ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Асоциация на родители на деца с епилепсия -АРДЕ
наименование на юридическото лице
през 2015 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 увреждане към Министерски
съвет. От 2011 г. е член на Световното бюро по епилепсия . Организацията се
управлява от Управителен съвет и Общо събрание на членовете.
Организацията е единствената в България, която работи по политиките
за хората с епилепсията във всички аспекти-медицински, социални и промяна в
нагласите на общностите по отношение на това малко изследвано заболяване.
От създаването си основни цели на АРДЕ са:
Съдействие за социална интеграция на децата, младежите, девойките и
възрастни, 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 и центрове за социална интеграция

ирехабилитация на децата с епилепсия и техните семейства, както и в
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подкрепа на лица, които са били обект на дискриминация поради заболяването
епилепсия или други заболявания; бюра за информация, център за интеграция
на хора с епилепсия и

всички услуги , които помагат в процеса на

социализация.
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.
Ключови моменти от дейността и развитието на организацията
Хората с епилепсия и техните семейства са натоварени с тежестта на
стигматизиращия характер на епилепсията. Обществените нагласи, социалното
изключване и икономическите последствия от заболяването са спътници в
живота на цялото семейство. Най- често това е основната причина част от
хората да не търсят медицинска помощ, както и социални услуги, които да
подпомогнат

благоприятния

изход

от

заболяването.

Като

заболяване,

епилепсията е все още непозната в световен мащаб.
Асоциацията в своята дейност отчита, че промяната в нагласите,
създаване на адекватни услуги, достъп до образование и др. е продължителен
процес и всяка дейност изисква постоянство и работа с всеки отделен случай,
предоставяйки адекватна подкрепа.
Това

е

мотив

АРДЕ

да

е

активен

участник

в

промяна

на

законодателството в частта на правата на хората с увреждания. Асоциацията
има установени контакти с институциите на всички нива.
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Реализираните конференции с международно участие и участие в
конгреси в България и чужбина са неоценим опит за получаване на
информация за процеса в ,различните страни в света.
Семинарите в страната, срещите с местна власт, специалисти от
помагащите професии, родители и деца и лица с епилепсия, макар и
бавно помагат на процеса за реалното включване на тези хора в
обществото.
Установен факт от тази дейност е, че страхът от отхвърляне е основен
проблем пред интеграцията.
Продължава разширяването и привличането на съмишленици, чрез
регионалните си представители в мрежата от психолози ,социални работници,
логопеди и ресурсни учители. Преодоляването на страховете от тези хора са
възможни , чрез нашите дейности, които са:
Обучителни семинари и консултации с водещи специалисти по места
Създаване на мрежа от специалисти в регионите на страната
Обучение на екипи за работа по метода „Работа по случай” и изготвяне
на индивидуална оценка
Психологична и логопедична помощ
Родителска група за само помощ
Съдействие за получаване на лекарства, съдействие за консултации,
диагностика и лечение
Групи по интереси.
АРДЕ спечели проекти, които завършиха с изработени методики за
работа с децата и лицата с епилепсия и техните семейства. В нашата работа са
включени и хора с други увреждания и работата по метода „Водене на случай”
доказа неговата универсалност.
Дейност на организацията през 2015 г.
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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. Епилепсията е най-често
срещаното неврологично заболяване в детска възраст. Този факт не се отчита
и често има случай на подценяване на проблема, не се вземат своевременни
мерки

за

адекватно

съвременно

лечение,

което

е

предпоставка

за

задълбочаване и увеличаване тежестта на заболяването.. Достъпът до
лекарства и адекватни изследвания са също проблем за хората в провинцията.
Обикновено при наличие на епилепсия , като заболяване в семейството един
от родителите остава в къщи и семейството попада в графата на социално
слабите семейства.
Нашите основни усилия остават насочени във всяка област от живота на
нашата група деца, младежи и семейства. С постоянство и сътрудничество с
нашите специалисти от НБУ, работата дава реални резултати. Продължаваме
да получаваме радостни известия за напълно оздравели наши членове. В
момента в организацията членуват 1037човека.
ІІ. Информация за съществените дейности, изразходваните за тях
средства, връзката им с целите и програмите на организацията и
постигнатите резултати
1. 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 терапия се провежда групово. По време на часовете
се използва творческият потенциал на всеки младеж и се подхожда
индивидуално към всеки от тях.
Работи се тематично, като това е възможност освен за развиване
надвигателните и сензитивни умения, запознава децата и младите хора със
събитията и обичаите свързани с този ден или време. Това, което е важно за
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арт терапията е , че мотивира желание за творчество и пълноценен живот.
Арт-терапията, срещите между хората/младежите със специални потребности
са изключително важни. Допринася за по-добро социализиране и контакти
между тях.
Слушането на музика по време на час, като фон също повлиява добре.
Разговорите са насочени към техните предпочитания.
С някои от младежите може да се работи и за развиване на театрални
умения

Групите по рисуване към АРДЕ през 2015 година продължават да
задълбочават знанията и уменията си в различните видове и жанрове на
изобразителното и приложното изкуството.
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Прилагат се паралелно двата подхода в обучението – групов и
индивидуален. С методите на беседа, обяснение и демонстрация се поставя
основната задача за часа и после чрез индивидуален подход си изпълняват
конкретните изобразителни задачи. Като се облягаме на до сегашната
подготовка на децата и младите хора с епилепсия, се засилват уменията за
боравене с различни видове изобразителни средства

– линия, овал,

оцветяване на петно, които се свързват в цялостен самостоятелно създаден
образ. Овладяват се живописните техники за рисуване с акварел, акрилни,
текстилни бои и бои за стъкло и съответстващата технология за работа с тях.
Целта е да се развива финнатамоторика на децата и младите хора с
епилепсия, въображението им, познанията им за различните изкуства и да се
обогатяват възможностите им за бъдеща реализация. Участието в конкурси,
изложби и базари мотивира за работа и създава чувство за удовлетворение и
реализация.
Темите, по които работихме са съобразени с интересите, здравословното
състояние на децата и младите хора с епилепсия и не на последно място с
годишния календар. Изработвахме картички за Коледа, 8 март, пролетта и
други празници, мартеници и новогодишна и хелуинска украса. Достигането на
готов продукт - картина, икона, картичка, рисуван шал, стъклена ваза, бижу,
мартеница беше основно направление в нашите занимания, което спомагаше
за участия в конкурси, базари и

изложби и от друга страна личностна

реализация на обучаваните.
Целите на заниманията по рисуване са да развиват личните умения и
знания на всеки участник.
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През 2015 г. АРДЕ продължи да предлага на своите членове занимания
по музикална терапия. Провежданите музикотерапевтични сесии са насочени
основно

към

оказване

на

положително

терапевтично

въздействие

по

отношение на общуването, психосоциалните характеристики и адаптация,
развитието в когнитивната сфера и сензо-моторното функциониране, като във
всяка от тези сфери очакваните и постигани резултати са многоаспектни:
Сензо-моторно функциониране - подпомаганена движението ,
Когнитивност - подобряване на когнитивните умения , повишаване
концентрацията и вниманието; повишаване осведомеността за себе си и
околната среда и др.;
Общуване-развиване на емоционалната интелигентност
Постигането на поставените цели се осъществява със средствата на
музикалното изкуство и преживявания. Употребяваната в музикотерпевтичните
сесии музика или отделни музикални елементи целят развитието на умения за
адекватно използване

на музикални изразни средства, формиране на

способности за осъзнаване на вътрешните преживявания, усвояване на умения
за творческо музикално решаване на разнообразни личностни проблеми.
Усвояването на правилата за музикално общуване и овладяването на различни
социални роли, като част от музикалните взаимодействия формират умения за
подбор и прилагане на адекватно спрямо социалните условия поведения, т.е.
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осъществява

се

трансфер

на

усвоените

чрез

музиката

специфични

поведенчески модели и комуникационни умения в социалната практика и
тяхното прилагане в разнообразни ситуации.
Основна характеристика на провежданите музикотерапевтични сесии е
осигуряването на мултисензорно въздействие. Подобен подход на работа дава
възможност всеки от участниците в групата да намери своята "комфортна
зона", посредством която да се изяви пълноценно и да постигне определените
цели на терапевтично въздействие, от една страна, а от друга осигурява
максимални възможности за изява и развитие, за терапевтично повлияване,
тъй като музикалните преживявания и дейности са различни и изискват
различни умения, различен тип активност. Основен критерий при подбора на
всяка техника е съобразяването с уникалните нужди и потребности на всяко
отделно дете.
Лагерите на морето се осъществиха както всяка година за малките и
най-тежките случай за шестнадесети път на „Златни пясъци”със съдействието
на Пристанище Варна, БМФ и Въздухоплаване, а за по-големите и в по –добра
кондиция, съвместно с журналисти отново посетихме остров

Тасос и гр.

Разлог. Продължава обмяната на опит между родителите в неформална среда.
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В София продължава групата по карате, в Русе е осигурен достъп до
конна база.
И през 2015 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 , София и др. За осигуряване на подаръците и тържествата се
включиха много дарители от цялата страна, като и АРДЕ.
Средствата, които са получени от държавният бюджет са изразходвани
по предназначение.
Източници на финансиране, изразходвани през годината средства
През 2015 г. Източници на средствата на организацията са държавния
бюджет, проекти и дарения за изпълнение програмата на АРДЕ.

Държавна

субсидия –5 000 лв.
Постигнати резултати, друга информация

– публични прояви,

партньорства, публикации и др.
Създадена е основна , стабилна група в различните градове на страната
от деца и млади хора с епилепсия и техните родители. Това е една по-голяма
възможност за работа с тях и оказване на адекватна подкрепа. Споделянето на
техният опит със семейства извън организацията е начин за преодоляване на
стигмата при родителите.
2.Дейност
Наименование на дейността, програмата или проекта
Кратко описание на дейността, програмата или проект
Организиране на обучителни семинари в страната и участие в
чужбина. Медийни кампании
Регионален пътуващ семинар, Гр.Кърджали- април 17,18,19
„Епилепсията между отчаянието и оптимизма“.
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Активно беше включена общината в гр. Кърджали, която съдейства на АРДЕ и
лекаря и психолога за провеждане на обучение и прегледи на място на деца и
лица с епилепсия. За всички, които имаха необходимост се направи програма
за действие, която е изпълнена в следващите месеци. В болница са настанени
3 човека с придружителите, а общината пое финансов ангажимент към много
бедно семейство за съдействие за неговото придвижване към болница за
диагностика и последващо адекватно лечение. Цялостната програма се
проследи от всички регионални медии . предаване се направи в местния канал
на телевизията, националнаторадио, регионални вестници, както и електронни
медии. Консултиращ лекар е д-р Димитрина Христова.
На 28,29,30.11.2015г. се проведе семинар в гр. Разград. В неговата
организация се включи регионален представител за града и областта. Чрез
нейното съдействие бяха уведомени и семействата в околните села
иобщини.
На семинара бяха разгледани най-важните и тревожни въпроси за хората.
Един от тях е достъп до специалист. Отсъствието на такива в региона
поставя хората в невъзможност да проследяват заболяването си. Често те
са насочвани към психиатър въпреки, че епилепсията е неврологично
заболяване.
С всички присъстващи се проведе разговор и по проблеми свързани със
социалните услуги , образованието и трудовата заетост.
За всички, които имаха необходимост се направи програма за действие,
която е изпълнена в следващите месеци. На дете с епилепсия бяха
подготвени документите за медицинска експертиза и продължаващо
лечение. По препоръка на лекаря други се насочиха за лечение в София
за уточняване на лечението. И на тази среща семейството на АРДЕ се
увеличи с нови членове.
По време на срещата в областния център за деца и семейства бяха
обсъдени предизвикателствата, пред които са изправени хората с тази
диагноза и конкретните стъпки, които трябва да извървят.
Цялостната програма се проследи от регионални медии . Лекарят ,
койтопътува в Разград е д-р Делиганева.
От 11 до 14 октомври 2015 година в хотел Thon в Брюксел се проведе
сесия на Европейската Федерация на Неврологичните Асициации / EFNA
/.Тя беше посветена на новата кампания на Европейския съюз – Together
under the Umbrella ,http://www.undertheumbrella.eu– Заедно под чадъра, за
повишаване на информираността за неврологичните състояния.Идеята е
10

да се постави начало на информационния поток, да се фокусира
вниманието на обществото , защото един от всеки трима в ЕС има
неврологично заболяване. От българска страна в сесията участие взе г-жа
Веска Събева председател на АРДЕ.
В рамките на трите работни дни бяха обсъдени мотото и логото на
кампанията. В обсъждането взеха участие представители на пациентските
организации, специалисти в областта на медицината и рекламата. Бяха
дискутирани също и възможните контакти с медиите за популяризиране на
инициативата – неврологичните състояния да станат по-познати на
обществото. Разгледани бяха възможностите на интернет социалните
мрежи Туитър и Фейсбук за провеждане на планирана медийна кампания,
по-специално идеята за обучаване на младите хора в съпричастност към
хората с неврологични увреждания. Бяха посочени механизмите за
разработване на кампанията през тях.
Сесията завърши с официална вечеря, на която бяха раздадени първите
награди
за
застъпници
в
рамките
на
инициативата
BrainMindandPainAdvocacy – Застъпничество за мозъка, ума и болката,
Работилница за пациентските организации.
В последния ден на събитието участниците посетиха Европейския
парламент за среща с негови представители, застъпници за хората с
неврологични заболявания, за обсъждане и подкрепа на инициативата за
по-широка информираност на обществото за тези тежки инвалидизиращи
заболявания. Специално българските представители се срещнаха с
българския евродепутат от групата на ГЕРБ Андрей Новаков. Той се
ангажира да потърси пътища за съдействие на българските организации в
рамките на Европарламента.
Дневен център за лица с епилепсия
Продължава кампания за набиране на средства за ремонт на помещение,
предоставено на Асоциацията за разкриване на дневен център за деца и
лица с увреждане. Тази година на 24.10.2015 г. (събота) се организира

благотворителен Treasure Hunt, от JuniorChamber International (JCI) София. Чрез него се положи , началото на набирането на средства за
извършване на ремонт от АРДЕ на помещение за изграждане на
Дневен център за деца и лица с епилепсия.
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На 29.12.2015 г. на прозорците на центъра се постави нова дограма. За
това заслугата е на децата от Частни немски училища "Ерих Кестнер" и нашата
прекрасна Биляна Милева, която със своя авторитет и съпричастност обясни на
малки и големи ученици, защо този Център е толкова важен за нашите децата и
лицата с епилепсия.
Източници на финансиране, изразходвани през годината средства
Средствата от държавният бюджет са- 7 000 лв.
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.
Предстои организирането на пътуващ семинар в друг регион на страната.
Продължава кампанията за център за деца и лица с епилепсия.
3.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
Кръгла маса –световен ден на епилепсията- 09.02.2015 г.
Резистентнатата епилепсия в България - драмата на над 10 000 човека
„...Понякога шансът ни носи крила,
но никой не знае къде и кога... „
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Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) стартира кампания
РЕЗИСТЕНТНАТА ЕПИЛЕПСИЯ – ДРАМАТА НА НАД 10 000 БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТА”

с цел

повишаване на обществената информираност и насочване на вниманието на
отговорните институции към проблемите, свързани с профилактиката и
лечението на епилепсията на пациенти над 18 годишна възраст.
Представена беше ситуацията в България и предложения за преодоляване на
проблемите.
Предложенията от кръглата маса са внесени в Министерски съвет.

Отбелязване на 26 март, наречен Лилав ден, на който по света се провеждат
кампании за информиране на обществото за заболяването. Асоциация на
родители на деца с епилепсия взе участие в 4-ти Европейски панаир на
социалното предприемачество състоял се от 26.03. до 29.03.2015 г. в гр.
Пловдив. Представени бяха предмети и картини изработени в групите по
рисуване и арт терапия на организацията.
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АРДЕ участва в различни работни групи свързани с прилагането на
Конвенцията на ООН в България, работна група свързана с образованието,
работна група свързана с ТЕЛК-овете, Комитети по наблюдения по оперативни
програми, срещи с различни парламентарно представени партии. Наши
представители участваха в пресконференция във връзка с международния ден
на пациента, в 28 семинара, представителя от гр. Сливен в кръгла маса
свързана с достъпа на децата с увреждане до образование.
Работен форум за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждане в ЕС и държавите членки
На 29 април 2015 г. в Брюксел се проведе Работен форум за прилагането на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) в Европейския
съюз (ЕС) и държавите членки, организиран от Европейската комисия (ЕК).

Приключиха проекти„ MotivAction” и „Включващо обучение”
Ръководствата по двата проекта можете да намерите на страницата на АРДЕ:
www.frde.org , както и на страницата във Фейсбук.
Продължава работата по проект „Инициатива за приобщаваща семейна
среда“ по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проведени бяха пресконференции, на които бяха представени резултатите от
приключилия проект и продължаването на проект „Инициатива за приобщаваща
семейна среда“.
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Дни на толерантността – дейност 3 по проект ”Включващо образование”.
Посетени са 7 училища и проведените срещи ни убедиха, че работата с
родителите на децата без увреждане е от изключително значение. Те са добър
партньор за своите деца и за децата с увреждане, както и за специалистите.
Кръгла маса финализира проект „Включващо обучение” . Присъстваха 67
училища от цялата страна.

През изминалата година са проведени 20 срещи с държавната и с местната
власт, включително и кметове. През периода са получени 9 жалби и насочени
към съответната институция. Направени са над 2000 консултации по телефона.
Съдействие за РЗОК са получили над 20 човека.Консултации и насочване към
лекар специалист са 114 човека, а за диагностика и лечение 86. Съдействие за
лекарства,както и за закупуване са получили 104 човека. Срещите с родителите
за тази година са над180 човека. Продължават пътувания в различните области
на нашите представители и срещи с местната власт.Метода водене на случай
остава основен за работа с фокус групите. По данни на системата на АРДЕ за
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регистрация и отчитане на работата по случай в момента в цялата страна
имаме 120 активни случая и два приключили.
Логопедична помощ са получили над 10 деца.
Участие в различни семинари, организирани от наши партньори- над 30 на
брой.
Издадена е брошура на български език за първа помощ при епилепсия, 5000
броя,методика „Водене на случай”-60 стр. 500 бр., дипляна с основните
изисквания по методиката -2000 бр. Всички материали са разпространени в
страната и сред нашите партньори.
Организирана и проведена с голям успех благотворителна изложба във фирма
Луксофт. Представени бяха картини и различни други предмети направени от
младите хора с епилепсия.

В навечерието на Светлите празници, Luxoft подкрепи за втори път
през тази година Асоциацията на родители на деца с епилепсия.На
18.12.2015 г. в офиса се проведе благотворителна изложба в подкрепа
на децата с епилепсия. Експозицията включваше над 100
произведения, създадени от младите творци. Служителите на
компанията също взеха участие в инициативата с лични дарения,
закупувайки ръчно изработени предмети и картини. Luxoft отдели
средства за 2 картини, с които награди най-добрите служители в
проектното звено.

От 11 до 14 октомври 2015 година в хотел Thon в Брюксел се проведе
сесия на Европейската Федерация на Неврологичните Асициации / EFNA
/.Тя беше посветена на новата кампания на Европейския съюз – Together
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under the Umbrella ,http://www.undertheumbrella.eu– Заедно под чадъра, за
повишаване на информираността за неврологичните състояния.Идеята е
да се постави начало на информационния поток, да се фокусира
вниманието на обществото , защото един от всеки трима в ЕС има
неврологично заболяване. От българска страна в сесията участие взе г-жа
Веска Събева председател на АРДЕ.
В рамките на трите работни дни бяха обсъдени мотото и логото на
кампанията. В обсъждането взеха участие представители на пациентските
организации, специалисти в областта на медицината и рекламата. Бяха
дискутирани също и възможните контакти с медиите за популяризиране на
инициативата – неврологичните състояния да станат по-познати на
обществото. Разгледани бяха възможностите на интернет социалните
мрежи Туитър и Фейсбук за провеждане на планирана медийна кампания,
по-специално идеята за обучаване на младите хора в съпричастност към
хората с неврологични увреждания. Бяха посочени механизмите за
разработване на кампанията през тях.
Сесията завърши с официална вечеря, на която бяха раздадени първите
награди
за
застъпници
в
рамките
на
инициативата
BrainMindandPainAdvocacy – Застъпничество за мозъка, ума и болката,
Работилница за пациентските организации.
В последния ден на събитието участниците посетиха Европейския
парламент за среща с негови представители, застъпници за хората с
неврологични заболявания, за обсъждане и подкрепа на инициативата за
по-широка информираност на обществото за тези тежки инвалидизиращи
заболявания. Специално българските представители се срещнаха с
българския евродепутат от групата на ГЕРБ Андрей Новаков. Той се
ангажира да потърси пътища за съдействие на българските организации в
рамките на Европарламента.

Медийно отразяване за 2015 г.
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Годишен доклад
2015 г.
38%

20%

Телевизия
Радио
23%

19%

Вестници
Web page

Източници на финансиране, изразходвани през годината средства
През 2015 г. Източници на средствата на организацията са държавния
бюджет , проекти и дарения за изпълнение програмата на АРДЕ
Средствата от държавният бюджет са 33 000 лв
Постигнати

резултати,

друга

информация

–

публични

прояви,

партньорства, публикации
Всяка една наша дейност е свързана с преодоляване на проблемите на
хората. Различните публични изяви, обучения, срещи и други форми за
преодоляване на стигмата дават добри резултати. Промяната в нагласите е
дълъг процес по който ще продължим да работим. Много добро медийно
отразяване.

4. Дейност
Наименование на дейността, програмата или проекта
Социална дейност, водене на случай, родителска група за самопомощ
Кратко описание на дейността, програмата или проект
Групата за самопомощ на родители на малки деца с епилепсия
продължава своята работа.
Психологична консултация са получили над 150 деца и родители
многократно в различни региони на страната. В София работи група с млади
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хора с епилепсия. Опитът беше споделен на обучителен семинар и е взето
решение това да се превърне в програма за работа в организацията.
Съдействие в службите за социално подпомагане и други социални служби са
получили 70 човека. Срещи с ресурсни учители и с класни ръководители 30 на
брой.Съдействие за ТЕЛК и НЕЛК са получили 62 човека. Услугите, които
организацията предоставя все още не са в общността . Те са достъпни за
семействата и това улеснява работата с децата и младите хора с епилепсия.
Участието

на

професионалистите

дава

възможност

за

изследване

на

потребностите и предоставяне на услугата на място , където има необходимост
от нея. При срещите с родителите се изразява желанието децата и лицата да
бъдат приемане в дневни центрове. За съжаление капацитета им е малък, а и
често заболяването е пречка да бъдат приемани. Нашата организация се
старае по места да предоставя по часови услуги , в зависимост от
потребностите.
През цялата година се предлагат на членовете на асоциацията и е
осигурен достъп до възможности за включване в психологически семинари с
обучителен характер,насочени към предоставяне на индивидуална помощ.

През 2015 г. продължи работата на групата за психо социална
рехабилитация.
През последните години се задълбочава практиката да бъдат
провеждани

семейни консултации с близките на децата и възрастните с

епилепсия, членуващи в АРДЕ. Психологът-консултант изготвя становища за
ресурсно подпомагане на учениците с епилепсия,предоставя възможности за
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консултиране на родителите и учителите на децата с епилепсия във връзка със
специфичните им потребности – както цел

преодоляване на проблеми в

обучението, така и по отношение на емоционалните проблеми, възникващи в
хода учебно-възпипателния процес при подрастващите с епилепсия.
Въведохме практика системно -

веднъж годишно или веднъж на две

години, да бъде прадлагано на родителите да се реализира
изследване с цел определяне на

психологично

равнището на интелектуално развитие,

проучване на когнитивната и емоционално-волевата сфери. По този начин
придобиваме по-ясна представа за ефективността на педагогическата и
психологическата подкрепа, която децата с епилепсия получават и системно
актуализираме създадената вече система от мерки за тяхното подпомагане.

Източници на финансиране, изразходвани през годината средства
През 2015 г. източници на средствата на организацията са държавния бюджет
и дарения за изпълнение програмата на АРДЕ
Средствата от държавният бюджет са 7000лв.
Постигнати

резултати,

друга

информация

–

публични

прояви,

партньорства, публикации и др./
Доверената и постоянна връзка на АРДЕ със специалисти от помагащите
професии дават възможност за постигането на едно академично ниво при
работата с клиентите по нашите програми. Тези резултати се използват за
разработване на нови програми изцяло съобразени с потребностите на хората
от нашата организация.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
/име на организацията/
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Асоциация на родители на деца с епилепсия
ЗА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.
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
– 7 000 лв.
3. Координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в
страната. Печатна дейност – 33 000 лв.
4.Социална дейност, водене на случай, родителска група засамопомощ,7 000 лв.

Обща сума на разходи: 52000 лв.

Дата:

Подпис:
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