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Скъпи приятели,
През 2009 година работихме така, че тя да стане най-успешната за
фондацията. Решаващ дял за това имаше както екипът, така и всички
вие – представителите на бизнеса, на държавните институции, на
неправителствените организации.
Благодарим ви, приятели, сърдечно ви благодарим от името на
стотиците деца, с които работим, от името на техните родители и
близки!
В следващите страници сме се опитали да обобщим най-важните
стъпки, които направихме през 2009 по пътя към постигането на
щастливо детство и бъдеще за всяко дете в България. Ще прочетете
както за нашите успехи и постижения, така и за предизвикателствата
пред нас. За болката и тъгата в детските очи, за усмивката и
споделената радост.
Водени от убедеността, че всяко дете в България трябва да има шанс
да расте в семейна среда и да бъде обичано, ние, от Фондация „За
Нашите Деца“, работихме за създаването на алтернативи на социалните домове и подкрепяхме родители
на прага на решението да изоставят детето си. Положихме много усилия, за да осигурим на децата
сигурна и защитена среда за развитие.
Поздравявам екипа на Фондация „За Нашите Деца“ за ентусиазма, отдадеността и професионализма при
създаването на равни възможности за колкото се може повече деца в България.
Благодарим Ви за това, че споделяте нашите ценности и подкрепяте нашата кауза.
Помнете, че приносът на всеки един от нас е от огромно значение, за да променим повече детски съдби.
В тази прекрасна дейност, на която сме се посветили, всяка дума, всяка помощ, всеки съвет е важен и
ние ще ги очакваме от вас и през 2010.
Както и всяка година след това.
Приятно четене.
Максим Бехар
Член на Настоятелството на Фондация „За Нашите Деца“
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Какво се случи около нас или контекста през 2009
През 2009 година фондация „За Нашите Деца” се развиваше в динамичен и интересен социален и
политически контекст.
2009-та премина под знака на икономическата криза. За година без работа останаха над 88 хиляди
българи, за да стигнат до 320 000 в края на годината
Деца пострадаха. В началото на декември взривно устройство уби три деца - на 13, 15 и 16 години,
от Крумовград. Друг баща пък уби двете си деца пред очите на съседите си. А момиче и момче
посегнаха на живота си като се хвърлиха под влак след като станаха жертва на забранената от
родителите им любов.
Само за година голяма част от българите три пъти гласуваха. През юни избрахме новите български
евродепутати. Месец по-късно ГЕРБ спечели убедително парламентарните избори. София за първи
път си избра жена за кмет.
Продължи тъжната тенденция да България да скърби по празници. През септември една екскурзия
до Македония почерни България и най-вече близките на 15 българи. На Спасовден 18 души
намериха смъртта си под колелата на неизправен автобус.
Завършихме прехода с отбелязването на 20 години от началото му.

Завършихме годината с няколко тъжни истини за българските деца:
-втори сме в Европа по детска бедност
-отглеждаме най-малките си изоставени деца в лечебни заведения
-домовете за деца не са безопасно място за живот
-много българчета стават жертва на насилие у дома
-все повече малчугани не стигат до детските градини и ли отпадат от училищата
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Нашата помощ за децата и техните родители
През 2009 година ние развивахме програмната си дейност в три
основни посоки:
 Предотвратяване на изоставянето на бебета и деца до 3 години;
 Осигуряването на алтернативи за деца от социални домове;
 Осигуряване на сигурна и защитена среда за развитие на децата.

Предотвратяване на изоставянето на бебета
и деца до 3 години
Ние знаем, че животът в социален дом, особено в най-ранна детска
възраст, нанася сериозни поражения върху психиката на детето,
способностите му да създава дълготрайна връзка с възрастните.
Въпреки това, изоставянето на деца в домове у нас продължава да е
тревожна практика.
За 2009 г. постъпилите бебета и деца до 3 год. са 2094, от
които 1416 са деца до една година.

И през 2009 г. организацията продължи усилията си в
предотвратяване изоставянето на новородени и деца до 3-годишна
възраст. Начините за това бяха свързани с предоставяне на
конкретна емоционална, психологическа, социална и застъпническа
подкрепа за детето, семейството, близките и роднините. В същото
време ние продължихме да информираме хората у нас, че да
живееш в дом е по-скъпо и по-неприемливо за обществото. Защото
лишава детето от единствената среда, в която може да се развива
пълноценно – семейната. За това много ни помогна подкрепата на
правителствения фонд „Социално подпомагане”, който финансира
проекта ни „Не ме изоставяй - 2”.
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„20 години след
прехода проблемът с
институциите за
деца у нас
продължава да е
изключително
тежък. Толкова
тежък, че имаме 138
специализирани
институции, в които
са настанени повече
от 7000 деца."
Валентина Симеонова
заместник социален
министър

„Моето послание към
правителството на
България е – моля ви,
затворете
институциите за
бебета!
Инвестирайте в
приемна грижа за
тях! Нито едно бебе
не трябва да израсне
в институция! И ако
Словения и Румъния
са успели да
елиминират тези
институции, защо
България да не може?
Крис Гардинър
президент на
Международната
организация по
приемна грижа

Националният център за превенция на изостaвянето
на деца до 3 години стана част от услугите за подкрепа
на родилки в беда след като получихме подкрепата на
Нова телевизия. В средата на август официално бе открит
Пловдивският клон на центъра с пресконференция в
община Пловдив. Стартът бе даден при отчитане на
тревожна статистика в Пловдив – 27 бебета и деца до 3
години са постъпили в местния дом само от началото на
годината до края на юни месец. Седем социални
работници, педиатър рехабилитатор, кинезитерапевт,
психолог, фамилни терапевти консултират, придружават и
подкрепят родилките в процеса на вземане на решения за
бъдещето на детето си. Освен това предоставят обучение
в грижи за новороденото, работа със семейството на майката на бебето за запазването му в
семейството. Екипът посредничи пред службите за придобиване на лични документи, социални
помощи, здравно обслужване. Практическа помощ се оказва и на семейства, които не са подготвени
за отглеждане на новородени или имат временни затруднения. Екипът в Пловдив е мобилен и
оказва помощ и на семейства в съседни региони. Изключителен принос за успехите имат бързите и
професионални действия от страна на отделите за закрила на детето и екипите на родилните
отделения, с които си партнираме. Националният център по превенция на изоставянето е създаден
със средства от реалити шоуто VIP BROTHER. Бюджетът на проекта е на стойност 145 хил. лева.
Родителите, които се разделят с децата си в тяхната най-ранна възраст, не са престъпници. В
работата по превенция на изоставянето на деца основната ни битка бе със схващането, че майките,
които се съгласяват детето им да бъде настанено в дом за деца, са престъпници. Ние успяхме да
демонстрираме, че с правилния подход, професионална работа и сътрудничество с редица
институции е възможно да се подкрепи силната връзка на детето с майката и да се предотврати
тяхната раздяла. Борим се и със схващането, че родител се става „автоматично” с раждането на
детето.
Над 224 бебета и деца до 3 годишна възраст не загубиха родителите си през 2009 г. ,
благодарение на нашите усилия. От тях 66 бяха новородени, 24 бяха деца с
увреждания.
Ние спестихме повече от 22 милиона лева на държавата и отговорността на обществото да се
търси решение за тези деца, ако бяха изоставени тинейджъри след 14 години в дом.
Не пестихме време и сили за диалог с Министерство на
здравеопазването /МЗ/ с цел обсъждане на многобройните нерешени
проблеми, създаващи трудности при здравните грижи и отглеждането
на децата на България както в семействата им, така и в домовете
към МЗ за деца.
През март в лична среща с Министъра на здравеопазването – д-р
Желев ние, заедно с други граждански организации, поставихме
проблема и предложихме решения както в сферата на здравните
грижи за деца и особено новородени, така и за огромната роля на
здравната система при предотвратяване изоставянето на децата
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малко след раждането. Резултатите в тази посока не бяха
значителни до края на 2009 г.
Изводи
Основният ни извод, който правим от усилената работа през
изминалата година по този приоритет, е свързан с това, че
въпреки високото ниво на бедност, медийната подкрепа,
сътрудничеството на други колеги ог сектора и обединените усилия, подкрепата на Министерство на
труда и социалната политика, професионализма на организацията и даренията от корпоративния
сектор, нашите усилия остават малък принос в предоставянето на качествен живот на децата
в първите мигове и месеци от техния живот.
 Все още няма държавен финансов стандарт за услугите, които предотвратяват изоставянето на
новоредени и деца до 3 годишна възраст.
 Все още лекари в родилни отделения считат, че грижата за новороденото в лечебно заведение,
какъвто е дома за медико-социални грижи за деца, е по-добра от тази в семейството и дават съвети
в тази посока преди да сигнализират социалните служби. Все още готовността на Министерство на
здравеопазването за подмяна на грижата в ДМСГД с нови и то социални услуги е слаба.

Осигуряването на алтернативи за деца от социални домове

През 2009 година фондация „За Нашите Деца” продължи да създава и подобрява според
възможностите си алтернативите за децата от социалните домове у нас.
Верни на тезата, че децата трябва да растат в сигурна семейна среда, а не в домове, организацията
продължи активното развиване на приемната грижа, подкрепата на осиновители и на близки и
роднини на деца в риск.
Ние правихме това основно в Центъра ни за обществена подкрепа „Света София”.
За една година Центърът за обществена подкрепа помогна на 65 приемни семейства, 21
осиновени и деца в приемни семейства и обучи 11 младежи от социални домове с цел
подобряване на житейските им умения. Помогнахме и на 22 деца с увреждания и на 33
настанени в социални домове деца за подготовка за живот в семейство.

Екипът на Центъра бе подкрепен от редица обучения, външна
супервизия, както и от значимата намеса на 20 доброволци на
Фондацията. Работата бе подкрепена с финансиране по два
проекта по програма ФАР, както и със средства от бюджета на
Столична община.
От началото на юли Центърът е разкрит като услуга,
делегирана от държавата и финансирана от държавния бюджет,
което дава устойчивост.
Инвестицията за устойчивост на Центъра е от от 2007 година.
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Националната кампания „Поправи
детството. Стани приемен родител.”
популяризира приемната грижа и
възможността семейства да поемат
грижата за деца в риск докато се
решат трудностите в биологичните
им семейства.
През 2009 година чрез активна медийна кампания в много български медии,
посланието достигна до повече от 2 милиона българи. Активната помощ на прителите ни от
реклачната агенция СМАРТС, която помогна безвъзмездно, както и на приятелите ни от интернет
бранша и агенциите за продажба на рекламно време на големите хипермаркети, накара повече от
2 000 българи да се обадят на безплатния телефон на инициативата и да потърсят информация за
възможността да отглеждат чуждо дете в собствените си семейства. 30 кандидати в София
продължиха обучението си за приемни родители, а много българи потърсиха информация и
вероятно са продължили процедурата в цялата страна.
Както винаги досега, във всички свои дейности,
предизвикателството да пилотира и демонстрира нов вид
лагер за отдих на деца под приемна грижа. Целта му
семейства да възстановят от нелекото си ежедневие,
собствения си дом.

фондация „За Нашите Деца” прие
социална услуга за деца и семейства –
бе да даде възможност на приемните
обгрижвайки деца с трудни съдби в

Експертите на Фондация „За Нашите Деца” винаги са приемали приемните родители за свои
партньори и колеги като са поставяли техния труд наравно с този на социалните работници.
В тази връзка, идеята на детския лагер бе да се предостави заместваща грижа, като по този начин
проявим нашата загриженост и признателност към това, което вършат приемните родители. Освен
тази цел, работата по време на лагера бе да се даде възможност на децата да усетят, че не са
„сами”, че има много деца с подобни съдби. Това би спомогнало да приемат случващото се в живота
им и така по – лесно да продължат напред.
По време на 10 дневната почивка 30 малчугани имаха възможност да се забавляват, да творят, да
работят по книгата „История на моя живот”, а от своя страна специалистите уплътниха времето
освен с грижата и с изработването на индивидуална оценка на всяко дете, участник в лагера, която
да послужи на социалната служба да планира по-добрата грижа за него. Приемните родители и
приемните семейства получиха лична картичка от децата.
В рамките на инициативата „Поправи детството. Стани приемен родител.” Фондация „За Нашите
Деца” издаде три книжки – едната за приемни родители, за осиновители, както и уникала книжка за
терапевтична техника за деца „История на моя живот”. Експертите на организацията направиха и
специализирана уеб страница с полезна информация за всеки един, който се интересува от
приемната грижа и осиновяването.
Страницата е на адрес: www.detstvo.detebg.org. Повече от 45 000 българи я посетиха за една
година.
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В края на октомври 2009 година фондация „За
Нашите Деца” организира Националната

годишна среща по приемна грижа 2009.
Специален гост на срещата беше президента на
Международната организация по приемна грижа
Крис Гардинър. На срещата приемни родители,
професионалисти и специалисти от цялата
страна обсъждаха трудностите и проблемите
пред грижата за изоставени деца извън домовете
за сираци. Националната годишна среща 2009
започна с приветствие на директора на фондация
„За Нашите Деца” Иванка Шалапатова, която
призова за повишаване на професионализма на
всички участници в процеса – от родителите до социалните работници и хората, които помагат.
Иванка Шалапатова допълни, че приемните родители трябва да търсят информация и подкрепа в
името на най-важния интерес на детето – да е обичано и да живее в семейство. „Да работим в
координация, за да гарантираме бъдещето на децата в риск”, поиска председателят на Държавната
агенция за закрила на детето Надя Шабани. Президентът на Международната организация по
приемна грижа Крис Гардинър поздрави родителите като заяви, че от няколко години България е
част от световното семейство на приемните
родители.
В
силна
и
емоционална
презентация, приемната майка от Добрич
разказа своите притеснения и страхове по
отношение на бъдещето на нейното приемно
дете. Тя поддчерта някои от основните
страхове, с които се срещат приемните
родители,
когато
поемат
грижата
за
изоставени деца – проблемите на самото дете
в адаптацията му към семейството , трудните
последици от живота в дом, непоправимите
щети от липсата на връзка между детето и
някой значим за него и др. Други приемни
родители не пропуснаха да отбележат и част
от трудностите, които имат в административно отношение. Така например, сериозен проблем се
появява при реалното представяне на
детето пред институциите – ако на детето
се налага операция, например, тя не може
да бъде извършена само с разрешение на
биологичния родител. Същото важи и за
избора на училището за малчуганите,
както и адаптацията в живота след
навършване на пълнолетие. В рамките на
трите дни на срещата приемните родители
имаха възможност да обменят опит, да се
учат, да споделят.
За младите хора беше организирана
специална програма, в която те
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преживяваха заедно, опознаваха се, създаваха приятелства и общуваха.
Благодарение на млади хора от чужбина, които обучават връстниците си в България, момчетата и
момичетата успяха да се отпуснат и да бъдат един екип. Уникалното на срещата, за младежите,
беше факта, че те дори не са осъзнавали, че има и други като тях в страната.
Годишната среща завърши с трогателна презентация на посланията на младите хора към всички
участници в срещата. В срещата участваха повече от 200 деца, родители, специалисти, държавни
експерти и др.

Осигуряване на сигурна и защитена среда за развитие на децата

В страната са постигнати редица успехи в
посока спазване правата на детето и закрилата
на деца в риск. Предвид факта, че системата за
закрила на детето е млада има и редица
затруднения.
В страната се отчитат пропуски в съществуващите
политики за деца, отглеждани в семейна среда, които
намират изражение в действащата нормативна уредба и
методология, както и в прилаганите практики за
доставка
на
социални
услуги.
Действащото
законодателство е разпокъсано, а дефинициите в него
прекалено общи. Това води до негативен ефект върху
живота на децата в ситуация на риск. Често се случва деца
да са твърде бързо разделяни от родителите си поради
случаен инцидент или семейни кризи.
От друга страна много деца продължават да живеят в
условията на ограничение и насилие в семействата си
поради липсата на ясно заявени към родителите минимални
стандарти на грижа.
Гореизброените факти за пореден път потвърдиха нуждата
от изработване, тестване и въвеждане стандарти за закрила на деца в семейна среда - биологични
семейства, роднински, приемни и осиновители. С финансовата подкрепа на фондация ОУК от юни
2009 г. до май 2012 г. ще работим за създаването на единна система от стандарти за закрила на
деца в семейна среда и популяризирането й. Основната цел на проекта е подобряване на
благосъстоянието на децата в България чрез осигуряване на сигурна семейна среда. За
реализирането на проекта работи експертен екип от опитни професионалиспи от отделите за
закрила на детето и доставчиците на услуги, както и двама европейски обучители и един български
консултант.
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В рамките на 2009 година по нашата основна цел – да разпишем стандарти за сигурна и
защитена семейна среда, ние:
- Направихме преглед на съществуващото законодателство и на потенциалното
мястото на стандартите в него;
- Проучихме практиката у нас по закрилата на децата и опита на системата за
закрила на детето в оценката на риска за детето в семейството;
- Събрахме истории на деца, възрастни, родители и специалисти, които ни помагат
да анализираме положителния опит в техния живот и разбирането им за
сигурност и защитеност.
Проектът се осъществява под наблюдението на група за управление на проекта, в която
участват представители на социалното министерство, агенцията за социално подпомагане,
ДАЗД, УНИЦЕФ и ОАК..

Изработихме и Политика за закрила на детето от насилие за столичната 85
детска градина „Звездичка”
През 2009 г. откликнахме на призива
на колектива на 85 ОДЗ „Звездичка”
да ги подкрепим в усилията за
осигуряване на сигурна среда за
развитие на децата в детската
градина. Педагозите от детското
заведение от години полагат усилия
да се справят с насилието над
децата, за които се грижат. След
работата на екипа ни с децата,
персонала на детското заведение и
родителите на децата, порочната
практика вече е спряна и за
насилието в детското заведение се
говори открито, а в доказването на
вината на насилниците ще се
включват
външни
експерти,
специалисти от отдела за закрила на детето и др. Така на практика за насилието ще се говори ясно
и нито един акт на посегателство над деца няма да остане незабелязан. Родителите вече знаят как
да разпознават симптомите на насилие над своите деца и няма да са безсилни, когато хлапетата се
оплакват от възпитателски тормоз. За тях обаче правилата също са много ясни – ако някой от
педагозите научи, че малчугана е бит, унижаван или насилван у дома, службите ще бъдат
сигнализирани веднага по определена схема. Политиката за закрила на детето в 85 ОДЗ определя
реда, по който да се докладват сигналите за насилие над децата, както и мерките, които се
предприемат вътре в детското заведение и извън него.
За родителите, които насилват децата си, Политиката предвижда незабавно сигнализиране на
службите по закрила и търсенето на отговорност. За най-малките Политиката е преведена на
достъпен език и е издадена в детска книжка за оцветяване.
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Разработихме Система за оценка на ефекта от подкрепата, която оказва
Столична община на децата и семействата в беда
Системата за мониторинг на социалните услуги за деца и семейства в риск ще обобщава данни и
ще анализира успехите от началото на 2010 година. Системата за мониторинг на социалните услуги
за деца и семейства на територията на Столична община е разработена от експертите на фондация
„За Нашите Деца” по проект, финансиран от програмата „Европейски проекти и развитие на
гражданското общество” на СОС. В изработването на системата бяха включени граждани,
семейства, деца и специалисти, които живеят на територията на общината или са били подкрепени
от социалните услуги, развити на в столицата.
Създаването на системата за мониторинг е продължение на усилията на екипа на Столична община
да анализира ефективността на местата, в които столичани и техните семейства получават
социална подкрепа. Към момента в страната няма единен инструмент на общинско ниво, с които да
се измерва качеството на работата, каква е
реалната подкрепа и до колко тя е ефективна за
детето и семейството.
В същото време, обаче, се наблюдава
интензивно разкриване на нови места за
подкрепа,
които
работят
и
измерват
ефективността си по различни показатели. В
изработването на системата за мониторинг на
социалните услуги се включиха 100 деца и
родители и 50 професионалисти от центровете
за подкрепа, домовете за деца и столичната
дирекция за социални дейности. Те споделиха
мнението си, трудностите, които са срещнали, както и как си представят реалната помощ, която
искат да получават.
Екипът на фондация „За Нашите Деца” анализира събраната информация и предложи набор от
индикатори, които да се проследяват през 2010 година. Така на практика ще се изследват
статистически и качествено резултатите от работата на Кризисните центрове, звената „Майка и
бебе”, Центровете за настаняване от семеен тип, домовете за деца и др. В обща статистическа
карта, която ще се подава на тримесечие, ръководителите на социалните услуги ще подават
информация за това колко деца са получили помощ, каква част от тях са останали в семействата си,
каква част са излезли от домовете и са се прибрали при родителите си, имат ли умения за
самостоятелен живот и дали всичко това изпълнява планираното заедно с отдела за закрила на
детето, който пряко отговаря за детето.
Системата за мониторинг на социалните услуги на Столична община е приложена от 2010 година в
7 столични домове за деца, в 1 дневен център, в 1 кризисен център, 1 звено „Майка и бебе”, 3
центрове за обществена подкрепа и др.
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Популярността ни и набирането на средства
Фондация „За Нашите Деца” запази високото доверие към каузите, с които променя живота на
децата, за които работи. За годината ние привлякохме много регионални медии, развихме
партньорството си с националните и успяхме да мотивираме бизнеса да ни помогне.
През 2009 година организацията си осигури 133 000 лева от корпоративни и индивидуални
дарители, за да предотвратява изоставянето на новородени, да осигурява приемни родители на
деца в риск и да развива програми за семейна подкрепа на най-уязвимите семейства с една
единствена цел – децата да останат при родителите си или да намерят други семейства, които да
поемат грижите за тях докато техните родители се справят със своите трудности.
Повече от 605 000 лева, осигурени от институционалните донори, бяха инвестирани в дейности на
фондацията през 2009 година.
За да повиши чувствителността на
българския бизнес, фондацията
започна
организирането
на
традиционната
„Вечер
на
добродетелите”, на която представи
своята визия – новородените да
растат в сигурна и защитена
семейна среда, когато не могат да
са
с
родните
си
родители.
Инициативата
генерира
освен
финансови дарения и значителна
морална и емоционална подкрепа
за екипа на фондацията, както и
създаде трайни отношения на
доверие и приятелство, което се
развива през 2010 година.
В края на годината с подкрепата на доброволци организацията проведе втория Коледен дарителски
тур, който събра много материални помощи за бебета и деца до три години и осигури средства за
закупуването на специално оборудване за децата с увреждания в дома „Света София”, с който
организацията работи повече от три години. През годината създадохме различни партньорства с
обединения на бизнеса, както и с лидери в бизнес сектора, които успяха да ни подкрепят в нашите
усилия да помагаме на децата и семействата. Голям успех на годината беше привличането на
индивидуални поддръжници, които повярваха в нашите възможности и се присъединиха към вече
генерираната от нас енергия в интерес на най-уязвимите. По отношение на своите медийни
партньорства организацията поднася комплименти на всички, които подкрепиха инициативата
„Поправи детството”, както и на журналистите, които през годината отразиха 5-те пресконференции
и множеството инициативи за популяризиране на проблемите, с които работим в София и Пловдив.
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Малките признания за нас
Директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова беше номинирана във втория
конкурс „Човек на годината”, организиран от Българския хелзинкски комитет. В мотивите си от
правозащитната организация посочват, че Иванка е млада,
умело управлява организацията си и с почтения си подход
мобилизира хора и партньори. Аз съм силно развълнувана от
номинацията за „Човек на годината”, коментира г-жа
Шалапатова, след като стана ясно, че тя е един от
претендентите за приза. Тази номинация е доказателство за
това, че аз и моят екип
вървим в правилната посока.
Ние имаме увереността, че
трудностите могат да се
решават
единствено
с
дипломатичност и стремеж да се вземе най-ценното. Моята работа
винаги е била насочена към това да правя колкото е възможно
повече, за да могат децата да растат с родните си родители, а не в
социални домове”, сподели по повод номинацията г-жа
Шалапатова. По-рано, през август, заместник – кметът на община
Пловдив Красимир Ангелов връчи на директора на фондацията Иванка Шалапатова награда за
цялостен принос към развитието на социалните услуги за деца в града, както и отличие на
фондация „За Нашите Деца” като устойчив партньор на общината.
Две награди - за "Най-добра кампания на неправителствена организация" и за "Кампания,
набрала най-много средства" получи фондация "За Нашите Деца". Организаторите на наградите
"Заедно" - фондация "Работилница за граждански инициативи" връчиха наградите на официална
церемония в гранд-хотел "София". Журналисти, представители на Сметната палата и бизнеса
оцениха усилията на нашата организация в борбата ни с изоставянето на бебета още при тяхното
раждане. В рамките на кампанията успяхме да наберем средства и да помогнем на 52 бебета и деца
до 3 години да не се разделят със своите родители.

Включихме обществото в нашия живот
За нас е важно обществото да усеща нашия пулс.
В Центъра за обществена подкрепа „Св. София”
се събраха представители на IBS, МTEL и
„Карлсберг”.
Целта на срещата беше да изработят помощни
материали - пана за работа с деца.
С общи усилия и екипност представителите на
съответните фирми изрязваха, лепиха и
рисуваха, в резултата на което изработиха
красиви пана на различни теми – морето,
сезоните, животните, превозните средства.
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Фондация „За Нашите Деца” и фондация „Движение на
българските майки” организираха символичен „Поход
на бебетата”. В четирите града на страната – София,
Видин, Бургас и Русе майки и татковци с детски
колички тръгнаха по едно и също време и изминаха
1095 метра – това е броя на дните, които
изоставените в родилното отделение бебета
прекарват в домовете за медико-социални грижи.
Повече от месец счупен глобус и детска пързалка са
разположени близо до централния вход на НДК. Те
бяха част от кампанията на фондация „За Нашите
Деца”
за
набиране на приемни родители за деца в риск в
България. Детската пързалка и глобуса, познати от
детството на мнозина, са символ на общото
отношение на обществото към децата в домовете,
както и на това, че те често са забравяни.
По време на турнирите от веригата M-tel Beach
Masters 2009
върху огромни
плажни топки
зрителите
от
публиката имаха възможност да се подписват в полза на
благотворителна кампания, част от ежегодния „Детски проект”
на Хенкел България. За всеки получен подпис Хенкел дари 2
лева на фондация „За
Нашите Деца”, в подкрепа на
инициативата за борба с изоставянето на новородени. На
финалите по плажен волейбол в София, Дарина Стоянова,
Президент на Хенкел България, връчи чек за 10 000 лева на
Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца”.
Residential Park Sofia отпразнува Деня на детето с градинско
парти, организирано на открито на територията на комплекса. Това
събитие отбеляза също така и получаването на АКТ 16 за три от
вече завършените квартали на жилищния парк - квартал 11, 12 и
13. Официален партньор в организиране на събитието бе
Фондация „За Нашите Деца”. Нашите специалисти осигуриха
възможността децата да рисуват, докато родителите им говорят
по между си и обсъждат предстоящите им планове по
преместването и настаняването им в комплекса. Социалните
работници и доброволците на фондация „За Нашите Деца” участваха в организираната специално
благотворителна томбола, която имаше за цел да подкрепи каузата ни за борба с изоставянето на
бебета у нас. С помощта на гостите на градинското парти само за един час бяха набрани близо 800
лева. Със средствата бяха закупени памперси, дрешки за деца, храна и друго необходимо за
новородените мъници.
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Социални работници, психолози, фамилни терапевти, педагози,
родители и учители празнуваха заедно Международния ден на детето.
Домакини бяха нашите приятели от Радио N-joy. Празникът се проведе
на тяхната градинка в Южния парк.
В него участваха деца от семейства, на които помага фондация „За
Нашите Деца”, малчугани от градината и училището към ДОК
„Светлина”, както и ученици от 26 СОУ в столицата. В рамките на
събитието бяха раздадени отличия за журналисти и представители на
общините София и Пловдив за активно и
отговорно отношение към децата на България
и техните проблеми.
По време на награждаването Иванка
Шалапатова и директора на комплекса
Веселина Радкова пожелаха на децата да се
радват на детството си, а на възрастните – да
създават
възможности
малчуганите
да
развиват пълния си потенциал.
В рамките на Деня на доброволчеството, организиран от ФПББ, Центъра
за обществена подкрепа "Света София" се сдоби с градинка с цветя и
райграс. Доброволен труд положиха служители на одиторската компания
Ernst & Young и служители на Майкрософт-България. Освен градинката на
Центъра, доброволците помогнаха на социалните работници да сортират
дрехи за деца и възрастни, както и изработиха материали за директна
работа с малчуганите в риск, на които помага Центъра. За няколко часа
доброволците научиха повече за дейностите на Центъра, за работата на
специалистите.

Марти и Калин вече са
със своите приемни
родители
благодарение на
нашата подкрепа и с
радост празнуват 1
юни!

16

Финансов отчет
Разходи за дейността 2009 г.

Приходи от дейността през 2009 г.

Дарения
под условие
625 000
лева

Дарение без
условие
82 000 лева

Други приходи
15 000 лева

Финансовият отчет е съпроводен с доклад на независимия одитор 0173 Васил Тодоров.
Адрес: 4000, Пловдив
Ул. Богомил № 62

Истории вместо статистика
Александър
Това е история за едно малко момче - Александър, което ми разказа за неговия свят – света, в който
е сам.
Срещнах го преди 8 месеца. Бяхме на детско парти с децата от един социален дом, който е и „мама”
и „тати”, и „баба” и „дядо”. Александър е обикновено дете, но статута му е различен – изоставен е,
без дом, без приятели и минало.
На партито се почерпихме, дечицата хапнаха – бяха около 10. Имаше куклен театър и аз бях
хванала ръчичките на едно от тях и си мечтаех да видя усмивка в очите му. Когато сладките
изкушения за децата бяха прибрани на сигурно място – високо на един барплот, забелязах едно
дребно русокосо същество да прибутва тихомълком стол към барплота, който използва за да
достигне до сладкишите и доволно от себе си да ги хапва.
Това беше Александър.
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А за мен това беше първата социализираща група и първият ми истински контакт с тези деца. Макар
и да съм професионалист и работата ми да е да помагам на децата, аз се промених. И в главата ми
по време на тези срещи нямаше нищо професионално.
Дойде следващата седмица. Важно е да кажа, че от фондацията работят с тези малчугани всяка
седмица по два дена с по пет деца. Аз започнах работа в групата, в която беше Александър. Това
беше нашата втора среща, тоест, началото на нашата история – история, свързана с болка, с
надежда, с успехи и разочарования.
По време на тази втора среща стана магия, която не мога да опиша и разкажа. Магия, която
продължи и по време на следващите седмици и която по-късно аз нарекох „връзка”. През тези
седмици, в които работихме по 2 часа и 30 минути с децата, ние взаимно се учехме.
Аз учих Александър да разбира и да харесва кукления театър, да бъде част от другите деца, а не
само да е един от групата, учихме се да помагаме на децата, да правим компромиси, да си
бърборим. Учих го, че е специален и важен за мен. Учих го и истински се надявам да съм успяла, че
възрастните могат да помагат, могат да изпълняват обещанията си, че той може да им вярва. Той
ме научи да бъда постоянна, да бързам бавно и след него, да виждам истински важното.
Мина половин година.
Алекс порасна, стана на 3 годинки. Повод за радост в семействата, минали са кошмарните две
години и детето е пораснало. За Алекс този рожден ден означаваше нов и непознат, неизвестен за
него свят. Беше голям и трябваше да бъде преместен в нов Дом, трябваше да заспива с непознати,
да се храни с непознати. Да говори и да плаче с непознати. Отиваше в свят, където има нови и
различни правила, с които той много бързо трябва да се съобрази и да свикне. Но Алекс имаше
късмет – отиваше в нещо като семейство, нещо в което майките не се сменят според „часа и
календара”.
Дойде денят – дойдоха да го преместят – качи се на една кола и тръгна към „нищото”. Към едно
непознато за мен семейство.
А после се изниза цял месец.
С моите колеги посетихме Алекс. Видях го. В очите му се четеше – „Ами сега, мога ли да прегърна
моята леля или това ще е лошо и трябва да си трая?”. Протегнах ръка, семейството се усмихна и в
този момент Алекс вече беше в прегръдките ми. Благодаря на тези хора, че не показаха страх от
тази наша връзка, че не пожелаха да зачеркнат миналото на Алекс.
След още 30 дни отново посетихме Алекс. С него ставаше малко чудо – той ми разказваше с
думички, беше спокоен, показа ми неговата къща и още куп дребни нещица, които бяха една
огромна стъпка за него.
А в часа на нашата раздяла, трябваше да го оставя да поеме по своя път.
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Сега, когато вляза в социализираща група и видя, че всяко от децата протяга ръце към „неговата си
леля”, Алекс ми липсва. Иска ми се да го видя как прекрачва прага се затичва отново към мен. Но
знам, че той пое своя път, който е по-добър и вълнуващ. Път, който е по-сигурен.
Това е историята на Алекс – малкото русокосо същество, което виждах веднъж на седмица за по
два часа и тридесет минути.

Детето и семейството, които преживяха най-щастливата си Коледа
Петя е на 2 г. след раждането си е отглеждана от своята майка, в продължение на няколко месеца,
след което е настанена в Дом за деца. Майка й няма възможност да се грижи за нея.
Денят преди Коледа през 2009 г. се оказва най-щастливият ден в живота на Петя, защото тогава тя
е настанена в приемното семейство на Илияна и Стоян. От няколко години те са обмисляли
възможността да станат приемно семейство, като по този начин биха осигурили семейна грижа за
едно дете, което не живее със собственото си семейство. Същият ден се оказва много щастлив и за
тях, защото Петя вече е част от тяхното семейство. Тя ще продължи да се вижда с биологичната си
майка, но вместо в дом за деца ще израства в семейство.
За ситуацията в живота на Петя бяхме информирани от Отдела за закрила на детето. Детето беше
настанено в социален дом и се нуждаеше от приемно семейство, тъй като майка й няма възможност
да се грижи за нея, но иска да я вижда.
Илияна и Стоян кандидатстваха за приемно семейство. За това тяхно желание научихме от Отдела
за закрила на детето. От там ни потърсиха за съдействие при оценяването, обучението и
подготовката им за приемно семейство. В продължение на четири месеца социални работници и
специалисти от фондацията поддържаха непрекъсната връзка с Илияна и Стоян. Те получиха
информация за етапите, през които минава процесът на кандидатстване, какво е необходимо да
направят и каква подкрепа могат да получат от Отдела за закрила на детето, и от фондацията. В
подкрепа на благородното начинание на Илияна и Стоян да се подготвят за ролята на приемно
семейство, те бяха включени в обучение, по време на което нагласите, очакванията и знанията им
за приемната грижа, за децата и семействата се променяха, обогатяваха, и развиваха. Те показаха
колко открити, решителни и отговорни могат да бъдат, и че осъзнават предизвикателството на
начинанието, с което се заемат. В края на процеса по оценка и обучение те получиха одобрение за
приемно семейство.
Оказаха се подходящи приемни родители за Петя и започна процес по подготовка на за
настаняване на детето при тях.
Петя беше настанена в приемното семейство в деня преди Коледа на 2009 г. Така те получиха
възможността да изкарат една щастлива Коледа и новогодишни празници заедно.

Различното момче
Телефонът иззвъня...Поредният сигнал, в който майка не иска да се грижи за детето си...поредната
жена, която отказва да бъде майка на детето си...
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Гледала го е 10 месеца, как е стигнала до това решение? Какво може да се случи на човек, за да
предизвика такова желание...и желание ли е това изобщо...когато си видял усмивката на детето,
когато си го гушкал, когато си имал толкова безсънни нощи...въпросите са много. Разполагам само с
диагноза – епилепсия. Това може би дава отговор на въпросите ми...но не на всички. Искам да й ги
задам, искам просто да си поговоря с нея.
В уговорения час съм там. Стои и ме чака на една пейка. Чакала е цял час. Била е там по-рано и е
чакала. Запознаваме се. Представя се лаконично, свежда поглед. Започвам да си говоря с нея...
Тръгваме към дома й, където чакат другите й две деца. Много различна е от представата ми за нея
– има толкова ангажираност и отговорност в поведението й... но и страх. Запознавам се с една
майка, на която няма нужда да говоря какво е да си в дом, защото тя познава това
усещане...израснала е в институции – аз говорех за условията там, тя чувстваше..., защото отдавна
ги познаваше.
Срещнах се с една майка, която искаше детето си, която се стремеше да избяга от възможността да
чертае същия път, по който бе вървяла тя... но я беше страх... скоро преди това беше разбрала, че
то може да е неподвижно. А другите две деца чакаха също...
Осъзнавах все повече ролята си... моята и на колегите. Едно дете имаше нужда от майка си...
трябваше да бъдем до нея... за да бъде тя до него. Една майка трябваше да се научи да бъде опора
за детето си, когато цял живот не бе усещала значението на тази дума.
Отиваме заедно до лекаря, запознавам се с бащата, в който съзирам обърканост и произтичаща от
нея дистанция... Приближаваме се до болнично детско легло... Виждам най-безпомощното бебешко
телце, чакащо преди всичко прегръдка. Виждам блясъка в очите на една майка, навеждайки се над
него и сякаш в този момент усещам как везната се накланя в посоката, в която винаги е натежавала.
Сякаш страхът се стопява...Така, както бавно се е разрушил дома им от наводненията преди
няколко години.
След няколко дни идва решението... Ще бъда майка на детето си и ще се грижа за него. В този
момент идва смисълът – за детето, за майката, за нас... с едно изречение. Другото изглежда
толкова лесно – купуваме неща за бебчо, търсим лекарства със сложни имена, оформяме
рецептурна книжка, срещаме се с лекари, с лекарски комисии, търсим бебешко легло...
Правихме го и продължаваме да го правим...
Зад всичко това обаче стои невероятното усещане, че една майка вече знае какво е да не си сам и
ще учи на това и детето си...

Светлин... или когато твоят свят е различен
Светлин е едно наистина особено дете. Той си играе с играчките по различен начин, общува с майка
си на странен език и ако се доближите към него ще избяга.
Светльо дойде при нас в центъра заедно с родителите си, които вече не можеха да се успокояват,
че той просто е „малко по-различен от останалите деца”. Диагнозата на Светльо е аутизъм и той
наистина възприема света около себе си по един много различен начин, заради това и се отнася
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към него толкова по-различно от нас. В неговите ръце детското автомобилче не се движи по пода, а
се объръща нагоре с колелата, за да може детето да върти само едното колелце и да го гледа с
интерес. С влизането си в нашата детска стая той веднага пренарежда играчките и столовете и ако
някой наруши този ред ще му бъде показано, че е сбъркал.
Първите ни срещи с него приличаха на недодялани опити за опитомяване на някой, който няма
нужда от теб – някой който ти искаш да привлечеш заради себе си, а не заради него самия. Не
успявах да уловя погледа му, той не взимаше играчки от мен, не ми отговаряше и с нищо не
показваше че разбира какво му говоря. Имахме часове, в които нищо ново не се случваше. Говорех
на играчките около него, рисувах сам, избирах цветовете за рисунките сам, залагах всевъзможни
капани из стаята с надеждата той да се докосне до нещо различно от любимите играчки на колела.
Играех театър с кукли, говорех от тяхно име, мълчах от тяхно име, изпълнявах цели репертоари...
Правех всичко, само едно не успявах – да осъществя контакт със Светльо. Започнах да се чудя
къде и с какво бъркам, какво пропускам, какво още не знам лично за него и като цяло за аутизма.
Съветвах се с колеги, изчетох доста неща и всички се обединяваха около едно: трудно е, бавно се
случват нещата и успехите се измерват с малки стъпки.
Хубавото е, че Светльо продължаваше да идва – точен като часовник (сякаш зависеше от самия
него) подминаваше ме с финес на влизане в стаята, играеше си по своите начини и сякаш за да ми
покаже, че забелязва безсилието ми ме награждаваше на тръгване с половин поглед и зареяна
малка усмивчица.
Дадох му време. Дадох време и на себе си – забраних си да искам постижения от него, избягвах да
го дразня с нарушаването на порядъка му, не мислех за нещата, които се изискват от децата на
неговата възраст.
За щастие семейството на Светльо го приема и го обича, сигурен съм, че той щеше да е в много потежко състояние ако неговите близки се срамуваха от него или се чувстваха наказани с особеността
му. Да, разбира се, те искаха бързи и чувствителни резултати в поведението му. Винаги е трудно да
обясняваш, че това няма как да се случи, че няма готови рецепти... Но неговите родители силно ме
трогнаха, защото те искаха той да получи и изживее детството си, а не просто да спре да създава
проблеми. Те не изчисляваха в пари разходите си за транспорт, нито времето си. Идваха заедно и
аз наистина ги усещах като едно цяло, всеки път ме изумяваха и умиляваха с търпимостта си и
любовта си към Светльо. Той от своя страна им отговаряше със своята нежност - полвинчата, малко
нервна, но винаги успяваше да я изрази.
Бяха минали няколко седмици от първата ни среща, когато успях да привлека вниманието му с
дървен конструктор – отначало возехме отделни парчета от него с любимите камиончета. После
различните елементи бяха сортирани много точно по цвят и форма. Тази точност не ме учуди много,
никога не съм подценявал интелекта му. Голямата ми радост идваше от това, че тази игра беше
първото ни общо занимание. Естествено, все така не трябваше да съм прекалено близо до него, в
никакъв случай не взимаше нищо направо от ръката ми. Не можех да му покажа как да държи или
завърта отделните елементи – рискувах да се отдалечи и да прекъсне играта ни (това се случваше
не веднъж).
Мина още време и Светльо вече не се притесняваше да взима играчки от ръцете ми. Игрите ни
ставаха по-трудни, но той се справяше все така добре. Ако някой ми беше казал преди един месец,
че ще дойде време със Светльо да се учим да пишем букви, че ще държа ръката и пръстите му
около химикалката – разбира се, нямаше да повярвам. Толкова по-щастлив се почувствах, когато
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наистина преживях този момент. Да, нашите игри сега се доближават много до стандартната
училищна обстановка – чин, тетрадки, химикалки... и много търпение.
Днес знам, че ако успея да науча Светлин на нещо, това ще е резултат от всичко на което първо той
научи мен – че можем да сме едно и без да си казваме по 100 думи в минута, без планове и
обещания, че можем да се радваме и на най-малкия обикновен предмет, че можем да оценим
красотата около нас и да изпитваме удоволствие от това, че изобщо съществуваме.

Кирил - поредния процент от държавната статистика на изоставените
Кирил е едно от децата в домовете. Животът му е отредил тежка съдба и много самота. През
първите осем години от живота си е живял с родителите си и двете си сестри. Отношенията в
неговото семейство са низ от тежко насилие върху сестрите му от страна на баща им и болка от
гледането на умиращата му майка от рак.
В този момент от живота му се намесват социалните служби от града. Извеждат Кирил и по-малката
му сестра и ги настаняват по домове. По-голямата му сестра се омъжва и заживява в новото си
семейство, но се разболява вследствие на преживяното в семейството й и се налага да бъде
обгрижвана от съпруга си.
Скоро след това майката на Кирил умира, а баща му лежи в затвора за извършеното насилие върху
дъщерите си. Никой не казва на Кирил за смъртта на майка му, нищо не знае за сестрите си,
единствено знае за баща си. Социалните работници от града преместват Кирил в дом в друг
непознат град за него. Тъгата по родното място и роднините му кара Кирил да бяга от дома и да се
прибере на „стоп”. Там баба му казва за смъртта на неговата майка. Това го разстройва много,
затваря се в себе си и почти не говори с никого.
В този момент от живота му, когато вижда в бягствата от дома реализация на желанието му да
избяга от болката и самотата, се появява и кандидат – приемната родителка г-жа Д. Тя като че ли е
имала доброто желание да даде на Кирил нов дом, семейство и реализация в живота, но той не се
чувства добре там и бяга и от нея. Малко след това, социалните работници от Отдела за закрила на
детето се обръщат към ЦОП “Св. София” за помощ. Кирил трудно говори и споделя за себе си, за
преживяванията си. Единствено обича да рисува и чрез рисунките казва повечето неща.
Трудно се доверява и гради връзки.
Нещото, което го изведе от самотата беше неговата Кутията на съкровищата, в която пълни своите
рисунки, преживявания и нарисувани мисли. Нещата вървяха добре няколко месеца, детето се
успокои и спря да бяга от дома. Започнахме да планираме среща с баща му в затвора, нямаше
информация за сестрите, но това него притесняваше много.
Но…ненадейно дойде лошата новина –баща му е бил убит в затвора.
Втората му сестра е дошла в дома с молба да позволят на брат й да отиде на погребението на
баща си, но те не разрешили. Това дълбоко нарани Кирил, накара го да се затвори и да не желае да
рисува и да говори. Мина известно време, докато отново започна да споделя. Втората му сестра
вече е пълнолетна и не живее в дом. Тя изяви желание да вземе брат си за Коледните и
Новогодишните празници в нейното семейство и това го направи много щастлив. Тази постъпка
стопли душата на детето и го озари с надеждата, че има човек на тази земя, който да се интересува
от него и да го иска.
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Преди живееше с убеждението, че му се случват само лоши неща, но сега като че ли нещата са
различни. Мечтата да живее със сестра си му дава криле и увереност в себе си, чувство за
сигурност и защита, мотивация да се справи с чувствата си, както и усещането за корени и връзката
с тях - нещо, от което всяко дете се нуждае.

Нашите приятели
Благодарим сърдечно на нашето Настоятелство и на Консултативния ни съвет:
 Златка Михова
 Максим Бехар
 Пламен Димитров
 Силва Зурлева
 Сашо Дончев
 Цветанка Ризова
 Витомир Саръиванов
 Белослава
 Иван Василев
 Орлин Павлов
 Пейо Филипов
 акад. Атанас Атанасов
 Харалан Александров
Без вашите съвети и подкрепа нямаше да успеем!

На доброволците – приятели – благодарим!
Искрени благодарности за всеки един доброволец на фондацията, който ни помагаше пряко в
работата с децата и в административните дела! Благодарим сърдечно!

Дарителите
Благодарим на дарителите си – фирмите и онези, които заделяха от месечните си заплати. Както и
на всеки, който ни дари играчките и дрешките на детето си. За да помогнем. Радваме се, че
подкрепяте нашата мисия!
Ето и някои от нашите дарители:
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Индивидуални
дарители и спонсори
Пламен Константинов
Белослава
Силвия Цанова
Антон Гинев
Тончо Желязков
Весела Барбукова
Стойчо Влайков
Росен Крумов
Яна Сарандева
Лилия Божилова
Костадин Стоилов
Радослава Ганозова
Борислав Малинов
Анастас Иванов
Максим Бехар
Петя Славова
Компании и
организации
Фарена Консепт
Победа
Компас ООД
60К
Банксервиз
Глобъл Прайвът
Солюшънс

САП Лабс България
Протехника Евент ООД
Инвестор.БГ
Хювефарма АД
Фондация ОАК
Моторола България
Автоцентър "Митвас"
Национална компания
"Железопътна
инфраструктура"
Фонд "Социално
подпомагане" на МТСП
АКТАВИС ЕАД
ДП "Ръковоство на
въздушното движение"
Орифлейм България
ГРУП 74
Лега Интерконсулт
ОЕТ ООД
Джонсън и Джонсън
България
Сдружение „Приятелско
сърце"
Хенкел България
Ротари Клуб София
Интернешънъл

Фондация „За Нашите Деца”
1000, София; ул. Юрий Венелин 22, ет. 4, ап. 20
office@detebg.org
www.detebg.org
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Резиденшъл парк ООД
Едимит Експорт и импорт
ООД
Тренг Валдер
Фондация "Помощ за
благотворителността в
България"
Фондация "Работилница
за граждански
инициативи"
Маджикленд
Нова телевизия
Български пощи ЕАД
Министерства и
агенции
Министерство на труда и
социалната политика
Общини
Столична община

