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Драги приятели, 
Пред Вас е годишният отчет на фондация „За Нашите Деца”.  В него ще намерите цифри, 
снимки и истории. Те са свидетелство за усилието на целия екип на организацията да предос-
тавя социални услуги с високо качество, да осигурява финансова стабилност и развитие и да 
разширява мрежата от ключови партньори в изпълнение на нашата работна задача – да осигу-
рим пълноценно детство и развитие на колкото може повече деца в неравностойно положение.

2011 година беше трудна за всички ни. Обедняването на семействата, безработицата и нище-
тата увеличиха натиска върху доставчиците на социални услуги. Запазването на високи стан-
дарти и осигуряването на развитие в условията на оцеляване е трудна цел, която екипът на 
фондацията успя да постигне благодарение на непрекъснатата подкрепа на всички Вас – пред-
ставителите на бизнесa, държавните институции, неправителствените организации и обще-
ството. Вашата съпричастност, професионална обратна връзка, трогваща щедрост, искрена 
емоционална подкрепа и доверие ни служиха като крайпътни знаци, потвърждаващи, че държим 
вярната посока. 

Уважаеми дарители, уверявам Ви, че нито един лев от предоставените ни средства не е оти-
шъл за имитация на дейност или преследване на нереалистични цели. С цената на отказ от 
финансиране тогава, когато не можем да си свършим качествено работата, през тази година 
ние продължихме да поддържаме ефективност и да се стремим към ефикасност.    

Уважаеми колеги, през тази година екипът на фондация „За Нашите Деца” продължи усилията си 
да работи в мрежа с всички организации и институции, загрижени за благополучието на децата 
и семействата. Много усилия бяха вложени в поддържане на стандарти за добра и етична прак-
тика и в развитие на професионалните умения на екипа. 

Уважаеми съграждани, съпричастни към каузата на децата в риск, през тази година фондацията 
продължи да участва в изработването на политики, в дебати и медийни изяви. Вложихме много 
средства и енергия да популяризираме алтернативните форми на грижа за децата. Ние знаем, 
че без Вашето доверие и подкрепа усилията ни не могат да дадат трайни резултати – Вие 
сте общността, която приема всяко дете, намерило нов дом или спасено от настаняване в 
институция. Затова ще продължим да Ви правим съпричастни към живота на хората, на които 
помагаме, и на нашия екип чрез забавни и вълнуващи публични събития.

Уважаеми деца и родители, които избрахте да ползвате нашите услуги, ние се отнасяме с 
дълбоко уважение към желанието Ви да промените живота си. Професионалистите на фондаци-
ята през тази година положиха много усилия да Ви подкрепят. Всеки един от Вас ги е научил на 
нещо ново и се надявам в бъдеще да продължите да ни подкрепяте и насочвате.   

Бих искала да благодаря на целия екип на фондацията за успешната година, която имахме. Сигур-
на съм, че следващата ще бъде още по-успешна.  

Приятно четене.

Златка Михова,
Председател на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца”

2011 – 
година 
на вярната посока



С какво ще запомните 
2011 г. за фондацията?
2011 г. бе поредната успешна 
година за фондация „За Наши-
те Деца“. 
Фондацията продължи своя-
та активна политика да не 
допуска деца да постъпват 
в домове чрез подкрепа към 
семейството преди и след 
раждането на бебето. Пре-
вантивната работа на орга-
низацията се разгърна не само 
благодарение на вътрешния 
ни капацитет, но и на нарас-
налата финансова подкрепа 
от корпоративни  дарители, 
което ни дава възможност 
да обхванем повече родилни 
отделения и да отговорим на 
очакванията на повече семей-
ства. Освен практиката ни по 
превенция на изоставянето, 
инвестирахме нашите знания 
и опит и представлявахме 
нашата страна в един мулти-
национален изследователски 
екип под лидерството на 
Института за работа, здраве 
и организации към Универси-
тета в Нотингам, Великобри-
тания. Изследването обхвана 
10 страни от Европейския 
съюз, във всяка от които една 
партньорска организация из-
следва причините и мащаба на 
изоставянето на новородени и 

деца в ранна възраст и реше-
нията на този проблем. Резул-
татите от това изследване 
не само потвърдиха факта, че 
изоставянето на новородени 
е явление в много страни, но 
и че решенията, които ние 
намираме в България, често 
са сравними с тези в други 
европейски държави. В също-
то време е ясно, че броят на 
изоставените деца в ранна 
възраст в нашата страна 
остава тревожно висок.

Кои бяха основните на-
правления, върху които 
фондацията фокусира дей-
ността си през миналата 
година?
Продължи работата ни по 
развитие на приемна грижа и 
успяхме със средства на наши 
дарители да разкрием специ-
ализиран център по приемна 
грижа. Това бе важна крачка 
напред за фондацията, защото 
при закриването на домове-
те за деца нуждата от добре 
подготвени приемни семей-
ства е висока. Най-ценното за 
нас през изминалата година по 
тази тема бе сътрудничест-
вото със световния лидер в 
развиването на приемна грижа 
Core Assets. Благодарение 
на споделения от тях опит, 

Равносметката
Няма по-мотивираща сила за нас от позитивната промяна 
в съдбата на всяко дете и семейство, с което работим
Интервю с Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца“
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в какви международни мре-
жи и организации участва 
фондацията през 2011 г.?
Фондацията е активен член 
на европейската мрежа от 
неправителствени организа-
ции Eurochild и това ни дава 
възможност да влияем с нашия 
опит и знания на европейски-
те политики, които засягат 
благосъстоянието на децата 
и най-вече процеса на деинсти-
туционализация. 
През 2011 г. на доброволни 
начала продължих своето 
членство в Изпълнителния 
комитет на Групата на не-
правителствени организации 
по Конвенцията на ООН за 
правата на детето, която е 
базирана в Женева и работи с 
основни органи в системата 
на ООН и в частност с Коми-
тета на ООН по правата на 
детето. 

Как се развиваше през 
2011 г. екипът на фонда-
цията?
Нито едно от постижения-
та на организацията нямаше 
да бъде факт, нито едно от 
предизвикателствата нямаше 
да окаже градивна роля върху 
организационната ни устойчи-
вост, ако не беше капиталът 
на фондация „За Нашите Деца“ 
– хората в нея.
През 2011 г. мотивацията на 
екипа остана висока. Броят ни 
се увеличи на 57, а както ста-
ва ясно по-нататък квалифика-
цията и знанията на екипа бяха 
повишени. Често хора, които 
се докосват до живота на ор-
ганизацията, споделят с мен, 
че са впечатлени от факта, че 
всички в екипа ни са обединени 
около обща визия за бъдещето 
ни и споделени ценности, на 
които оставаме верни.

през 2011 г. фондация 
„За нашите Деца“:

 помогна на над 160 деца 
да останат със семей-
ствата си и да не бъдат 
изоставени в институ-
ции

 привлече интереса на по-
вече от 500 души, които 
потърсиха информация 
за приемната грижа в 
рамките на кампанията 
„Изоставените деца ня-
мат нужда от съжаление, 
а от семейство”

 проведе информационни 
срещи по приемна грижа 
с над 200 души 

 подкрепи и консултира 28 
одобрени приемни семей-
ства, в които са наста-
нени общо 24 деца 

 подкрепи 19 роднински 
семейства, в които са 
настанени 25 деца

 предостави обучение в 
центровете си за над 60 
кандидат-осиновителни 
семейства

 работи с 11 осиновител-
ни семейства за под-
крепа в отношенията и 
грижата за детето

адаптиран от нашия екип за 
българския контекст, ние из-
работихме и вече устойчиво 
прилагаме набор от стандар-
ти, които гарантират високо 
качество на дейността ни в 
работата с приемни семей-
ства.
През 2011 г. експерти на фон-
дация „За Нашите Деца“ участ-
ваха в едно важно за страната 
изследване, което сравни ин-
вестицията и ефектите от 
три типа грижа за деца: грижа 
в институция, резидентна 
грижа в общността и приемна 
грижа. Изследването показа, че 
институционалната грижа е 
най-евтината форма на гри-
жа, но тя има най-негативни 
ефекти върху реализацията и 
състоянието на младежите, 
напускащи институциите. 

Кое ви мотивира в личен 
план и като екип да про-
дължавате да работите 
с най-уязвимите деца и 
семейства?
Както винаги съм казвала, няма 
по-мотивираща сила за мен 
и моя екип от позитивната 
промяна в съдбата на децата, 
която ние заедно с нашите 
партньори предизвикваме в 
живота на всяко едно от близо 
петстотинте деца, с които 
сме работили. Доверието на 
обществото и на нашите 
партньори ни кара да не се 
спираме нито пред крайната 
бедност и мизерия, в която 
живеят някои деца, нито пред 
жестокостта на някои въз-
растни към по-малките, нито 

пред дълбоките травми, кои-
то нанася лошата грижа върху 
детската душа…
Всичко това ни кара да сме 
по-силни.

Кои бяха основните труд-
ности за фондация „За на-
шите Деца“ през 2011 г.?
Често родителите, които се 
обръщат към нас за помощ, са 
в безизходица поради ред при-
чини - бедност, липса на соци-
ална подкрепа, увреждания. Това 
изисква редица ресурси, много 
знания и високо ниво на подго-
товка и съхранение на екипа, 
който работи пряко с тези 
случаи, за да се решат пробле-
мите в семейството и да се 
повиши сигурността на де-
цата в него. Това е най-труд-
ният път. По-лекият е този, 
който години наред е предпо-
читан – извеждане на детето 
и настаняване в социален дом. 
Ние вървим по трънливия път, 
но този, който е по-благотво-
рен за детето.
Все още децата, които оч-
акват своето приемно се-
мейство, са повече от жела-
ещите да станат приемни 
родители. Предизвикателство 
за нас остава осиновяването 
като процес.
Благодаря на съдействието на 
всички поддръжници на органи-
зацията, които ни помогнаха 
да преодолеем тези предизви-
кателства. Ние осъзнаваме, 
че те ни правят по-силни и 
подготвени за работата ни 
през 2012 г.

Работата ми на комисар по кризите чес-
то ме изправя пред най-големите нещас-

тия – в пътуванията си до бедстващи страни 
срещам хора, някои от които са загубили всич-
ко. И винаги най-уязвими са най-малките, най-
много страдат децата. те имат и най-голяма 
нужда от нашата съпричастност и милосърдие. 
ние, европейците, винаги сме били щедри – чрез 
дарителство, чрез лична ангажираност или с 
други инициативи. насочването на тази съпри-
частност към една благородна кауза – пълноцен-
но детство за децата на България – ме привле-
че към инициативата на фондация “За 
нашите Деца”.

Българският еврокомисар Кристалина Георгиева, по време
на посещението си в детския център на фондация 
„За Нашите Деца” в град София на 26 ноември 2011 г.



Работата на фондация „За нашите Деца” 
по превенция на изоставянето и разви-

тие на приемната грижа е добър пример за 
това как се полагат добри грижи за децата и 
семействата в риск. Съзнаваме и нуждата от 
финансиране на подобен род услуги и Европей-
ският съюз ще продължава да инвестира 
в развитието на услуги в общността.

Създадохме и поддържаме 
общност от приемни семей-
ства, като услугите, които 
им предоставяме стават все 
повече и по-полезни. Органи-
зираме арт ателие за деца 
от приемни семейства, лични 
празници, предоставяме финан-
сова помощ. 
По отношение на осинови-
телните и кандидат-оси-
новителните семейства 
– подпомогнахме 10 осинови-
телни семейства в процеса на 
адаптация между родителя и 
детето и осигурихме обучение 
за 53 кандидат-осиновителни 
семейства.

Кои са основните направ-
ления, по които работи-
хте през 2011 г.?
Услугите на центъра са насоче-
ни към развитие на социални 
услуги за предотвратяване на 
изоставянето и връщането 
на деца в риск в семейна среда, 
както и услуги за подкрепа на 
техните семейства от град 
София и София област.
В работата си търсим ця-
лостен подход към посреща-
не на нуждите на детето и 
подкрепата за семейството. 
Прилагаме и специализирани 
програми, които имат за цел 
да предотвратят попадането 
на децата в ситуация на риск.

през 2011 г. Център за 
обществена подкрепа 
„Св. София”:

 работи с 249 случая

 спаси 21 новородени бе-
бета от изоставяне

 подкрепи 16 приемни 
семейства и 16 деца под 
приемна грижа

 обучи 53 кандидат-осино-
вителни семейства

Европейският комисар за заетост, социални въпроси и соци-
ално приобщаване Ласло Андор, по време на посещението си в 
Центъра за обществена подкрепа на фондацията - „Св. София“

ако трябва да опишете с 
три думи изминалата го-
дина, кои биха били те?
Целенасоченост (ясна програ-
ма), Опит (устойчивост) и 
Промяна (развитие).

Кое през годината ви вдъх-
новяваше – вас и екипа, 
за да работите в полза 
на нуждаещите се деца и 
семейства?
Нашата награда е да наблюда-
ваме как емоционалната под-
крепа и безрезервното прие-
мане допринасят за промяната 
в живота на детето. Вдъхно-
вява ни радостта на майки-
те, които сме подкрепили в 
родилното и които след време 
идват да ни покажат колко е 
пораснало бебето им и да ни 
споделят колко е прекрасно, 
че са заедно. Мотивира ни 
усмивката на порасналото с 20 
сантиметра дете една годи-
на след настаняването му в 
приемно семейство, първите 
крачки на дете с детска цере-
брална парализа, първите думи 
на децата в социализиращите 
групи. От такива малки, много 
човешки неща, черпим сили. 

Центровете на фондация  
„За нашите Деца” даряват 
надежда и подкрепа 
Предотвратяваме изоставянето на деца в 80% от случаите
Интервю с Янита Петрова, директор на Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Св. София”

Каква беше 2011 г. за Цен-
търа за обществена под-
крепа „Св. София“?
Годината беше изключително 
динамична и наситена с мно-
го промени. Тази динамика се 
проявяваше на всички нива и 
бе свързана с развитието на 
разбирането ни за социалните 
услуги, които предоставя фон-
дация „За Нашите Деца”. През 
2011 г. с решение на Столичен 
общински съвет  ЦОП „Света 
София” стана първият специ-
ализиран център за социални 
услуги в следните направления: 
превенция на изоставянето 
на ниво родилно отделение; 
семейна подкрепа с цел превен-
ция на изоставянето на малки 
деца до 7 години; реинтегра-
ция и социална интеграция на 
деца от домовете за медико-
социални грижи за деца от 0 до 
3 години (ДМСГД) и домове за 
деца от 3 до 7 години; приемна 
грижа и осиновяване; подкрепа 
на семейства на близки и род-
нини на деца до 7 години.

Кои са основните пости-
жения на центъра за годи-
ната?
През 2011 г. разширихме 

обхвата на превантивните 
си услуги на ниво родилен дом 
и започнахме да подкрепяме 
бъдещи майки и родилки в три 
столични родилни отделения. 
В 80% от случаите, с които 
работихме, успяхме да под-
крепим майката така, че тя 
да промени решението си да 
се раздели с бебето и предо-
твратихме изоставянето 
на 21 новородени в социален 
дом. Работихме с 10 бременни 
жени със същата цел. Подкре-
пихме 22 деца с увреждания и 
техните семейства, за да се 
справят със специалните им 
нужди. 
През изминалата година 
продължихме нашата социали-
зираща програма за деца от 
домовете, която има за цел да 
им осигури връзка със значим 
възрастен, чрез която да се 
компенсира изоставането в 
развитието на детето. За 
тези деца организираме ежесе-
дмични мероприятия – водим 
ги на куклен театър, цирк, 
пикник, играем с тях и се оп-
итваме да им покажем живота 
извън дома. В тази дейност 
много разчитаме и на нашите 
доброволци.

ЯнИта пЕтРова

 директор на Център за 
обществена подкрепа 
„Св. София”

 15-годишен опит в от-
дел „Закрила на детето”, 
Дирекция ”Социално под-
помагане”- Възраждане

 диплома по социална педа-
гогика и мениджмънт на 
„Социалните дейности” 
в Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”

 специализация по „Социал-
на работа с деца и семей-
ства”



лят. Всъщност бедността, 
липсата на жилище, липсата 
на доходи, неблагоприятни-
те битови условия - това са 
препъни камъните, пред които 
се изправяме всички ние – се-
мействата, специалистите 
и изобщо професионалната 
общност в града. Предизвика-
телства бяха и случаите, при 
които родителите отхвърля-
ха децата и ние трябваше да 
направим всичко възможно, за 
да намерим поне един човек, 
който да полага грижи, за да 
не се стигне до изоставяне-
то в дом. Зачестяват случа-
ите, при които родители с 
не особено добър родителски 
капацитет, с липса на подхо-
дящи условия за живот пола-
гат грижи и ние трябва да ги 
подкрепяме. 

Какви бяха трудностите 
през 2011 г.?
Винаги има предизвикател-
ства в работата. Смятам, че 
основните за нас са реализи-
рането на договореностите 
с общината, профилиране на 
колегите в двете основни 

направления и приоритети на 
фондацията – превенция на 
изоставянето и приемна гри-
жа и разрастването на екипа. 
Благодарение на гъвкавостта 
и зрелостта на всеки от нас 
тези предизвикателства бяха 
посрещнати много успешно.  

Кое през годината вдъхно-
вяваше вас и екипа?
Едно от децата, с които ра-
ботим, ни каза следното: „Вие 
ни дадохте самочувствие и 
доверие. Тези срещи тук при 
вас ще останат запечатани в 
детството ни. Вие ни давате 
подкрепа и ние имаме доверие 
във вас. Имаме дом благодаре-
ние на вас. Всичко се нареди по 
друг начин. Сега имаме само-
чувствие. Преди се чувства-
хме като бездомници.“ 
Мисля, че радостта в лицата 
на децата, тяхното спокой-
ствие и самоувереността, 
която придобиват след като 
ние сме работили с тях, това 
е нещото, което ни зарежда, и 
което ни кара да продължава-
ме напред. 

С голямо жела-
ние подкрепям 

вашата благородна 
идея и се радвам, че 
мога да се присъединя 
към нея. пожелавам 
успех и вярвам, че ще 
дарим надежда и сигур-
ност на повече 
деца.
Нона Караджова, 
Министър на околната 
среда и водите

през 2011 година Цен-
тър за обществена 
подкрепа „За деца и 
родители”:

 спаси 58 деца от изоста-
вяне

 организира обучение в 
курс „Първи грижи за 
новороденото“ за 100 
участници

 подкрепи 23 деца с увреж-
дания и техните родите-
ли, за да се справят със 
специалните им нужди

 помогна на 16 деца и на 
семействата им да пре-
одолеят ефектите от 
преживяно насилие

Кои са основните пости-
жения на центъра за мина-
лата година?
За постиженията в центъра 
бих споменала няколко – това 
са резултатите, постигнати 
от екипа, който работеше в 
посока приемна грижа, както 
и партньорството ни с мно-
гопрофилна болница „Пловдив” 
за реализирането на групови 
демонстрации за родителски 
умения. Съумяхме да намерим 
най-подходящите пътища 
за информиране на около 100 
бъдещи майки и татковци, 
които ни посещават, за да 
научат повече за начините на 
обгрижване на детето. Утвър-
дихме мястото и ролята на 
медиатора в нашия екип – от 
една страна, това е човекът, 
който посредничи между цен-
търа и местното ромско насе-
ление в града, от друга страна 
- незаменим колега и помощник 
в родилно отделение, когато 
майката не може да комуники-
ра на български език.

ако трябва да използвате 
само прилагателни, за да 
опишете 2011 г., какви 

биха били те?
Успешна, ползотворна, амбици-
озна. Година, наситена с много 
противоположни емоции по 
отношение на резултатите 
на определени случаи и по от-
ношение на партньорствата 
с някои от структурите в 
града. Имаше много успешни 
случаи, благодарение на ог-
ромните усилия на колегите 
и хъса, с който работихме 
всички. Имаше и случаи, при 
които децата не можаха да 
останат в семействата си, 
въпреки усилията ни. Но дори 
и в такива ситуации колегите 
бяха амбицирани да направят и 
невъзможното и продължиха да 
работят така, че да помогнат 
на децата по-бързо да попад-
нат в семейства. 

по какви случаи работи-
хте най-често през 2011 
г.?
Най-драматичните случаи са 
на семейства, който живеят 
в крайна бедност, и които 
въпреки неблагоприятната 
среда за отглеждане на деца-
та, не правят постъпки да се 
разделят с тях, не ги отхвър-

Център за обществена подкрепа
„За деца и родители“
Благодарение на гъвкавостта и зрелостта на всеки 
от нас посрещнахме успешно предизвикателствата 
и трудностите през 2011 г. 
Интервю с Милена Милушева, директор на Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители”

МИлЕна МИлуШЕва 

 директор на Център за 
обществена подкрепа „За 
деца и родители”

 над 20-годишен професио-
нален опит в социалната 
сфера

 девет години в отдел 
”Закрила на детето” при 
Дирекция „Социално под-
помагане”, град Пловдив

 омъжена с две деца



през 2011 година  Центърът по приемна грижа към фондация „За нашите Деца”:

 прие запитвания от 189 души, заинтересовани да станат приемни родители

 проведе информационни срещи за приемната грижа със 109 души в офиса на Центъра по при-
емна грижа, в детски градини и училища

 проведе обучение за 19 кандидат-приемни родители

Кои от реализираните 
проекти през 2011 г. би-
хте отличили като инова-
тивни?
През 2011 г. изработихме 
първите за България насоки за 
сигурна семейна среда в рамки-
те на проект „Защитени деца 
в сигурни семейства”, финанси-
ран от фондация „ОАК”. Насо-
ките поставят акцент върху 
подкрепата на родителите и 
насърчават техните умения 
и успехи. Иновативното в 
проекта е, че в създаването 
на насоките участваха не само 
специалисти, но и деца. 
Участвахме и в изготвянето 
на „Наръчник на добрите прак-
тики за превенция на изоста-
вянето на деца” по проект, ръ-
ководен от проф. Кевин Браун 

МаРИана пЕтРова 

 мониторинг експерт  
Методически ръково-
дител към Център за 
обществена подкрепа “За 
деца и родители”

 била е педагогически 
съветник и началник на 
Отдел за закрила на де-
тето Асеновград.

Иновативни проекти 
Мисия трудна, но възможна
Интервю с Мариана Петрова, Мониторинг експерт на фондация „За Нашите Деца”, за предизвикателствата пред 
иновативните проекти за деца и семейства

от Университета в Нотингам 
и финансиран от Европейската 
комисия. Анализът, направен 
в рамките на проекта, показа, 
че най-ефективните услуги се 
предоставят в партньорство 
с родилните отделения и съ-
ответните социални служби.
Бяхме партньори и на фон-
дация „Рома” в създаването 
на Семейно-консултативен 
център в мултиетническия 
квартал Столипиново в град 
Пловдив.

нека поговорим повече 
за проекта ви с фондация 
„Рома”?
Това беше много труден про-
ект: тежък като мисия, цели и 
задачи. Започнахме със създа-
ване на екипа на новия Семей-

поздравявам ви, че за малко повече от година Центърът в кв. 
Столипиново успя да се превърне във важно място за хората в 

нужда от ромската общност, където те могат да получат професио-
нална помощ и най-важното – подкрепа. Реализацията на този проект е 
прекрасен пример за успешното партньорство между държавата, 
местната власт и неправителствените организации. пожелавам ви да 
продължавате да работите със същата енергия и ви уверявам, че в 
лицето на МтСп вие имате партньор за бъдещи проекти, с които 
да помогнем на хората в нужда.

Деяна Костадинова, Заместник-министър на труда и социалната политика

влаДИМИР Иванов 

 ръководител „Приемна 
грижа“ във фондация „За 
Нашите Деца“

 магистър по социална 
психология и консултант 
по позитивна психотера-
пия

 4-годишен професионален 
опит, свързан с работа с 
приемни семейства, деца 
с проблеми в развитие-
то и осиновители

 семеен с две деца

Център по приемна грижа
Подхождаме към приемните семействата като към 
партньори и специалисти, а не като към потребители 
Интервю с Владимир Иванов, ръководител „Приемна грижа“ във фондация „За Нашите Деца”

Каква беше първата годи-
на за Центъра по приемна 
грижа?
Много динамична и вдъх-
новяваща за целия ни екип. 
Изпълнена с много срещи с 
партньори от институциите 
и интересуващи се или канди-
датстващи семейства. Година 
на активно учене и прилагане в 
практиката ни на един много 
по-комплексен начин на под-
крепа и работа с приемните 
семейства.

Каква е целта на този 
център?
Целта на Центъра по прием-
на грижа е да бъде активна 

страна в популяризирането на 
приемната грижа, да участва 
в набирането, оценяването и 
обучаването на кандидати и 
да предлага пълен пакет услу-
ги за подкрепа на приемните 
семейства с настанени деца. 

Как помагате на приемни-
те семейства?
На първо място като ги под-
готвяме предварително за 
това, което им предстои 
след настаняването на дете 
в дома им. Стремим се да 
сме практични и честни със 
семействата – това им дава 
предварителна информация 
за реални житейски ситуации 
и изгражда добре работеща 
връзка между семействата и 
екипа, която е важна за осъ-
ществяването на крайната ни 
цел – успешни настанявания 
в стабилни и компетентни 
семейства.

Кой е най-запомнящият се 
случай от 2011 г.?
Безспорно – настаняването 
на дете с много тежки увреж-
дания в приемно семейство. 
Приемната майка е жена с 
дългогодишен професионален 
опит именно в грижата за из-
оставени деца с увреждания. В 
приемната грижа тя разпозна 
възможността коренно да про-
мени съдбата на едно дете, за 
което медицинските диагнози 
препоръчваха стерилна грижа 
в отделна стая в дома за деца. 
Днес това дете има цяло се-
мейство около себе си, даже и 

домашен любимец. 

Кои бяха основните ви 
успехи през миналата го-
дина?
През 2011 г. създадохме спе-
циализиран екип по приемна 
грижа, получихме базови и над-
граждащи обучения от водещ 
международен доставчик на 
приемна грижа Core Assets – 
нашият английски партньор 
в развитието на работата 
ни в това направление. Доби-
хме умения и начин за работа 
не само в посока на активно 
търсене на нови кандидати за 
приемни родители, но и в ця-
лостния си подход към семей-
ствата като към партньори 
и специалисти, а не като към 
потребители. 
Бяхме добре разпознати от 
колегите ни от Отдел „За-
крила на детето”, с които се 
допълваме в работата си по 
приемна грижа. Екипът ни про-
веде своите първи обучения 
към кандидати за приемни се-
мейства в София, Благоевград 
и Кюстендил. Имахме първите 
настанявания на деца в прием-
ни семейства.

а кои бяха основните пре-
дизвикателства?
Основното ни предизвикател-
ство беше и остава това да 
привличаме нови и нови кан-
дидатстващи семейства и 
същевременно да бъдем на раз-
положение за вече действащи-
те приемни родители, както и 
за децата, настанени в тях.



Фондация „За Нашите Деца“ 
има 20 годишна история. Ние 
винаги сме били и продължа-
ваме да бъдем отдадени на 
изконното право на детето 
да расте в семейството си. 
Постоянството ни в тази за-
дача ни изправя през последни-
те години пред редица предиз-
викателства и те определят 
нашето развитие. 
Екипът ни работи годишно с 
над  500 случая на деца в риск, 
които са доста разнородни 
като нужди на детето и се-
мейството му и изискват раз-
лични подходи, знания и умения. 
Това поставя пред нас задача-
та за постоянно развитие на 
екипите ни като компетенции 
и практика. За целта през 
2011 г. организирахме редица 
обучения – вътрешни, както 
и получени от стратегически 
наши партньори, за да можем 
да работим още по-уверено с 
децата и семействата.
В двата ни Центъра за об-
ществена подкрепа – София и 
Пловдив, продължи развитие-
то на моделите на работа с 
деца и семейства. Специализи-
раха се програмите за работа 
на ниво родилен дом, приключи-
хме въвеждането на формули-
ровката на случаи като метод 
на работа, дообогатихме 
обучителните си пакети към 
биологични, приемни и осинови-
телни семейства, доразвихме 
мултидисциплинарния подход 
при работа със семейства. 
Важен за развитието на фон-

ЕлКа налБантова 

 директор „Развитие“ във 
фондация „За Нашите 
Деца“

 25-годишен опит в рабо-
тата със семейства, 15 
години във фондация „За 
Нашите Деца“

 образователни квалифи-
кации като психология и 
социална работа, свърза-
ни със специализираната 
подкрепа на деца и семей-
ства

 омъжена с двама сина

Инвестиции в знание
Експертите на фондация „За Нашите Деца” се обучават 
и развиват постоянно, за да работим още по-уверено с 
децата и техните семейства
от Елка Налбантова

дацията фактор е стратеги-
ческият наш партньор – Core 
Assets – световен лидер в 
доставката на приемна грижа 
в над 10 страни. През 2011 г. 
ние продължихме да получаваме 
обучения, консултации и обучи-
телни пътувания с подкрепа-
та на Сore Аssets. Особено зна-
чим тласък в развитието ни 
дадоха обученията за качест-
вена оценка на кандидатите за 
приемни семейства и как да се 
подкрепят приемните семей-
ства с настанени деца. Голямо 

значение за нас има и въвежда-
нето на вътрешни стандарти 
за добра практика по приемна 
грижа, които рамкират очак-
ванията на приемните деца, 
действията на приемните 
семейства и оказваната от 
фондацията подкрепа. 
С редица наши дейности през 
2011 г. екипът на фондацията 
продължи подкрепата си към 
процеса на деинституциона-
лизация в страната. Много 
важна стъпка за нас бе уста-
новяването на партньорство 
с Българския институт за 
отношения между хората 
(БИОХ) към Нов Български 
Университет. Специалисти на 
института подкрепят с про-
фесионални съвети и оценки 
експертите на фондацията, 
за да осигурят високо ниво на 
предоставяните социални ус-
луги. Заедно проведохме Лят-
но училище по деинституцио-
нализация за всички участници 
в процеса на подмяна на домо-
вете за малки деца с услуги в 
общността. В продължение на 
тази инициатива са планирани 
програми за обучение на между-
дисциплинарни специалисти.
В рамките на 2011 г. подкре-
пихме развитието на лидери-
те на екипи във фондацията 
с обучения в лидерство и 
мениджмънт, проведохме и 
традиционните събития за 
сплотяване на екипа на фонда-
цията. Всичко това допринесе 
за устойчиви и развиващи 
отношения в екипа.

в цифри

 В създаването и прила-
гането на насоките за 
сигурна семейна среда се 
включиха повече от 300 
деца, родители и профе-
сионалисти от 12 общи-
ни в страната

 Семейно-консултативни-
ят център в Столипино-
во помогна на 62 деца да 
не бъдат изоставени

 200 родители преминаха 
курсове за родителски 
умения в Столипиново

но-консултативен център и с 
развитие на услугите. За два 
месеца около 50 човека преми-
наха обучение. Също така ни 
се налагаше да подкрепяме чис-
то управленски механизми, за 
да може фондация „Рома” да се 
справи с този сложен проект. 
Хубавото беше, че имахме 
доверието на участниците и 
това направи реализацията на 
проекта възможна. 

Защо през 2011 г. реши-
хте да подкрепите този 
проект с ромската общ-
ност?
Още от създаването на стра-
тегията за закрила на детето 
в Пловдив преди 3 години, ние 
сме убедени, че трябва да се 
работи с квартал Столипино-
во. Споделянето на основната 
ценност в организацията -  за-
читането на човешкото дос-
тойнство на всяка личност, 
ни отвори пътя към ромските 
общности. Казвам го, защото 
в Пловдив никой освен нас не 

е работил в самите ромски 
общности. Често подходите 
на обществото към ромските 
деца са два. Или се правиш, 
че не съществуват, за да си 
спестиш страданието, пред-
ставяш си, че такива деца 
няма, че те не умират, че не 
са толкова зле и просто си за-
тваряш очите. Или, ако се зае-
меш с тях, просто ги местиш 
в дом, понеже никой не смее да 
започне да работи със семей-
ството, тъй като изглеждат 
толкова безнадеждни, че сякаш 
промяна е невъзможна. Служ-
бите и системите спират да 
работят с тях, предпочитат 
да се правят, че ги няма. 

Какъв е основният успех 
на този проект?
Създадохме успешен модел 
на работа с ромските общ-
ности и показвахме, че това 
е възможно. Това е един реал-
но действащ проект, който 
обслужва много хора, отворен 
е към общността и тя го при-

позна. Постоянно се търсят 
услугите на Семейно-консулта-
тивния център. Хората в квар-
тала вече го познават, мест-
ните институции го търсят, 
той стана много живо място.

а през 2012 г. има ли пла-
нове да се продължи ра-
ботата с ромската общ-
ност?
При всички положения фонда-
цията ще продължи работа 
с ромските общности по 
всичките ни услуги: както по 
предотвратяване на изоста-
вянето, така и по намиране и 
подготовка на ромски прием-
ни семейства. Подходът ни 
винаги е бил включващ, пробле-
мите и нуждите на ромските 
деца са същите като навсякъ-
де другаде, само че при тях те 
са утежнени от социалната 
изолация и бедността. Ще 
търсим всякакви варианти да 
си сътрудничим с местните 
общности, защото това е 
пътят на успеха.



Фондация „За нашите Деца” раздаде на-
гради за най-щастливия детски спомен с 
родителите

Над 300 деца от цялата страна се включиха в 
конкурса за рисунка „Моят най-щастлив спомен 
с мама и татко”. Сред журито, което оцени 
творбите бе водещата Мира Добрева, худож-
никът Иван Яхнаджиев и фотографът Дилян 
Марков.

Фондация „За нашите Деца” откри фо-
тоизложба на семейни снимки на популяр-
ни личности и приемни семейства

Със своите фотографии, популярните лично-
сти и приемните родители отправиха посла-
нието, че щастливите семейни моменти са 
много важни за развитието на всяко дете. 

Служители на най-голямата семейна 
американска фирма и български приемни 
родители написаха рецепта за щастливо 
детство

Близо 30 служители на „Каргил” - най-голямата 
семейна компания в САЩ, се включиха в кули-
нарното състезание „Рецепта за щастливо 
детство“, организирано от фондация „За Наши-
те Деца“. Идеята на събитието бе екипът на 
„Каргил” да прекара приятни моменти с бъл-
гарски приемни семейства, за да се опознаят, 
обменят опит и да прекарат един незабравим 
ден заедно. Всяка година фирмата има своя 
глобална кауза, за която служители от цял свят 
набират средства. Тази година световният 
лидер на пазара на селскостопанска продукция 
„Каргил“ избра да дари средства на фондация „За 
Нашите Деца“ за създаването на специализиран 
център по приемна грижа.

За нашата организация, 
която защитава интереси-

те на повече от 40 000 компании, 
2011-та година беше година на 
предизвикателства. Едно от изпи-
танията пред бизнеса беше да сме 
отговорни пред служителите си, 
нашите партньори и клиенти, 
както и към държавата. Затова се 
радваме, че в инициативата „ве-
чер на добродетелите“ участваха 
значими представители на иконо-
миката ни, както и че част от 
тях дариха в полза на ваша-
та организация.
Камен Колев, Заместник-председател
Българска стопанска камара

Фондация „За нашите Деца” и Денс 
академи събраха 44 180 лева за повече  
приемни родители чрез „приказен танц” 

На 29 април 2011 г. в гр. София фондация „За 
Нашите Деца” и Денс Академи организираха 
благотворителното събитие „Приказен танц”, 
което събра 44 180 лева за намирането на при-
емни семейства за деца, лишени от родителска 
грижа. Патрон на инициативата бе спортният 
министър Свилен Нейков. Танцовата вечер съ-
бра на една сцена водещи бизнесмени, популярни 
личности от културния и политически елит, 
които танцуваха в името на каузата.
Гостите на събитието гласуваха за техни-
те изпълнения с парични средства вместо с 
оценки. Те имаха възможност да изберат своя 
фаворит сред прима балерината Маша Илиева, 
най-младия депутат Калина Крумова, световна-
та шампионка по шортрек Евгения Раданова, 
художествената гимнастичка Симона Пейчева, 
музикалния изпълнител Крум. На сцената се 
изявиха и български топ мениджъри, като изпъл-
нителният директор на „Астра Зенека” – Зоя 
Паунова, търговският директор на магазини 
„Фантастико” – Владимир Николов, директор 
комуникации на „Актавис” – Радослава Ганозова.
Сред гостите на вечерта бе и вицепремиерът 
Цветан Цветанов, който се включи в даря-
ването за танцовите изпълнения. Чрез него 
министър-председателят Бойко Борисов също 
направи дарение за каузата на фондация „За 
Нашите Деца”.

Специални събития

третата “вечер на добродетелите”  
събра 50 500 лв. за изграждането   
на Детска Къща

На 17 ноември 2011 г. за трета поредна година 
фондация “За Нашите Деца” организира благот-
ворителна вечеря-търг “Вечер на добродетели-
те”. 
Събитието се проведе под патронажа на бъл-
гарския еврокомисар Кристалина Георгиева и съ-
бра 50 500 лв., с които да започне изграждането 
на Детска къща за малки деца с тежки уврежда-
ния и изоставени новородени в столицата. 
За да дадат шанс и на такива деца да заживеят 
в семейна среда, дойдоха много известни бъл-
гари, сред които министрите Томислав Дончев, 
Лиляна Павлова, Нона Караджова и Тотю Младе-
нов, представители на бизнеса, партньори и 
приятели на фондацията.
По време на благотворителния търг присъст-
ващите имаха възможност да наддават за 
над 50 предмети с колекционерска стойност, 
дарени от популярни и авторитетни личности, 
ангажирани с каузата. 
Най-скъпо продаденият предмет беше карти-
ната “Свобода” на проф. Греди Асса, закупена 
срещу сумата от 3 500 лв. Изключително 
оспорвано се оказа и наддаването за сценария 
на най-касовия български филм “Мисия Лондон”, 
дарен от режисьора на продукцията Димитър 
Митовски и продаден за сумата от 2 500 лева.



„Кафето свърши, а денят вече нахлу. Обелих картофи и при-
готвих кайма за кюфтенца. Отново проверих дали подаръка за при-
емното ми момиченце е на мястото си – там е, заедно с картич-
ката, която лично направих за „Добре дошла”. Подаръкът е голяма 
плюшена играчка. Излязох да купя шоколадова торта. Слънцето 
вече безмилостно печеше, а аз бях потънала в мисли. Запознах се с 
детето преди около два месеца. Заедно със социалния ми работник 
посетихме дома, в който живее. От тогава често се виждаме – 
идвала ми е много пъти на гости с нейния социален работник. Аз 
съм ходила в дома, извеждала съм я на разходка, на кино, на луна парк. 
Познаваме се. Но сега е различно. От днес нататък тя ще живее 
при мен, в моя дом! Около мен ще има едно малко човече, което ще 
дойде със своите чувства, емоции, страхове и въпроси.” – Дими-
трина Начева, приемен родител.

„в края на първата ни година заедно с приемното ни дете, 
домът ни отново е сигурно място. Не че няма дребни пробле-
ми, но ги преодоляваме с по-малко усилия и повече разбиране. Защо-
то я има привързаността, а през нея човешките отношения се 
случват по различен начин. Ние като родители имаме влияние над 
детето, влияние което е доброволно прието. Надя полага усилия да 
пази своята част от семейния мир, да се учи. Не знам какво и колко 
още ни предстои, знам че няма да е лесно но много ми се иска онази 
приказка, която видях разказвайки я в началото за порасналите ми 
момичета, техните деца и семейната маса на празници, да се слу-
чи.” – Кремена, приемен родител.

Едва на година бъдещето за пламена изглежда страшно и 
отчайващо, защото лекарите поставят тежката диагноза дет-
ска церебрална парализа. За родителите Мануела и Ивайло новина-
та е съкрушителна и плашеща, но бързо се съвземат и решават, 
че трябва да се борят. Така намират подкрепа в лицето на екип 
рехабилитатори и социални работници в детския център на фонда-
ция „За Нашите Деца” в София. След повече от две години упорита 
работа у дома и в специализираните стаи на центъра, Пламена 
подари на всички от екипа един така чакан подарък – направи сама 
първите си стъпки и то няколко дни преди Коледа на 2011 г.

Един от най-показателните случаи на 2011 г. е на много-
детна майка, която звъни на вратата на центъра на фондацията 
и води малко детенце. Иска да го изостави, повече не може да се 
грижи за него, в тежест й е, даже обувки няма, в този сняг босо 
ходи. Янита Петрова, директорът на центъра, я кани да влезе, да 
изпие един чай и да разкаже какъв е проблемът. „Жената ей такива 
очи ококори, не е очаквала такова отношение, мислела, че някой ще 
й се кара и ще я съди. Детето босо ходело. Извадих едни обувки, 
дадох й и на другите деца да занесе. Тая жена като заплака, не е пла-
кала от години, толкова много болка й се беше насъбрала. И кол-
кото и парадоксално да ви звучи, едни обувки допринесоха за това 
едно дете да не отиде в дом”, споделя Янита.

Добрите новини

През 2011 г. фондация „За 
Нашите Деца” реализира 

своята най-мащабна кампания 
за набиране на приемни ро-
дители досега под надслова 
„Изоставените деца нямат 
нужда от съжаление, а от се-
мейство”. Кампанията, дело на 
рекламна агенция The Smarts, 
имаше за цел да подтикне към 
действие хора, които искат да 
помогнат на хилядите изо-
ставени деца в България като 
станат техни приемни роди-
тели.
Инициативата беше подкре-
пена от 85 медии, сред които 
телевизии, радио станции с 
национално покритие,  новинар-
ски и информационни сайтове. 
Кампанията за набиране на 
приемни родители подкрепиха 
много известни личности от 
различни сфери на обществе-
ния живот, като нейни лица 
бяха журналистите Мира До-
брева и Богдана Трифонова. 
Като част от усилията на 
фондация „За Нашите Деца” да 
консултира повече хора, които 
имат интерес към приемната 
грижа, бе създадена и национал-
на телефонна линия 0700 188 
22. Провеждахме и регулярни 
информационни срещи с граж-
дани в нашите центрове. За 
първи път през 2011 г. екипи-
те на фондация „За Нашите 
Деца” популяризираха възмож-
ността за приемно родител-
ство като професия чрез 

Кампания 
на 2011 г.

Бюрата по труда и специали-
зирани сайтове за търсена на 
работа. 
В рамките на кампанията над 
500 души заявиха своя инте-
рес към приемната грижа. На-
шият екип проведе информа-
ционни срещи със 133 души. 10 
деца бяха настанени в приемни 
семейства и започнаха своя 
нов живот. 
Успехите ни обаче не могат да 
се измерят единствено с коли-
чествени показатели, защото 
зад тези цифри стоят много 
променени детски съдби, мно-
го споделени красиви емоции, 
много обич и добра грижа, 
много отдаденост, сълзи от 
радост и тъга.



През 2011 г. фондация „За Нашите Деца” успя да 
разшири мащаба на своите социални програми 
благодарение на българския бизнес, чуждестран-
ни компании и индивидуални дарители. 
През изминалата година за каузите на фондаци-
ята бяха направени парични дарения от корпо-
ративния сектор на стойност 337 659.39 лв. 
Стоки и услуги, възлизащи на над 750 000 лв. 
бяха дарени на фондацията в подкрепа на нейна-
та дейност. 

„За Нашите Деца” имаше привилегията да 
работи със стратегически партньори, които 
избраха дългосрочно да подпомагат развити-
ето на услугите по приемна грижа така, че 
повече изоставени деца да имат свои приемни 
семейства и безгрижно детство, също както 
своите връстници. Компаниите не само финан-
сово подкрепиха приемните деца и семейства, 
но също така техните служители станаха 
част от живота им като се забавляваха заедно 
по време на общи празници. 

Водещата международна агенция по приемна 
грижа Core Assets и най-голямата семейна ком-
пания в света Cargill направиха възможно съз-
даването на специализиран център по приемна 
грижа. Стратегическата подкрепа на фирмите 
Компас, Райфайзенбанк и Орифлейм осигуриха на 
много деца истинско семейство и щастливо 
детство. 

Много ценна бе помощта и на повече от 250 
индивидуални и корпоративни дарители, които 
подкрепиха нашите каузи.

Добродеятелите 
на фондацията

продължавайте все така 
неуморно да подарявате 

семеен уют, топлина и по-добро 
бъдеще за българските 
деца.
Сашо Дончев, 
Изпълнителен директор „Овергаз Инк.“ АД 
и член на Консултативния съвет на „За Нашите Деца”

през 2011 г. орифлейм България и фондация „За нашите Деца” 
реализираха кампания за продажбата на благотворителна гривна, 

за да бъдат намерени приемни семейства за изоставените деца. Избрах-
ме фондацията за наш партньор, защото това е организация, която е 
доказала своята експертиза в защита на правата на децата в България 
и има дългогодишен опит в приемната грижа. Като социално отговорна 
компания за нас е много важно да си партнираме с открити, честни и 
отговорни неправителствени организации и за това избрахме 
фондация „За нашите Деца” за партньор на орифлейм в България.

Милен Бонкалов, Изпълнителен директор 
Орифлейм България

пРИХоДИ
за 2011 г.
Приходи: 930 000 лв., от които 743 000 лв. - 
приходи от дарения под условие, 168 000 лв. – 
приходи от дарения без условие, положителни 
разлики от промяна на валутни курсове - 18 000 
лв. и приходи от лихви – 1 000 лв.
През 2011 г. сме получили финансирания в 
размер на 656 763.34 лв. от институционал-
ни донори, а от корпоративни и индивидуални 
донори – 337 659.39 лв., от които 411 911.20 лв. 
са отсрочени за следващи периоди.

РаЗХоДИ
за 2011 г.
Разходи: 930 000 лв., от които 764 000 лв. за 
програмна дейност, 154 000 лв. за администра-
ция, отрицателни разлики от промяна на валут-
ни курсове - 12 000 лв.

Финансовият отчет е съпрoводен с доклад 
на независимия одитор 0173 Васил Тодоров, 
адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил” № 6. 

Финансите на фокус

в съвместната ни работа фондация „За нашите Деца“ се доказа 
като един отговорен и открит партньор. отчитането на резул-

татите от изразходваните средства беше навременно и изчерпател-
но. постигнатите резултати отговориха на нашите очаквания. вяр-
ваме, че програмата, която предложиха за 2011 г. с цел  преодоляване 
на травмите и изолацията от живота в институция, ще бъде наисти-
на успешна и ще помогне на децата да развият нови умения за 
справяне с всекидневните ситуации.

Ваня Ирибаджакова, 
Началник отдел „Комуникации и корпоративен секретариат“ 
Райфайзенбанк 

743 000 лв.
Дарения

под условие

168 000 лв.
Дарения

без условие

19 000 лв.
Финансови

приходи

764 000 лв.
Разходи

за програмата

154 000 лв.
Разходи

за управление

12 000 лв.
Финансови

разходи



Адвокатско дружество Динева и Русев
Адриана Петрова Стоилова 
Албена Руменова Попова 
Александра Тоник Алексиева 
Александра Чернишева 
Александър Грозданов 
Александър Кирилов Георгиев 
Александър Костов Андреев 
Александър Наталиев Миланов 
Ангелос Санопоулос 
Анна Иванова Аспарухова 
Анна Петрова Цанкова 
Антоанета Апостолова 
Антон Налбантов 
Арт Експерс 
Атанас Иванов Атанасов 
Атика Медия България ООД 
Ахавни Жираир Халваджян 
Барт ООД 
Бейкър Тили  
Биляна Цецкова Тончева 
Болкан Бритиш Соушъл Сървейс АД 
Борика Банксервиз АД 
Борис Тодоров 
БТ  Клиту енд Партнърс Корпорейт 
сървисис ЕООД 
БТКП – Консултантски услуги ООД 
Булгед ООД 
Българска асоциация на търговците на 
агротехника 
Българска стопанска камара 
Валентин Николаев Николов 
Валя Батиста - президент на 
Международния женски клуб 
Ваня Щерева 
Васил Атанасов 2002 ЕООД 
Весела Ангелова Димитрова 
Веселина Зоранова 
Виктор Серов 
Виктория Иванова Пачеджиева 
Владимир Валериев Николов 
Владимир Михайлов Дончев 
Гари Левсли 
Георги Младенов 
Георги Събинов Текев 
Геотехмин ООД 
Германи БГ ЕООД 
Главболгарстрой АД 
Глобал Прайвит Солюшанс 
Груп 74 ООД 
Групама Животозастраховане ЕАД 
Даниел Киряков 
Даниела Станчева 
Дарина Петрова 
Дедракс АД 
Деница Ненчева 
Диана Николова Манева 
Дидис ООД 
Дийлс.БГ ЕООД 
Диляна Арсова 
Димитър Емилов Иванов 
Димитър Митовски 

Динова, Русев и съдружници 
Дир.бг АД 
Докотор Гайс Бадер 
Д-р Антония Първанова 
д-р Митко Василев – главен управител 
на Германо-българска индустриална 
камара
Ernst & Young Bulgaria EOOD
Евгения Микова Караджова 
Евелина Милтенова Великова 
Евробет ООД 
Ейвън Козметикс България ЕООД 
Експириън България ЕАД 
Елина Шайлекова 
Елисавета Петрова Джерето 
Елица Тодорова 
Енел Марица Изток 3 АД 
Ентино ЕООД 
ЕС 360 ЕООД 
ЕТ Теодоро Барбалов - Клио Комерс 
ЗАД Алианц България 
Здравка Лозанова 
Златка Михова Михова 
Зорница Николова Николова 
Зоя Георгиева Паунова 
Иван Ганчов Искров 
Иван Георгиев Велов Йаф България ЕООД
Иван Яхнаджиев 
Иво Илиев Кръстев  
Игор Марковски 
Илиян Костантинов Райчев 
Йорданка Димитрова 
К енд К Електроникс ЕАД 
Калина Карчева 
Каргил България ЕООД 
Катерина Гушкова 
Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани  
България 
Компас ООД 
Костадин Иванов Стоилов 
Кофи Лайф ЕООД 
Кофи Стандарт ЕООД 
Красимира Величкова 
Красимира Радева 
Кристалина Георгиева 
Кристина Баева 
Кристина Бориславова  
Кулинан Ес Ес Джи ЕООД 
Лена Петкова - изпълнителен директор 
на BOSH 
Летище София 
Либерис медиа груп българия АД 
Лиляна Павлова 
Лиляна Попова 
Лора Боянова Димова 
Лукреция Константинова 
Майкрософт България ЕООД 
Мария Стоева 
Мая Виденова 
Милена Маджарова 
Милтос Триантафил 
Михаела Михайлова 
Михаил Вилхелм Илиев 
МОСВ на РБ от Нона Караджова 
Мото-пфое ЕООД 
Мусала Софт ООД 
Наталия Николова 
Николай Добринов Добрев 
Николай Иванов Иванов 

Николай Кънчев 
Нона Караджова 
Овергаз Инк. АД 
ОМВ България ООД 
Орифлейм България ЕООД 
Павел Митков 
Петър Г. Барбалов 
Петър Георгиев Горялов 
Петя Борисова Борисова 
Петя Николова Николова 
ПИБ АД 
ПОК Доверие АД 
Поля Александрова 
Порше БГ ЕООД 
Порше Бизнес Ауто БГ ЕООД 
Посланик на Суверен Малтийски орден - 
Н.П. граф Камило Дзуколи 
Посланик на Холадия - Н.П. Карел Ван 
Кестрен 
Посолство на Република Турция  
ПроКредит Банк (България) АД 
Радка Николаева Гинева 
Радослава Ганозова 
Райфайзенбанк БГ ЕАД 
Райц - 2 ООД 
Рока България АД 
Романтика ЕООД 
Росен Янакиев Симеонов 
Росица Георгиева Ангелова 
Румен Арсов 
Румен Баев 
Свилен Нейков 
Сдружение Ековис юбиси България  
Севастиана-Мария Антонова 
Сен Гобен Констракшън Продъктс 
България ЕООД 
Силва Джелепова 
Сименс ЕООД 
Служители на Контур Глобал 
Сосиете Женерал Експресбанк 
Станчев 
Стефанка Александрова 
Стилист Кристиан Капанов 
Стилиян Андонов Андонов 
Стойка Николова 
Студио Арт Юнити ООД 
Татяна Лолова 
Теодор Георгиев Тончев 
Теодора Стоименова 
Техноланд ЕООД 
ТК Сървисиз ООД  
ТНТ България ЕООД 
Томислав Дончев 
Тотю Младенов
Foster Care Associate 
Фани Алфред Криспин 
Фиоре ЕООД 
Фокс България ООД 
Фондация България 94 
Фондация Помощ за 
благотворителността в България 
Христо Енчев Попов 
Цветан Петков 
Цветан Стефанов Младенов 
Юлиян Добрев Добрев 
Юлиян Петров Ангелов 
Янев и Янев ООД 
Янита Петрова 
Ясен Терзиев 

приятели и добродеятели на 
фондация „За нашите Деца”



www.detebg.org


