Всяко дете е различно.
Детството е еднакво крехко.
Благодарим Ви, че подкрепяте най-уязвимите деца в България.

Малките добрини за голямата промяна

или за това как заедно дарихме семейство на 56 деца
Отчет за набраните средства
от Вечер на добродетелите 2015 г.

1998 година започна развитието на приемната грижа в две
български общини – Пловдив и Хасково. Там, пилотно, под неразбиращия тогава поглед на държавата, се създадоха първите
служби за закрила на детето, започна и подкрепата за семействата да не се разделят с децата си. Малкият, но сплотен екип на детската организация, насърчи държавата да поеме институционална и
човешка отговорност за децата, като гарантира качествена подкрепа
за семействата. Скромно и без много шум нашите експерти участваха в създаването на правилата и нормите, по които сега работи
националната система за закрила на детето.

Скъпи дарители,
Една важна стъпка в моя живот ме свърза завинаги с децата – когато преди близо 20 години, решена да стана собственичка на туристическа агенция, аз започнах като преводач на британци, дошли
в най-бедните години да помагат на българските деца в институции.
Трябваше да е временно, за кратко и тази работа да е само трамплин към моята мечта. Но се сблъсках челно с детското нещастие, с
бедността и с много родители, притиснати да оставят децата си, само
защото нищетата и началото на прехода бяха им поставили жесток
ултиматум. В началото бях част от екипа, който раздаваше храни,
дрехи, спасяваше временно дете след дете. А после всичко отново
оставаше същото. Децата, които имаха нужда от нашата подкрепа,
продължаваха да стават повече и повече.
През 1997 година моите колеги от The European Children’s Trust поеха отговорната задача да променят българската грижа за деца, като
заменят даряването на храни и пари за българчетата в беда с нещо
много по-ефективно, но и непознато – подкрепа на семействата. В
развита Европа детето отдавна беше обществена ценност, а семействата получаваха емоционална грижа и посредничество, за да се
справят с предизвикателствата и да продължат да са родители на
своите деца, без да се разделят с тях, ако не е налице риск. Така през

След повече от 20 години аз виждам реалната промяна за децата –
освен държавен приоритет, закрилата на детето и грижата в семейна среда се превърна в кауза на много детски организации. Не са
малко хората у нас, част от които сте и Вие, които дарявате за това
децата да растат в семейства, а не в социални домове. С гордост
мога да кажа, че приемната грижа е национален приоритет, за който обаче има още много какво да се направи. С Вашата подкрепа в
последната година ние инвестирахме в дейности средства, за които
държавата няма ресурс, а и не планира скоро да осигурява. Приемната грижа е скъпа задача на обществото, защото не е достатъчно
просто да имаш приемни родители. За да има реален ефект върху
децата, приемните родители трябва да са обучени, подкрепени и на
тях да се гледа като на професионалисти, които вършат изключително отговорна обществена задача. Вие и ние добре знаем, че тази
инвестиция има много висока възвръщаемост за децата и за цялото
общество.
Бих искала още веднъж да Ви благодаря, че дарихте средства, емоции, отношение и разбиране за каузата на Вечерта на добродетелите 2015 г. Тази Ваша подкрепа промени съдби и даде повод за щастливо детство на много български деца, които фондация “За Нашите
Деца” подкрепи със средствата от най-значимото за нас благотворително събитие. Бъдещето е пред тях, а мечтите им ще станат реалност, защото тези деца имат вай-важното: ЛЮБОВ!
С благодарност,
Иванка Шалапатова
Изпълнителен директор

Вместо сложни думи за приемната грижа – една
история, която показва какво правим за децата

Вечер на добродетелите 2015 – талантът,
който подари семейство на 56 деца
През 2015 година фондация “За Нашите Деца” организира за шести път своята
Вечер на добродетелите, която беше посветена на приемната грижа и на осигуряването на средства за подкрепа на семейната грижа за деца. В началото
на октомври, с любезното домакинство на Sofia Event Center, повече от 350
приятели на детството дариха близо 150 000 лева, за да може екипът на “За
Нашите Деца” да осигури сигурно детство в приемни семейства на деца, чиито родни семейства,
временно или за дълго, не могат да се грижат за
тях. За втора година събитието се проведе под патронажа и с подкрепата на Кристалина Георгиева:
„Най-добрата инвестиция в бъдещето е тази в децата и в тяхното благосъстояние. Защото те са едновременно една от най-уязвимите групи
в нашето общество, но те са и тези, върху които изграждаме надеждите
и очакванията си за един по-добър, по-чист и по-красив свят.”

„Да бъдеш приемен родител е благородна кауза, която дава шанс за сбъдване на мечтата
за семейство на всяко дете, лишено от родителски грижи“. Така Катя определя решението
със съпруга ù Иван да станат приемни родители. Децата нямат право на избор, но една от
най-големите им мечти е да имат мама и татко. Катя и Иван са поредните родители, които
ще посветят живота си на грижата за новородени и изоставени бебета. Семейството е одобрено
за приемна грижа за деца до 3-годишна възраст и веднага след одобрението започва да
отглежда едно изоставено бебе. То расте в най-добрата грижа, а Катя и Иван са щастливи,
че вместо самотата и изолацията на детския дом, новороденото получава цялата им любов и
нужната му подкрепа. То живее, заобиколено от обич, в сигурна семейна среда. Семейството,
което работи с помощта на социалния работник от детския ни център в Пловдив, е изключително доволно. Катя споделя, че през цялото време, докато детето е при семейството, получава
подкрепа, съвети и съдействие. Приемната майка разбира, че изискванията за отглеждане
на малки деца са се променили от времето, в което тя се е грижила за малките си рожби,
но не се притеснява, защото социалният работник, който подкрепя семейството, съдейства
за всичко и във всеки един момент. По-малко от година след настаняването бебето е осиновено. Връзката между детето и приемните родители е изключително силна и заради това
те продължават да поддържат контакти с осиновителното семейство. Осиновителите, от своя
страна, искат детето да познава и да продължава отношения с хората, които са се грижили
за него в най-трудния момент, когато е най-уязвимо – след като е било изоставено от
биологичната си майка. Скоро след това при Катя и Иван е настанено второ дете. „И
така ние подаряваме отново надежда за детство и бъдеще...“

Вечерта на добродетелите представи в друго амплоа значими за обществото
личности и предприемачи, приемни родители, специалисти. Със своите музикални интерпретации те насърчиха гостите на Вечерта да дарят за щастливото
детство на много български деца. Благотворителният търг, от своя страна, направи много наши дарители горди собственици на предмети с емоционална
стойност, дарени от президента Росен Плевнелиев, Кристалина Георгиева,
посланици и дипломати, популярни личности и спортисти. Едно от нестандартните наддавания, които оставиха следа в мнозина, бе за лична среща и
следобеден чай с посланика на Великобритания
у нас г-жа Ема Хопкинс, която бе спечелена от
създателите на фондация “Лекови”.
„Благодарение на тази среща, моят син Андрей успя да види собствения си свят през други очи – тези на един успешен политик с влияние, и да се зареди със смелост и увереност.“, Катя Лекова
„Изключително щастлива съм, че Вечер на добродетелите продължава да живее чрез срещи и събития. Те ни карат да вярваме,
че освен дарители, тези 350 наши приятели, носят вяра в истинската
социална промяна“, Иванка Шалапатова

Посланикът на Франция в България Н. Пр. Лапер
дьо Кабан предложи за участие в благотворителното наддаване класическа френска закуска в неговата компания. Тя беше спечелена от гостите от
Салвис Фарма - сребърен спонсор на събитието.
„За Нашите Деца“ върши забележителна работа и аз имах
възможност да се възхитя на нейната способност да мобилизира
гражданското общество и спонсорите по време на една изключителна благотворителна вечер“, Н. Пр. Лапер дьо Кабан.

41 приемни семейства получиха подкрепа,
благодарение на Вечер на добродетелите
Да бъдеш приемен родител е отговорна и трудна задача. Срещата с всяко
дете, попаднало в уязвимо положение, изправя и пред уникален сбор от
сериозни предизвикателства - такива, за които понякога дори трудно се намират точните думи. Затова ние се стремим да създадем около приемните
родители насърчаваща среда за подкрепа.
Нашият екип стои близо до приемните семейства във всеки един момент
по пътя им: от заявяването на желанието да поемат отговорността за грижа
през подготовката да посрещнат детето в дома си, в опознаването и сложния период на адаптация, в ежедневните трудности, в грижите, справянето с които нерядко включва и консултации с лекари, психолози, логопеди
или други специалисти, които осигуряваме, както и общуването с родните и
осиновителните семейства.
Ние сме до приемните родители и при раздялата с детето, и в периодите
между отделните настанявания на деца, когато е важно натрупаните позитивни емоции да бъдат запазени. И през тази година приемните семейства,
с които работим, участваха активно в групи за подкрепа и надграждащи
обучения, заедно празнувахме техните празници и празниците на децата.
От началото на годината нашите специалисти по приемна грижа в София и
Пловдив успяха да подкрепят общо 41 приемни семейства. Опитът ни научи, че всяко усилие да направим приемната грижа максимално позитивно
преживяване за тях си струва; всяка инвестиция в подкрепа на приемните
родители е всъщност инвестиция в развитието на деца, за които те се грижат.

Детелина Гюрова, която се грижи за дете с детска церебрална
парализа: “Моето слънчево момиче дойде у дома, когато бе на
3 години. В дома за бебета я определяха като малоумна. Имаше стереотипни движения, клатеше се, не общуваше с никого.
Дойде вкъщи с едно скъсано мече, с което не се разделяше. В началото
я сравнявах с безпомощно коте. Не говореше. Не казваше, когато я боли,
нито какво чувства. Знаете ли, не мога да забравя как спеше като кученце...
Още ми е пред очите. Постепенно тя започна да се променя. Когато проговори, първата дума, която каза, беше “мамо”. Сега, обаче, е доста по-добре.
Моята социална работничка ме насърчи да потърсим рехабилитация за детето, за да проходи. С финансовата помощ на фондацията, моето дете проходи, въпреки всички уверения на лекарите, че трудно ще стъпи на двата си
крака и ще прави уверени крачки. Включихме я в хипотерапия с конче и детето осъзна, че може да се движи с краката на кончето. Обичта, обаче, към
мечетата и остана. Сега има едно мече, което много обича - Сашко. С него
заспива и него обича много. Аз се гордея, че и подаряваме заедно детство.”

Заедно подарихме семейство на 56 деца!
56 момчета и момичета получиха топлина в приемните семейства, които
подкрепяме, за първите 9 месеца на 2016 г. За половината от тях това беше
изход от тишината и анонимността на живота в специализираните институции. Само от началото на 2016 г. за 9 бебета на възраст под 1 година,
благодарение на усилията на екипа на фондация „За Нашите Деца“ и всеотдайността на приемните родители, беше осигурена възможността да не
прекарат нито ден в дом за изоставени деца. В този период за 4 от нашите
деца се случи най-хубавото – върнаха се отново при семействата си. Други
11 деца получиха своя шанс за ново семейство и бяха осиновени.
Като организация, която предоставя професионални услуги за децата и семействата, в съответствие с утвърдени стандарти за качество, можем да посочим някои от ефектите от грижата в приемни семейства:
• Децата порастват и се развиват добре, като бързо наваксват пропуските в следствие на живота в неглижиране или социален дом.
• Малчуганите започват да разбират важни детайли от живота си, трупат спомени за своята история.
• Децата се срещат с близки и роднини, разпознават обичта и подкрепата.
• Социалните умения на нашите приемни деца се развиват активно.
• Нашите приемни деца учат в детски градини и училища и ползват различни услуги както образователни, така и здравни и социални. Децата
се насърчават да развиват умения за самостоятелно справяне.

с изключително висок капацитет да осигури качествена подкрепа
в тези случаи. Това ни помогна да преосмислим изобщо политиката
си по подбор на приемни родители и да се специализираме в търсенето на
приемни семейства, които да се грижат да малки деца и деца в сериозен риск.

Приемни настанявания
на фондация За Нашите Деца"
"
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Приемни настанявания в Пловдив

Гарантираната от държавата подкрепа за приемните семейства, която се изразява във възнаграждения и месечна издръжка за децата, не е достатъчна.
Фондация “За Нашите Деца” допълва тази подкрепа, като осигурява конкурентна финансова, емоционална и материална подкрепа за приемните семейства, поради това, че у нас няма единен финансов стандарт, който да покрива
пълния спектър от подкрепа, необходима на приемните родители. Много често
социалната система не реагира при криза и спешност, а често поставя приемните родители пред свършен факт, когато детето е в техния дом, без те да имат
средствата и възможността да посрещнат детето по подходящ за това начин.

През 2016 година нашите специалисти по приемна грижа отговориха на
близо 50 души, които проявиха интерес да станат приемни родители. Особено сме развълнувани, че благодарение на организираните от нас кампании за популяризиране на приемната грижа, толкова хора направиха първата си важна крачка към това да променят детски съдби.

Инвестирахме средства в подкрепата на
70 деца от приемни семейства от цялата
страна в партньорство с Националната
асоциация за приемна грижа

Всички тях ние поканихме на информационни срещи, на които открито разказахме за радостта от това да се грижиш в своя дом за дете, разделено
от семейство си. Благодарение на разговорите и срещите си с тях, нашият
екип им осигури цялата необходима информация, за да вземат те осъзнатото решение дали искат да станат приемни родители, но и да са запознати с процеса, изискванията и спецификите на това да осигуриш истинско
детство за дете, за което единствената алтернатива е социалният дом. За
семействата, които предприеха и следващите крачки към приемното родителство, организирахме обучения, фокусирани върху темите за детското
развитие, потребностите от грижа и различната емоционалност на децата,
за които приемните семейства отварят домовете си. Обучението е още една
възможност кандидатите за приемни родители да потърсят отговор на въпроса дали приемното родителство е за тях.

През 2009 година фондация “За Нашите Деца” даде възможност на приемни
родители от цялата страна да се обединят в асоциация на приемните родители, която вече 7 години е единственото обединение на приемни родители
у нас. Това е неправителствена организация, която защитава интересите на
децата в приемни семейства, но и активно помага на децата и младежите в
приемна грижа. През 2016 година, по време на Националната годишна среща
по приемна грижа, ние заедно предоставихме подкрепа на 50 младежи и деца
в приемни семейства. Обучени от нас аниматори се погрижиха за най-малките участници, докато техните родители обменяха опит и знания. Осигурихме и
подаръци за тийнейджърите, които, освен естетическа стойност, допринесоха
и за тяхното личностно развитие. Подарихме и лятно морско приключение на
10 приемни деца по време на лагер, организиран от Националната асоциация
за приемна грижа.

Нашата цел е високо качество на грижата за всяко дете, а приемните семейства са най-ценният ни ресурс да я постигнем. Ето защо за нас е важно
всеки приемен родител да вземе осъзнато своето решение, не по-малко
важно е и от самото начало да изградим отношения на доверие помежду си.
В последната година ние продължихме да развиваме компетенциите си като
специалисти да помагаме на деца, поставени в трудната ситуация да оцеляват.
Ние се грижим за деца, които никой не иска. Само за една календарна година сме работили по повече от 17 спешни настанявания на деца в приемно
семейство, повечето от които от родилно отделение, което още веднъж показва, че системата за закрила на детето ни разпознава като организация

Отличие за Вашата добрина
и нашата Вечер на добродетелите
Шестото издание на Вечер на добродетелите бе
отличено на второ място в категорията “Събития за набиране на средства” на годишните
международни награди Eventex. Това не е
първа награда за Вечерта. През 2014 г. четвъртото му издание спечели първа награда в
категория „Социално събитие на годината”,
а година по-късно – трето място в категория
„Най-добро събитие, подкрепящо кауза“.

Развиваме приемната грижа по найдобрите европейски стандарти
Повече от 5 години фондация “За Нашите Деца” развива
приемната грижа, благодарение на партньорството си с водещата британска организация Core Assets. Тя е лидер в предоставянето на специализирана приемна грижа и в “трудни” настанявания –
за деца и младежи, за които се изискват специални грижи. Благодарение
на подкрепата на британските психолози, социални работници, терапевти
и професионалисти, екипът на фондация “За Нашите Деца” развива капацитета и уменията си в предоставянето на качествена приемна грижа,
която да гарантира сигурното детство на приемните ни деца.
Криси Ролф, старши терапевт, Core Assets:
“Всеотдайността на социалните работници на фондация “За Нашите Деца”, тяхната решителност и усърдието, което влагат в усъвършенстването на приемната грижа като услуга за деца, ни вдъхновиха
да продължим да ги подкрепяме. Те са винаги професионалисти, стремят се да дадат най-доброто от себе си и действително да постигат
промяна за децата и родителите; всичко това ние споделяме с нашите
екипи, за да вдъхновяваме и тях. Учим се от практиката на българския
екип и сме им благодарни, че обсъждат с нас дилемите си, които често
са предизвикателства, стоящи и пред нашата собствена практика, така
че вървим напред заедно!”

В перспектива: специална грижа за специални деца
Една амбициозна и все още новаторска за нашата страна задача,
върху която екипът на фондация „За Нашите Деца“ избра да съсредоточи много усилия, е приемната грижа за деца с увреждания.
Водени от разбирането, че всяко дете има право на живот в семейна среда, ние влагаме все повече усилия да мотивираме приемните родители да
се грижат за специални деца и заедно с това да променяме обществените
нагласи към отглеждането на деца с увреждания вкъщи. Децата с увреждания се нуждаят от допълнително внимание, а приемните им семейства от
специфични умения и професионална подкрепа.
Резултатите от проведено през 2015 г. национално проучване показват, че
повече от половината приемни родители у нас са с положителни нагласи към
това да се грижат за деца с увреждания, но много от тях се притесняват, че
не биха се справили. По-малко от 20% са тези, които са приемали деца с увреждания в домовете си, като най-често става дума за деца с леки и средно
тежки форми на хронични заболявания. Насоките, които самите родители дават за преодоляване на тази ситуация, са свързани с осигуряването на гъвкави, индивидуализирани форми на подкрепа, които да включват обучения,
профилирани спрямо увреждането на децата, както и постоянно присъствие
около тях на специалисти, които да следят развитието на децата, да познават
историите им и да могат да бъдат от полза в моменти на кризи.
Именно това предвиждаме да направим и ние – да предложим на приемните родители обучения, в които да ги запознаем със спецификите на грижите
за деца с увреждания, а след това и индивидуални обучения, в които да
обсъдим в детайли конкретните нужди на детето, което предстои да приемат
при себе си.

Една история, която разказва
как приемната грижа поправя детството
Аз съм в приемно семейство от
около 3 години. Преди това живеех
с майка ми – жена, обгрижвана от
нейната майка, която не е осъзнавала,
че по този начин е лишавала дъщеря
си от опит, отговорност, вземане на
решения, самостоятелност. В резултат
на това майка ми не знаеше как да
се справя с живота, беше безсилна и
чакаше помощ от другите. Често пращаше мен и по-голямата ми сестра
при съседи и познати, за да просим.
На нас не ни беше приятно, но мама
ни караше. На баба ù ставаше жал и ни даваше парички, които ние давахме
на мама, защото иначе тя пак щеше да си изкара безсилието върху нас.
Веднъж, когато наближаваше рожденият ден на мама, баба пак ни беше дала пари и с
кака решихме да подарим цигари на майка ни, понеже като че ли те я успокояваха. Но
тя помисли, че ù се подиграваме.
Времето минаваше, ние ставахме по-големи, а заедно с това нарастваше и нежеланието ни
да ходим по домовете на хората за цигари и пари. След смъртта на баба, мама не искаше
да живеем вече в къщата, вероятно заради неразбирателствата между нея и леля за имота.
Живеехме на квартири - естествено, по-скъпи, отколкото можехме да си позволим. Тогава
не осъзнавах как стоят нещата. Бях едно малко дете, което предпочиташе да се заравя в
книгите, където си създавах свой портал, далеч от реалността.
Сега, няколко години по-късно, всичко това е далеч в миналото. Спомням си го, защото
искам да помня откъде съм тръгнала, през какво съм минала и какво съм постигнала.
Причината, поради която съм в приемно семейство, е не само финансовото положение
на майка ми и готовността на хората от лизинговите къщи, на които дължеше пари, да
си ги вземат и чрез не толкова мирен, а направо агресивен начин, а и неспособността
и неподготвеността ù за живота. Не я обвинявам – знам, че това е било предадено от
нейната майка, която пък се е учила от своята майка и така нататък поколения
назад лутане в търсене на правилния път.

Но знам също, че с попадането ми тук, ми е даден шанс да променя
нещата и бъдещето си. Смело мога да твърдя, че благодарение на приемната
ми майка всичко около мен се промени. Вече го няма онова мъничко, свито и прегърбено
момиченце, което израстна като сянка, без мечти, надежди, вяра.
Всяка майка обича децата си. И нашата майка ни е обичала. Но някак си в съзнанието
ми, като върна лентата назад към детството ми, не намирам спомен, в който да ме е
прегърнала с топлота и ласка. Такава прегръдка помня от майката на една съученичка.
Сега съм дете, изграждащо своя характер, търся себе си, имам дом, семейство, топлина, обич,
приятели. Имам всичко! Научих се да изразявам мнение, да мечтая, да обичам, да ценя,
да желая, да творя. Допускала съм много грешки, докато науча важни житейски уроци.
Преди време в това семейство имаше още едно момиче. Тя ме научи да разпознавам кои са
ми приятели и кои не. Тя беше винаги до мен, колкото и да не го заслужавах. Тя беше,
и си остава, първата ми приятелка. И сега, когато е осиновена на милиарди километри
от нас, едва сега осъзнах какви грешки съм допускала и колко добър учител ми е била.
Естествено, заслуга за това има и приемната ни майка. Жената, която ми показа един
нов свят, където обичта, разбирането, грижата и всички други добродетели стоят на пиедестал. Заживях нов живот и подобно на новородено гледах на всичко с интерес.
В началото шикалкавех, криех си бележника, държах метлата с две ръце, чупех чинии,
опитвах да се харесам, докато разбрах, че тук царят разбиране и подкрепа. Научих се да
разпознавам правилното и да го прилагам и вече не ми се налага да шикалкавя. Това ми
хареса, чувствам се добре. Обикнах себе си и установих, че вече имам приятели. Започнах
да трупам опит, да реализирам идеите си. Започнах да усвоявам много неща. Вече не се
интересувам от това, което ще кажат другите. Аз съм себе си и ако в дадена ситуация съм
постъпила по неприемлив за някого начин, то е било, защото това е трябвало да се случи.
Научих, че за всяко нещо си има причина.
Преди време почина майка ми. Не казвам, че ми беше лесно, но приемната ми майка и
другото дете, а и хората около нас бяха до мен и ми даваха сили. Тоест – имало е причина
да съм тук сега. Защото, ако това се беше случило, докато живеех с нея, нямаше да се справя.
Тук станах силна, уверена, упорита и смела.
Също така съм и емоционална и изразявам чувствата си. Пишейки всичко това, подскачам от радост, не само защото събрах тук историята си, а и защото я представям по нов
за мен начин. Нов, защото гледам на миналото от друга позиция, не живея там - аз съм
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тук и сега. Нов, защото преди това опитвах да бъда лоялна към майка ми, но разбрах,
че основната съставка на живота е истината, а за вкус е нужно да прибавим и няколко
щипки положителна емоция.
Майка ми е правила грешни избори, но аз не я виня. Сега, когато вече осъзнах, че има
други пътища, ще вървя в друга посока. Когато едно мъничко човече се появи на бял свят,
негов пример и модел за подражание е майката. Детето я следва навсякъде. Но идва
момент, когато това дете прохожда само и тогава всичко е различно – пред него има
отворена нова врата, която е нова възможност. Прекрачило прага, то започва да опитва,
осъзнава, избира, греши, трупа опит.
Пример: Зима е. Детето ви си играе край огъня. Опарва се. На другия ден пак играе
там. Поглежда си пръстчето и казва: „Не, от това ме боли. Няма да играя тук!”. След
този момент добрият водач би му показал безопасното разстояние. Но също така след
време би го поощрил и подпомогнал в опознаването и овладяването на силата на огъня,
така необходим в живота му.
Но ако майката, дотичвайки в желанието да го предпази, казва на детето си да иде в
другата стая, то няма да знае защо го изолират - незнанието и страхът ще го водят цял
живот. Това се е случило с майка ми, баба ми и т. н. поколения назад.
Това няма да се случи с мен! Защото в живота ми влезе добър водач. Водач, който е бил
добре подготвен. Водач, който отвори сърцето си за мен. И, започвайки от нулата,
ми помогна да се доверявам, след което травмите от миналото бяха заместени
в паметта ми от топли и красиви дни.
Този водач е моята приемна майка!
Източник: Национална асоциация за приемна грижа

Дарения от събитието - покани, благотворително наддаване, дарение добродеятели
Видове разходи
А: Осигуряване на мултидисциплинарен екип със специалисти за подкрепа на приемни деца и семейства
(лекари, психиатър, рехабилитатори, педиатри, психолог, фамилен терапевт, логопеди, арт - терапевти, социален работник, счетоводител, експерти, координатор, супервайзор)
Б: Социализиращи дейности за приемни деца и деца
от дом за бебета: курсове за деца, спортни дейности,
дейности за таланти, детски празненства, екскурзии и
лагери
В: Материална и финансова подкрепа за настаняването на деца в приемни семейства. Еднократни плащания
за храна, медицински услуги, лекарствени препарати,
комплекти за новородени, различни видове терапии,
памперси, материали за работа с деца, специализирани прегледи и медицински изследвания и интервенции, приспособления за деца с увреждания
Г: Разходи за административно и организационно развитие и изграждане на капацитет: пощенски и куриерски услуги, поддръжка на техника и офис оборудване,
стационарни и мобилни телефони, интернет, хигиенни
и почистващи материали, разходи за координиране на
екипа около детето.
Общо разходи

Приходи в лева
131 380
Разходи в лева
95 059

3 083

21 283

11 955

131 380
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