
Приложение 2 

  

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

НА 

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ 

(Наименование на организацията) 

за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. 

  

Извършени дейности:     

      

   1. Групи по интереси , лагери, образователни екскурзии, спортни, културни и 
туристически мероприятия  и всички други дейности и услуги свързани с включването 
на децата и лицата с епилепсия в обществото 

     2. Организиране на обучителни семинари, прегледи и консултации от водещи 
специалисти в страната. Участия на конгреси в чужбина и обмяна на опит, дейности 
свързани с международни организации, международна дейност, транспортни и други 
разходи. Изследователска дейност              

     3. Координиране и подпомагане дейността на АРДЕ, реализация на социално 
значими проекти, разкриване на нови работни места в  бюрата за информационни, 
консултантски,  организационни и административно-правни дейности и услуги. 
Увеличаване на административния капацитет на кадрите.  Центрове за деца и лица с 
епилепсия,  за социална рехабилитация и интеграция в различни региони на страната 
и структурите по места. Подкрепа на регионални и национални кампании. Печатна 
дейност. Създаване на партньорство с организации в чужбина.     

   4. Социална дейност - психологична , логопедична, терапевтична и др. помощ за 
деца и лица с епилепсия и техните семейства. Оценка на потребностите и 
предоставяне на услуги. Супервизия. Обучение на екипи. Разширяване на мрежата от 
професионалисти в страната и обучението им за работа с фокус групата в 
регионалните структури. Усвояване на добри практики и обмяна на опит и други. 

 

 

Постигнати резултати: 

1. Групи по интереси – Продължава работата в групите по интереси в 

центровете в страната. Рисуване – продължава работата в групата по рисуване, 

като по този начин се развиват когнитивните функции и творческите 

способности на децата и лицата с епилепсия. За млади хора с по-добри 

възможности в изобразителното изкуство се работи индивидуално. Рисуването 

изгражда у тях устойчивост на вниманието за по-продължително време. Много 

важен елемент е наученото за позициониране на различните композиции и 

създаване на естетични предмети. Заниманията се провеждат индивидуално 

според способностите и интересите  на всеки. Музика: терапията е групова, като 

се стремим да създадем чувството на увереност във всеки един от участниците 

и да предизвикаме по голяма активност. Много важно е да се изгражда любов и 

усет към музиката. Продължава работата в изграждането на ритъм и чувството 

на общност. Арт терапия: Работата по различните теми дава възможност за 

развитие на фината моторика. В процеса на работа се провеждат разговори и 

се усвояват нови умения, които се прилагат в ежедневието. Провеждат се 

дебати по различни теми, избрани от самите участници в арт терапията. 

Изработването на различни предмети дава възможност за прилагането на 

фантазия и придобиване на умения, в съчетание със слушането на музика се 



създава приятна за творене обстановка. Работата с различни видове 

материали и бои дава възможност на участниците да се запознаят с различни 

техники, както по арт терапия, така и по рисуване. Създаде се група по 

театрално майсторство, с което се цели да се постигне екипна работа в 

неформална среда. 

Празнуването на рождени дни и други празници създават усещане за колектив и 

дават възможност за социализация. Младежите имат нужда да общуват 

помежду си, да разговарят, да слушат музика и да се забавляват. 

През септември имахме благотворителна изложба пред млади бизнесмени. 

И тази година се проведоха лагерите на „Златни пясъци“ и на Паралия 

Катерини. 

В този период са посетени групово концерти и театрални постановки. 

 

2. В началото на месец юли се проведоха срещи с родители на деца с 

епилепсия  и проведени консултации на болни с лекар епилептолог с мобилно 

ЕЕГ в област Силистра. 

Наш представител взе участие в 32 Международен конгрес за епилепсия  в 

Барселона, с представяне на изследвания, чрез постер. За изследването бяха 

анкетирани лекари-епилептолози, родители, грижещи се за деца с епилепсия и 

хора с епилепсия. Целта на изследването е да се установи доколко са готови 

всички за интегрирани услуги - медицински  и социални. 

 

3. Съвместно участие в различни срещи в Министерство на труда и социалната 

политика, Министерство на здравеопазването и други институции, свързани с 

правата на хората с увреждане. Работа за решаване на проблемите свързани с 

ТЕЛК. Изработване  и участие в изработване на различни становища относно 

нормативните актове, отнасящи се до правата на хората с увреждане. 

 През този период са проведените консултации по телефона са над 370. Съдействие 

за ТЕЛК – 8 Проведени индивидуални психологични срещи – 33 с деца, с родители – 

35  и с болни -3 . Консултации и насочване към лекар-специалист - 28 човека. За 

диагностика и лечение – 37 човека. Съдействие за лекарства са получили 7 човека. 

Проведени срещи с медии – 13. Срещи с Народното събрание – 12 . С МТСП – 21 

срещи, с МЗ- 13, Министерски съвет – 3.По различни казуси 1 жалби. Срещи с 

местната власт са – 6,с МОН – 9, с кметство – 2, социални служби – 7, с РЗОК – 1, с 

други – 12. Проведените  срещи с кметове по места  представиха  организацията и е 

потърсено тяхното съдействие за разрешаване на различни проблеми с децата , 

лицата с епилепсия и техните семейства. Проведени са срещи и по места с 

невролози, които се грижат за хората с епилепсия в съответния регион. Асоциацията 

е съдействала за намиране на лекарства на 7 човека, включително закупуването им. 

Към организацията и през този период се присъединиха нови членове.  

Много добро медийно отразяване на различните проблеми. 

 

4. Продължава работата в групата по психо социална рехабилитация с млади хора. 

Психологична помощ са получили 8 човека, деца - 33 и родители – 12. Метода 

водене на случай остава основен за работа с фокус групите. По данни на 

системата на АРДЕ за регистрация и отчитане на работата по случай в 

момента в цялата страна имаме 124 активни случая. Извършени логопедични 



услуги – с деца – 9, с болни – 2. Проведени са 20 срещи с учители и 20 срещи 

с директори на училища. Консултациите и съдействието със социално 

подпомагане са 12. Информацията за дейностите на АРДЕ са качени на уеб 

страницата на асоциацията и на  страницата ни във Фейсбук.  

 

 

 

Индикатор за ефективност: 

Степен на постигане: много добро.  

 

 

 

 

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

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


