Изразходени средства от Вечер на
Добродетелите 2016/2017

Скъпи приятели,
Осмото издание на “Вечер на добродетелите” за пореден път доказa, че с ваша помощ екипът
има възможност да продължи да работи неуморно в името на една мечта – животът на
децата да стане по-добър. Мисията на фондация "За Нашите Деца" е да няма нито едно
дете, което да живее в социална изолация. Освен да помогнем на повече деца да живеят
щастливи и обичани в семейство, мечтаем повече деца в ранна възраст да получат силен
тласък в развитието си с интензивна стимулация, благодарение на която да учат активно
за света около тях и да разкрият и реализират своя пълен потенциал. Кауза на Вечер на
добродетелите 2017г. беше старт на иновативна програма за подобряване развитието на
деца в ранна възраст в София и Пловдив "Аз играя и Мечтая". Дългосрочната цел на
програмата е родителите и хората в родителска функция осъзнато да използват играта,
като средство за развиване на малките деца и връзката с тях, а децата без родителска
грижа да имат достъп до програмата за стимулиране на тяхното развитие. Въпреки
забавянето със създаването на Комплекса за ранно детско развитие - общата ни кауза от
вечер на Добродетелите 2016г., работим активно за предоставяне на качествени и
иновативни услуги в социалната сфера, които ще са част от услугите в комплекса.

Ситуацията в страната през 2017:
По 3186 случаи за предотвратяване на
изоставянето са работили службите за
Закрила на детето в България. 1598 деца
въпреки това са били изоставени от
техните родители.
Към момента в страната съществуват 36
специализирани институции за деца. В
20 домове за деца, лишени от родителски
грижи и 16 домове за медико-социални
грижи живеят 846 деца, 415 са на
възраст от 0 до 3 години. Всеки един ден,
прекаран в специализирана институция,
забавя развитието на детето и тези деца
губят шанса си за по–добро бъдеще с всеки
един ден престой там.

.

Резултатите от нашите съвместни усилия:
От началото на годината, благодарение на Вашата подкрепа, екипите ни в Центровете
за обществена подкрепа в София и Пловдив успяха да достигнат до 379 деца и
семейства и помогнаха те да останат заедно. Нашата активна дейност в посока
подкрепа на родните семейства дава високи резултати чрез инвестиране на много помалко средства, отколкото държавата би направила, ако детето постъпи в социален
дом. Високата цена, която плащаме всички ние за отглеждането на изоставени деца в
държавни институции е не само финансова, а и морална, защото престоят в
институции води до необратими последствия за тяхното психо-емоционално здраве и
социално благополучие. Комплексната работа с тези семейства преминава през
подготовка на пространството в дома, преработване на травми, създаване на
привързаност, възстановяване на семейна система, която е функционирала без един или
повече от участниците. Този процес продължава различен период от време при
различните семейства и е необходимо включването и на повече от един специалист –
семеен консултант, психолог, социален работник.

.

В Центровете, управлявани от фондацията, се развиха дейности, които подкрепиха
развитието на децата, както от биологичните, осиновителните и приемните
семейства. С огромно удоволствие малчуганите участваха в музикални и арт
занимания, учеха се да си сътрудничат през общи игри, развиваха знанията и
уменията си чрез играчките в Центровете ни. Родителите научаваха повече за
децата си от наблюденията и обратните връзки на специалистите, които
провеждаха заниманията. Припомняха си моменти от собственото детство и се
вдъхновяваха да продължат игрите в собствените си домове. Така привързаността
между възрастните и децата ставаше по–силна и даваше смисъл и удовлетвореност
у специалистите на организацията.
С набраните средства от Вечер на Добродетелите осигуряваме достъп до определени
групи деца и семейства в нашите центрове така, че в определени моменти от деня
да могат да играят, да се социализират, да участват в редица тържества и
занимания, които насърчават тяхното развитие – когнитивно, физическо,
психическо и социално. За децата, за които посещението в нашите центрове е
невъзможно, ще бъдат осигурени материали и обучение, така че да могат
грижещите се за тях семейства да им помогнат чрез играта да развият своите
умения.

Какво постихна за първите шест месеца на 2018г. по програмата "Аз играя и мечтая "
- Обучихме 59 кандидат-осиновителни семейства, на които по време на обучението е
представена играта като важна необходимост за установяване на отношение на
доверие между възрастните и детето и възможностите, които играта дава за цялостно
физическо, емоционално, психическо и когнитивно развитие на детето. При
посрещането на детето в новото семейство, съвместната игра ще улесни процеса на побърза адаптация и ще намали риска от последваща раздяла.
- Под формата на консултации в групите за подкрепа, успяхме да подкрепим 20
Приемни семейства.
-В Пловдив програмата беше представена пред 21 приемни семейства и се сформираха 3
групи за игрови занимания с 25 деца и техните приемни родители.
- Консултации за важността на играта получиха родителите на 186 деца в биологични
семейства, което създава емоционална близост и привързаност между тях и намалява
риска от раздяла. Консултирахме и осиновителните семейства на 11 осиновени деца;
роднини и близки на 3 деца настанени при тях, родителите на 12 деца жертва на
насилие, семейства на 15 деца в риск от отпадане от училище и родителите на 8 деца с
трудно поведение

Какво постигнахме за първите шест месеца на 2018г. по програмата "Аз играя и
мечтая "
- Родителите на общо 34 деца с трудности в развитието бяха подкрепени с
консултации от специалисти и включването им в съвместни игрови и развитийни
дейности с родните им деца – музикални, разказвателни.
- 2 деца от ДМСГД – Свети Иван Рилски бяха изведени и настанени в приемни
семейства
- 2 деца от ЦНСТ са настанени в Приемни семейства;
- 6 деца с увреждания настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа „Стефан Караджа“ – София
получават мобилни игрови и развитийни дейности

Какво планираме до края на годината
До края на годината е планирано изработването на информационни материали за
родители и специалисти, относно правата и потребностите на децата в най-ранна
възраст, и за играта като форма на позитивно взаимодействие между родителя и
детето.
През учебната 2018 – 2019 година предстои стартиране на програмата в 1 Детска
градина в град Пловдив. Тя ще включва развитийни игрови дейности с деца и
обучения на родители – старт октомври
Планирани са обучение и супервизия на екипа на ЦНСТ за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи Света Петка - Пловдив. Освен това
предстои закупуването на ваничка за водна рехабилитация, която да предостави
шанс на децата с тежки увреждания да подобрят качеството си на живот.
Планирана подкрепа към 14 деца в Детска къща Пловдив – игрови и терапевтични
дейности – старт октомври
Планирани игрови и терапевтични дейности за 15 деца в ЦНСТ за деца с
увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа – Света Петка –
Пловдив – старт октомври
Предстои закупуване на играчки за мобилната игротека – до края на септември
-Мобилно приложение – не предвиждаме реализация

По програма „Ранна детска интервенция“ в София и Пловдив специалистите на
организацията са работили с общо 34 деца. Това е програма, по която се работи комплексно с
деца с трудности в развитието или увреждания, както и с техните родители. Основна част
от дейностите са свързани с домашни посещения, където професионалистите от
организацията подкрепят родителите да създадат стимулираща развитието на децата
среда, както и ги обучават в умения за общуване и игра с тях.

Историята на двама герои и тяхната
принцеса
Росен и Андрей се срещат в дом за деца,
лишени от родителски грижи, и от
възпитателите там разбират, че са братя.
Оттогава те стават неизменна опора един за
друг. По-късно, когато навършва пълнолетие,
Андрей среща младата и красива Таня, която
също като него е израснала без родители, и
двамата заживяват заедно. Скоро след това
на младото семейство се ражда дъщеричка чернооката красавица Мария, но веднага след
раждането, майката напуска семейството си
и никога повече не се връща у дома
.

Малката Мария остава на грижите на баща си Андрей, който е подкрепян изцяло от брат
си. Двамата заживяват заедно със своята малка принцеса и за момент не си представят
живота без нея. Когато тя навършва 6 месеца, личният й лекар установява двигателни
проблеми, тя получава и епилептичен пристъп, а скоро след това невролог открива, че има
тежка умствена изостаналост. Вече на 4 годинки, Мария все още не може да ходи и да
говори. Силно притеснени от състоянието на детето, Росен и Андрей се обръщат към Център
за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“, и с Мария започва
работа специалистът по ранна детска интервенция Рая Цветанова. Малката посещава
услуги по програма „Ранна детска интервенция“, които да помогнат в бъдещото й развитие и
в това да има щастливо детство и нормален живот. Един път в седмицата момиченцето
посещава и музикотерапия, където заедно с другите деца се учи да общува докато се забавлява.
Междувременно нашите специалисти работят с Росен и Андрей, за да могат те да се научат
как по-добре да се грижат за детенце с трудности в развитието, и Мария час по-скоро да
направи първите си крачки и да каже първата си думичка, която най-вероятно ще бъде…
„тати“. Двамата мъже са герои, защото въпреки трудните моменти и липсата на подкрепа
от страна на родната майка, не се отказват и за момент от Мария. Тяхната отдаденост
насърчава Мария, и тя вече стъпва смело, придържайки се за мебелите вкъщи, играе с
плюшени играчки, и искрено се забавлява когато слуша детски песнички. Росен и Андрей са
пример за това как с много сплотеност и любов всяко дете има шанс да води нормален и
щастлив живот. Те няма да се откажат от борбата за малката си принцеса и ще останат
нейните големи герои!

От началото на 2018 година, фондация „За Нашите Деца“ продължи с основния фокус при
приемната грижа, а именно висококачествено настаняване и отглеждане на всяко дете. За
първото шестмесечие на 2018 година общо 45 деца получиха сигурност, безопасност и
развитие в приемни семейства подкрепяни от Фондацията. Специалистите на
организацията проследиха всяко настаняване и децата бяха посрещнати с любов и прегръдки
от приемните родители. От тях цели 12 са на възраст до 7 години. Това е една особена група
деца, за която трябва да се полагат повече усилия, така че те да се развиват хармонично и да
играят и се радват на живота, въпреки многото травми, които носят.

Историята на Рене и Рони
Ренета Петрова е дизайнер по професия, но
приемен родител по призвание. Тя е приемен
родител от съвсем скоро – от началото на
2017г. и до момента се е грижила само за
едно детенце, настанено при нея по спешност
след като предишната приемна майка
почива в съня си. Рони е на 7 години и страда
от детска церебрална парализа.
На 2 години е отнета от биологичните си родители, които не са могли да се грижат добре за
нея, след което е настанена в бившия вече ДМСГД "Св. София". При пенсионирането си, една
от служителките там решава, че ще вземе Рони в дома си, за да се грижи за нея. Две години
по-късно приемната майка почива и Рони е настанена в семейството на Ренета. Когато е
настанена в дома на Ренета, Рони все още носи памперс и не умее да говори. В рамките само
на половин година, Ренета успява да научи Рони на думички и най-после успяват да махнат
нуждата от памперс – прогрес, който личният лекар и неврологът, който следи развитието
на Рони, дефинират като „абсолютно чудо“. Днес Рони вече говори свободно, изключително
активна е, а най-обича да бяга и да скача на леглото. Рони мечтае да стане шивачка, досущ
като приемната си майка. За детето предстои вписване в регистъра за осиновяване, а през
септември т.г. Рони ще е в първи клас. Ренета казва, че се страхува от момента на
раздялата, но осъзнава, че това е в най-добрия интерес на детето, за да може Рони да има
истинско семейство, което да я обича и да се грижи за нея....така както Рене и съпругът ѝ.

В Детска къща, до края на юни 2018 година индивидуална и качествена грижа са получили
общо 9 деца Средния престой е по - малък от 6 месеца. Най - малкото дете е на 1 месец, а
най голямо на 11 месеца. Новопостъпилите деца в ДК са изведени от родилно отделение или
от болнично заведение. Три деца са напуснали услугата - две в посока осиновяване, а 1 се е
върнало при своите родители.

Силна емоция в деца и родители предизвика организирания от фондацията празник
в чест на Деня на детето в Пловдив и София. С много игри, танци, рисунки и смях
преминаха събитията, в което заедно се забавляваха деца и семейства получили
подкрепа от нашите специалисти.

Благодарим Ви за подкрепата, която ни оказвате за поредна година! Благодарим
Ви че вярвате в мисията ни всяко дете да живее обичано и щастливо в семейство,
и разбирате, че играта не е привилегия. Осъзнавайки, че тя трябва да бъде част
от детството на всяко дете, ще помогнем на повече деца да опознаят света и
развият възможностите и потенциала си! Благодарение на неугасващата вяра и
непрестанната Ви подкрепа продължаваме всекидневно да създаваме чудеса, там
където никой не ги очаква. Те ще продължават да се случват чрез набраната сума
от Вечер на Добродетелите 2017 - "Аз играя и мечтая".

Финансов отчет
Вечер на Добродетелите 2017 - Програма "Аз играя и мечтая"
Вечер на Добродетелите 2016 - Комплекс за ранно детско
развитие

