и със страничните ефекти на лекарствата при епилепсия и 

отражението им върху поведението, вниманието и движенията на дете. 

 На някои от срещите учителите изразяваха тревога как ще се справят въпреки получените 

знания, тъй като припадъкът възниква внезапно и е лесно да се загуби самообладание като 

се прибегне до хаотични опити за помощ. Те искаха да знаят подробности за адекватни 

действия в случай на гълтане на езика. 

Значимостта на посещаването на училище въпреки болестта беше разяснена с оглед на 

потребностите на детето от социално и интелектуално развитие и изграждане на 

идентичност. Учителите бяха запознати с последиците, които стигмата има за личността на 

детето , както и за цялото семейство. Стигмата беше представена като значим стресор за 

болното дете, който подкопава статуса и идентитета му и води до социално отдръпване, 

изолация и ниска себеоценка. 

Друг фокус на срещите беше да се породи дискусия за проблемите на включващото обучение 

сред педагозите, психолозите и родителите в отделните училища. 

 Екипите в училищата очертаха няколко групи проблеми във включващото обучение.  

 Един от тях е недостатъчният брой на ресурсни учители и на часовете, които те имат с 

всяко дете със специални образователни потребности. Според педагозите един ресурсен 

учител трябва да работи с по-малко на брой деца, в продължение на повече часове, за да се 

отбележи напредък в развитието на ученика със СОП. Преподавателите изразиха позиция, че 

детето трябва да бъде в центъра на учебния процес и че в училището трябва да има брой 

ресурсни учители , определен според индивидуално оценената потребност на всяко дете. 



Когато един ученик има нужда от ресурсен учител, който да е на негово разположение през 

целия учебен ден, този ресурсен учител трябва да бъде ангажиран само с това дете. Това 

предполага по-голяма гъвкавост в назначаването на тези специалисти в самите училища.  

 Училищните екипи подчертаха и нуждата от логопед в някои от училищата, чието 

назначаване се забавя във времето на проекта и това снижава качеството на работа със 

децата със специални образователни нужди. 

 Друг проблем, който поставиха учителите беше свързан с размера на класовете, в 

които има деца със СОП. Според тях не бива да има повече от 16 деца в паралелка с такъв 

ученик. Председателката на АРДЕ г-жа Веска Събева коментира наредба номер 1 на МОН за  

обучението на деца със специални образователни потребности. Тя посочи размера на 

паралелките, отбелязан в нея, при наличие на до 5 деца със СОП в един клас, както и 

финансовото стимулиране на учител, който води такава паралелка. Преподавателите 

споделиха по време на срещите, че наредбата не дава ясен регламент по тези въпроси, в 

резултат на което те не се спазват и учителите не получават облекчение на тяхната работа. 

Наредба номер 1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности 

и Наредба номер 5 за нормите за задължителна преподавателска работа влизат в 

противоречие  относно броя на децата в класа, където има деца със СОП. Това беше мнение 

на директора на училище 11 ОУ”Елин Пелин” град Перник, която сподели, че работата ще се 

облекчи, ако се позволи в тези класове , където има деца със СОП паралелката да бъде с 

минималния брой ученици. 

 Особен проблем представлява гимназиалният курс, където на тези деца не е 

разрешено да се записват в профилирани паралелки. В Сливен непрофилирана  паралелка 

има само в училище „Йордан Йовков”, което довежда до това, че децата със СОП , които се 

озовават в един клас са повече отколкото е добре за качественото провеждане на занятия. В 

момента в тази паралелка има трима такива ученика, но е възможно този брой да нарасне и 

да стане непосилен за преподавателя. 

 Родители подкрепиха учителите за това, че децата със СОП остават ощетени поради 

липсата на учебници за тях. Броят на ресурсните учители в училище е недостатъчен, както и 

30-те учебни часа, които те имат на седмица. Три учебни часа на дете са крайно  малко за 

качествено обучение и довеждат до липса на реално развитие при тези ученици. 

 Нужно е също така да има обучение на преподавателите относно работата с деца с 

различни увреждания и диагнози. Особено голяма е необходимостта учителите да разполагат 

с методически стандарти за обучението на децата със СОП. 

 Преподаватели апелираха спешно да се заделят средства и да бъдат издадени 

пособия за работа по отделните предмети с децата със СОП. Учителите споделиха, че са 

много затруднени по време на учебния процес поради това, че няма пособия за тези ученици, 

създадени по начин, удачен за съответното увреждане или интелектуално изоставане. 

Самите ученици се чувстват изолирани по време на часовете поради това, че не разполагат с 

пособия, достъпни като ниво за тях. 



 На срещите беше подчертана липсата на перспектива пред учениците със СОП поради 

това, че училището не предоставя квалификация в гимназиалния курс, както и 

професионално обучение. Учителите подкрепиха тази гледна точка и изразиха мнение, че 

тези младежи могат да бъдат добре интегрирани в общността, само ако им се предостави 

възможност по време на обучението да усвоят професия, която е подходяща за тях. 

 Преподавателите изтъкнаха нуждата от умение на екипа да привлече родителите като 

сътрудници в процеса на приобщаването на тяхното дете към училище. Специалистите 

разказаха със загриженост, че има родители на деца със СОП, които имат социални 

затруднения и имат нужда от социално подпомагане, което за момента не получават. 

 Друг въпрос, който засегнаха учителите са специфичните трудности , които създават 

децата с хиперактивност и дефицит на внимание. Ситуацията, която възниква в клас около 

поведението на тези деца предизвиква негодуване от страна на родителите на останалите 

ученици. Училището е изправено пред трудността да изгради добра грижа за децата с 

хиперактивност и в същото време да не отблъсне другите  ученици. 

  Важна тема, която застъпиха преподавателите беше, че децата със СОП не могат да 

бъдат приемани в профилирани паралелки в гимназия, което не винаги е обосновано. 

Понякога децата със СОП трябва да напуснат училище, в което се адаптират добре, тъй като 

не могат да влезнат в профилирана паралелка, която може да е подходяща за тях. 

Необходимо е да се прави индивидуална оценка за всяко дете според неговото заболяване и 

психо-емоционално и физическо развитие преди да се вземе решение дали то може да се 

включи в клас с определен профил. 

 Следващ проблем, който бе дискутиран на срещите бе външното оценяване на децата 

със СОП. Често тези деца нямат възможността да покрият критериите за децата в норма и 

липсват механизми, по които да се разграничат постигнатите резултати и нива на справяне с 

учебния процес, отговарящи на възможностите на тези деца. Специалистите коментираха и 

системата за оценяване на децата със СОП, която лишава някои деца, които биха могли да 

получават количествено оценяване, от диплома и възможности за по-нататъшно развитие. В 

някои случаи децата се научават да не полагат усилия, които биха допринесли за тяхното 

развитие при съществуващата система за оценяване и специалистите смятат, че трябва да се 

помисли за прецизиране на тази система. 

 Ресурсни учители и психолози споделиха свои затруднения, произтичащи от липсата 

на разбиране  и съдействие от страна на родители на деца със СОП. Често родителите не са 

запознати добре с болестта или увреждането на детето и проявяват или свърх-очаквания 

относно възможностите му или пък го подценяват, като не изискват нищо от него. Част от 

родителите не работят с децата у дома и не изискват от децата да се подготвят за училище. 

Намален родителски контрол и социално неглижиране затрудняват работата на ресурсния 

учител и психолога. Често семейната система не полага граници и правила на децата и това 

намалява ефективността на помощта, която специалистите се опитват да предоставят на 



децата. Има родители, които не се грижат достатъчно за хигиената на децата, което води до 

изолирането им от другите деца. 

 Друго затруднение, което учителите споделиха е да ползват почивка в междучасията, 

когато едно дете със заболяване изисква непрекъснато присъствие на възрастен. 

Преподавателите предложиха в училищата да има специална стая за почивка, където такива 

деца да могат да бъдат оставяни както по време на паузите, така и при здравословен 

проблем. В тези помещения е необходимо да има на разположение персонал, който да поеме 

временно грижата за ученика. 

 Учителите се вълнуваха от това как детето със СОП да бъде вградено в един клас, особено в 

случай на обездвижване. Те изразиха опасение, че децата започват да изолират болното дете 

не поради стигматизираща нагласа, а поради ограниченията, които детето има да играе и да 

се движи заедно с другите. 

В няколко училища беше споделено, че е необходимо закупуването на повече разнообразни 

пособия за децата със СОП, за да се подобри работата с тях – пъзели, дървени игри с 

релефни повърхности, нагледни материали. 

 Учители от Хасково изразиха желание да има повече обучителна работа с учениците от 

паралелки, в които няма деца със СОП. В тези класове има повече въпроси около статута и 

заболяването на децата със СОП. В паралелките, в които тези деца са вградени, има както 

повече знания, така и по-приемащо отношение към различните. 

 Педагози от Дупница застъпиха мнение, че е необходимо в училище да има социален 

работник, който да поема работата около децата по тяхното социализиране и умения за 

общуване, лична хигиена, както и време за почивка 

 Директорката на училище „Йордан Йовков” гр. Сливен сподели нуждата от обучение на 

място, в училището за работата с тези деца, за техните специфични образователни нужди 

според вида на увреждането , за методиката на работа по отделни предмети. Тя подчерта 

нуждата от сътрудничество на училището и НПО, които отразяват гражданската активност в 

обществото.  

образованието. АРДЕ трябва да продължи сътрудничеството с училища Г-жа Кънева 

изрази надежда, че АРДЕ ще продължи контакта с училище „Йордан Йовков” и той ще 

прерасне в продължително сътрудничество. 

 Като цяло участието на родители в срещите по проект „Включващо обучение”беше 

слабо. Често присъстваха родители на деца със СОП, докато родителите на останалите деца 

не посещаваха срещите. Понякога родителите бяха мълчаливи и не се включваха в 

дискусиите. Присъстващите родители и педагози изразиха загриженост и общо мнение, че 

липсват цялостни и последователни политики относно образованието и реализацията на 

младежите със СОП в нашето общество. 

 В периода, когато проектът върви към своя завършек е важно да се отбележи, че 

независимо от трудностите той полага едно необходимо начало за интеграцията на децата 

със СОП в общото училище. Нужно е да се намери форма под която дейностите, започнати 

благодарение на проекта да продължат и да се задълбочат, за да се гарантира постоянство и 



приемственост в работата с децата със специални нужди в системата на по територията на 

цяла България както за обучение на персонала относно спецификата на потребностите на 

децата с епилепсия, така и за супервизия на вече свършената работа.  

 Може да намерите снимки на сайта на МОН”Включващо обучение” 

Издадена е дипляна на български и английски език по проект „Младежта вдействие”,2000 

броя „Първа помощ при епилепсия”. 

Медиен мониторинг: 

 

Източници на финансиране, изразходвани през годината средства 

През 2013  г. Източници на средствата на организацията са държавния бюджет, проекти  и 

дарения за изпълнение програмата на АРДЕ   

Средствата от държавният бюджет са 32000лв 

Постигнати резултати, друга информация – публични прояви, партньорства, публикации  

 Полученото помещение за Дневен център за деца и лица с епилепсия е голяма 

постижение за нашата организация. В АРДЕ продължаваме работата за  информиране за 

епилепсията и преодоляване на проблемите свързани със заболяването. 

 И тази година АРДЕ прави медиен мониторинг, който е от голяма значение за 

структуриране на дейностите на организацията и възможност за проследяване за 

информиране на обществото за епилепсията. Нашата организация участва в събития на 

сродни организации. Продължаваме със създаване на партньорски отношения със сродни 

организации от Световното бюро по епилепсия. 

• Дейност 

Наименование на дейността, програмата или проекта 

Социална дейност, водене на случай, родителска група за самопомощ 

Кратко описание на дейността, програмата или проект 



Дейността включва приемане на заявки от родители на деца с епилепсия във връзка с 

критично събитие и необходимост от цялостен подход на грижи и услуги. В тази връзка се 

включват специалисти, които са сътрудници на организацията, както и студенти от 

програмата по Клинична социална работа, които имат възможност да провеждат стажа си или 

да доброволстват в организацията. Продължителността на работата по случай зависи от 

нуждата, заявката на проблема и плана за действие. 

Терапевтични групи за развиване на автономност чрез емоционално съзряване за младежи с 

епилепсия 

 Терапевтична задача: чрез развиване на доверено отношение с другите всеки от 

участниците да може да ползва групата като сигурна среда, в която да открие силните си 

страни и да ги развие. "Въоръжени" с  по-реалистична представа за света /което ще открият 

чрез общуването с другите участници и водещия/, всеки от младежите ще достигне по-висока 

степен на автономност. 

 Подбор: участниците в групата преминават през индивидуална среща-интервю, 

целящо да установи заявката на участника, да  уеднакви представите на страните и да се 

използва като оценка за прием в групата. Поискано и регистрирано е и индивидуално 

заявеното желание на всеки от родителите на участващите младежи. 

 Състав на групата:   младежи на възраст между 19 и 30 години, деца на родители, 

членуващи в АРДЕ, като броя не надвишава 9 човека. 

 Времеви граници: сесиите са в блок от 2х45мин. с почивка 10мин между двете, с 

фиксиран начален час. Провеждат се всеки първи и трети понеделник на месеца. 

 За кого е подходяща групата? -  терапията е подходяща за група от хора с общ признак 

/дефицит или осъзната необходимост/.  

 Процесно ниво: в хода на терапията за всеки от участниците се изгражда работна 

хипотеза и индивидуален план, базирани на изходното регистрирано ниво на емоционално 

съзряване, темп на развитие и очаквано ниво в края на работния цикъл.  

 В АРДЕ в гр. София функционират две терапевтични групи.  

Групи за собствен опит и психосоциална рехабилитация на младежи с епилепсия в АРДЕ 

Целта на групата е да развие умения за общуване, емпатия, разбиране и добро управление на 

чувствата, да формира здрави граници и гъвкава адаптация в условия на навлизане от 

юношеството към зрелия живот. 

Групата е създадена, за да подпомогне млади хора с трудности , причинени от боледуването 

и увреждането, да изградят бъдещето си на хора, които да могат да се вградят в общността и 

да имат максимално автономен живот в степента, в коятосъответното заболяване позволява. 

В тези групи се отработват и кризисни ситуации при значими загуби, като родител например. 

Една от темите, които групата има за цел да разглежда е формиране на житейски цели в 

условия на боледуване, обсъждане на възможности за образование и професионална 

реализация.  



Друг важен въпрос за младежите е създаването на интимна връзка и семейство. Проблемите 

на партньорството с другия пол е фокус, който поражда оживени дискусии по време на 

груповите сесии. На тези срещи младежите формулират потребност от сексуално 

ограмотяване и образование. 

Поради трудностите в социалното развитие, стигмата и изолацията младите хора имат нужда 

да дискутират теми като приятелство, установяване на връзки с връсници, умения за 

запознаване, правила на добрата комуникация. 

Занятията в групата са посветени не само на дискутиране на проблемни въпроси, но и на 

практическо научаване на умения чрез преживяване и обратна връзка от участниците и 

водещия в добронамерена и защитена среда. По този начин участниците могат да видят 

трудните си и проблемни зони, да опитат нови поведения, да започнат да се учат да 

разпознават чувства и мотиви и да развиват умения за емпатичен отговор и успешна 

комуникация. 

 

Много от децата и младите хора с епилепсия и родители получават и индивидуална 

консултация. 

В работата с деца и млади хора с епилепсия  през изминалата година могат да се откроят 

няколко основни посоки: 

1.Работа по приемането на различието и всички следващи от него ограничения в социалния 

живот и физическата активност и търсене на алтернативи за ограничаване на обхвата на тези 

ограничения, с  подкрепата на родителите и учителите на децата с епилепсия. 

2. Диагностициране на нивата на тревожност и депресивност, с цел  навременно улавяне на 

появата на дезадаптивна тревожност и депресивност и съответно провеждане на 

консултиране и терапия, там където това е необходимо. 

3.Обща оценка на психичното състояние и нивото на интелектуално развитие на децата с 

епилепсия, с цел насочване към  ресурсно подпомагане на част от тях, а при други- 

предлагане на специфично мерки за преодоляване на констатираните нарушения в 

развитието или превъзмогване на негативни  психически състояния. 



4. Работа със страховете на децата и лицата с епилепсия, свързани с тяхното заболяване или 

други възникнали в резултат на хроничността на тяхното състояние. 

Консултирането на родители в психологичния кабинет през изминалата година беше във 

връзка с преодоляване свръх силните страхове, свързани със спецификата на състоянието 

на децата им. Имаше ситуации , в които се наложи консултиране в посока на това да се 

промени комуникацията с детето, така че то да получи достатъчно свобода да оползотворява 

потенциала си и да повиши увереността в собствените си способности за справяне. 

Поради продължителността във времето на проблемите , които изникват във връзка с 

диагностициране и лечение, както и страховете и напрежението, свързани със здравето на 

децата , често в семействата на децата с епилепсия, напрежението в партньорската двойка 

нараства и заплашва стабилността на съпружеските отношения. Така  че имаше случаи, в 

които работихме за подобряване на взаимоотношенията между партньорите и създаване на 

условия за лично пространство на родителската двойка, така че въпреки налагащите се 

грижи за децата, те да могат да съхранят или да възстановят нарушената комуникация, да се 

работи с чувството за вина и страха на родителите, които блокират грижата им за себе си 

като за отделни от детето личности, както и грижата за връзката с партньора. 

През 2013 г.година психологична консултация са получили 180 деца  многократно в различни 

региони на страната.  В София работи група с млади хора с епилепсия. Родителите, които са 

получили психологична подкрепа са 31. Съдействие в службите за социално подпомагане са 

получили 11 човека, и още 12 от социалните служби. Срещи с директори на училища-64 , с 

ресурсни учители-60 и с учители 62 на брой.Съдействие за ТЕЛК са получили 57 човека. Чрез 

бюрата за информация успяхме да ориентираме семейства в училища, да получат 

достатъчна и достоверна информация за заболяването, преодоляване на проблемите, 

организирани са срещи и със специалисти. Психолози и клинични социални работници 

активно работят със семействата. Все още много трудно семействата се решават да заявят 

своите проблеми. Посещенията на някой от тях са спорадични и най-често при възникване на 

проблем, който не могат сами да разрешат. Нашите специалисти работят с тях, но резултати 

се постигат по-трудно и за по-дълго време. 

Стартира проект –MotivAction по българо-швейцарска програма за сътрудничество,проекта се 

реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд реформи, 

свързани с участието на гражданското общество. 

Изготвени са критерии по метода”Водене на случай” които са консултирани в страната със с 

специалисти и представители на АРДЕ. 

Източници на финансиране, изразходвани през годината средства 

През 2013  г. Източници на средствата на организацията са държавния бюджет, проекти 

и дарения за изпълнение програмата на АРДЕ   

Средствата от държавният бюджет са7 000лв.  



Постигнати резултати, друга информация – публични прояви, партньорства, 

публикации и др./ 

Участието на специалисти от Български Университетиса гаранция за високото ниво, на 

което се предлагат услугите в организацията.Създават се и нови програми, които са 

вследствие изследване на потребностите в нашите семейства и заявени и от самите хора  с 

епилепсия. Това е гаранция, че услугите са пряко отражение на потребностите на нашата 

фокус група. 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

/име на организацията/ 

Асоциация на родители на деца с епилепсия 

 

ЗА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013г. 

 

Горепосочените средства от Републиканския бюджет са разходвани както следва: 

 

1.Групи по интереси , лагери, образователни екскурзии и всички други дейности свързани с 

включването на децата в обществото-  5 000лв. 

2.Организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина– 8000 лв. 

•  Координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в страната. Печатна 

дейност – 32 000 лв. 

• Социална дейност, водене на случай, родителска група за само помощ  - 7 000 лв. 

 

Обща сума на разходи: 52000 лв. 

Вх.№ 15-00-4/ 17.01.2014 г. – Сметна палата 

17.01.2014 г.-  Министерство на финанси 

 

 

Дата 30.04.2014 г.       Подпис: 


