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Скъпи приятели,
Ако някога някой някъде Ви спомене за фондация, която наистина
много и професионално се грижи за децата на България, то
разгърнете тези страници, за да се уверите коя е тя. Лично аз
трудно мога да бъда по-убедителен от събитията, цифрите,
отчетите и най-вече – от хората тук...
От следващите страници със сигурност ще разберете и още нещо
– фондация „За Нашите Деца“ е уникална организация, която не
съществува в нито една друга страна. Твърдя го, защото
движещата сила на фондацията не са само проектите и целите,
дори не са и отчетените резултати, а е невероятната химия, която
имаме всички в Настоятелството, в Консултативния съвет и в
мениджмънта. На всички нас ни бяха необходими само няколко
години упорит труд и всеотдайност, за да сложим стандартите в
грижите за децата в България още по-високо, и с това да заслужим
респекта на родителите, но също така и на институциите – и двете
страни са твърде важни „играчи“ в този сложен процес. Резултатът... Един от тях е гордостта ми,
когато чуя от родители, от колеги, от отговорни хора да произнасят имената на моите колежки
Иванка Шалапатова, Елка Налбантова и на още много професионалисти от невероятния екип с
признание и уважение. Точно така, както се говори и за самата фондация вече години наред в
България.
Но резултатите имат и други измерения, които в крайна сметка водят до този респект и
признание. Това е обичта на самите деца, чийто живот фондацията променя всеки ден към подобро. В това отношение 2014 г. беше наистина знаменателна – вече сме на път да си имаме
своя, разбирайте – Ваша, къща в самия център на София. Нейната първа копка се превърна в
събитие, за което си мечтаехме от първия ден на нашата дейност, и тя стана факт благодарение
на нашите усилия и на мощната подкрепа на българския бизнес. Дори само заради успеха на
този проект, тук именно е мястото да опровергая всички онези гласове от последните години,
които хулят бизнеса, които твърдят, че в България не може да се живее и че „бизнес“ е мръсна
дума. Наистина от първия си ден във фондацията разчитаме на бизнеса и ще правим това с още
по-голямо настървение и амбиция, ще показваме на всички кои са бизнесмените, дарили
средства за децата, ще разказваме за тях навсякъде и нито за миг няма да се срамуваме да ги
хвалим.
За всички други наши проекти можете да прочетете в следващите страници – подробно и
безкрайно точно. До последната стотинка, до последния детайл!
В личен план изминалата година беше важна за мен – приех предизвикателството да взема
стотици уроци по пеене и заедно със 7-годишната ми партньорка по дует Сара Гушева да пея на
“Вечер на добродетелите” в София. От една невинна идея преди няколко години сега този проект
се превърна в ключов за фондацията и в отчета може да видите прекрасните резултати от тази
инициатива. През 2015 г. очакваме да дойдеш и ти, драги читателю, да се увериш с очите си
какъв прекрасен екип имаме във фондацията и на какви партньори разчитаме.
Елате, струва си!
Максим Бехар, Член на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца“
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2014 г. за фондация „За Нашите Деца”
Иванка Шалапатова,
Изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”, за развитието на
фондацията през 2014 г.
През 2014 г. фондация „За Нашите Деца“ продължи
прилагането на своя стратегически план 2013-2017 г.
За нас останаха водещи приоритетите, свързани с
подкрепата на най-уязвимите деца в България и
техните семейства чрез предоставянето на
социални услуги с най-високо качество. Продължи
развиването на нашите знания и опит в сферата на
ранното детско развитие, както и в направленията, в
които организацията работи от години: превенция на
раздялата на деца от родните им семейства,
приемна грижа и осиновяване, краткосрочна грижа
за деца в риск в нашата „Семейна къща“.
2014 г. беше изключително динамична и изпълнена
с висока степен на несигурност в нашето общество.
През изминалата година гласувахме за два
парламента – Европейски и роден. Три правителства
управляваха държавата и всичко това неминуемо се
отрази и на нашата дейност. За нас важна задача през изминалата година остана гарантирането
на устойчивост и ресурси за децата в риск и техните семейства, както и продължаване на
влиянието на организацията върху политиката за детето и семейството и повишаване на
обществената ангажираност и участие в подкрепа на нашата мисия.
Очакването на екипа и Настоятелството на организацията беше за разширяване на национално
ниво на мерките за подкрепа на семействата, за да не стигат те до решение да оставят детето
си на грижата на държавата. Очаквахме откриване на възможност на организации като нашата
да участват в развиването на приемната грижа отвъд пилотните практики, които в годините
прилагахме с финансиране и ноу-хау от чуждестранни партньори. Липсата на прогрес и в двете
направления, включително и забавянето на закриване на домовете за медико-социални грижи
за деца, както и останалите проекти на национално ниво, наложиха преглед на дейностите, които
екипът на фондацията беше заложил в своята програма за 2014 г. Радваме се, че намерихме
съдействие в лицето на корпоративните инвеститори в нашата дейност, както и на
индивидуалните дарители и лидери в нашето общество. Благодарение на тях ние успяхме не
само да поддържаме минимален обем на работа с деца в риск и техните семейства и да даваме
спокойствие и увереност на родителите, но и да увеличим броя на тези деца, които получиха
подкрепа и останаха да живеят в сигурна семейна среда.
Организацията активизира своето партньорство с редица други организации с цел по-ефективно
влияние върху държавната политика за подкрепа на семейството и продължаване на процеса
на деинституционализация в интерес на хилядите деца в риск в страната. Експертите и лидерите
на организацията активно работихме с мрежи на национално и европейско ниво. Резултатите не
закъсняха и се радвахме на консолидиране с останалите организации както в Национална мрежа
за децата, така и в „Коалиция Детство 2025“. Това ни даде сили да продължим активната си роля
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и действия в посока качествено законодателство и невъзвратимост на реформите за закриване
на специализираните институции и осигуряване правата на децата, особено в ранна възраст.
Радвам се, че за екипа на организацията, за членовете на нашето Настоятелство и
Консултативен съвет, за редица лидери и дарители на нашата организация, фондация „За
Нашите Деца“ не само трябва да продължи да работи, но и да е устойчив партньор на
българските родители и семейства, а също и на децата, местната и държавна власт, така че
правата на децата да бъдат спазвани и гарантирани. Доказателство за това бе активната
подкрепа за осъществяване на нашите цели през 2014 г. Това е едно от условията за нашата
устойчивост. Фондацията получава доверие, материални и финансови дарения, дарения на
услуги и експертиза от редица активни членове на нашето общество, както и на международни
партньори. Това ни позволява да поддържаме нашия основен фокус и стратегическо
управление, а именно инвестиране в ранното детско развитие като единствена предпоставка за
активен и успешен живот, в който човек развива своя пълен потенциал и има принос към
просперитета на цялото общество.
Наличието на стратегически определен фокус на работата, както и наличието на инвеститори и
партньори, не са достатъчни условия за устойчивостта на една организация в обществена полза,
каквато е фондация „За Нашите Деца“. Основен фактор е прецизният подбор на хора, както и
инвестиране в тяхното развитие. 2014 г. бе ключова в тази посока, както и в посока инвестиране
в организационната култура, която е изключително важна за постигане на целите, които сме си
поставили. За нашата организация резултатите в работата на ниво дете, семейство, проект,
инициатива са основният двигател и мотиватор на нашата енергия. Постигането на резултатите,
които виждате в този доклад, е плод на много грижа за хората, климата на работа, компетенциите
и отговорността на всеки член на екипа. Това, само по себе си, е предизвикателство.
Трудно е да опиша всички значими постижения за фондация „За Нашите Деца” през изминалата
2014 г. В основата винаги са подкрепените деца и семейства, но за мен 2014 г. ще остане и с
ярък спомен за първата копка на Детска къща в София, която бе своеобразен израз на силата
на едно партньорство – между родители, деца, професионалисти, лидери, местна и държавна
власт, в името на това да няма нито едно изоставено дете, което в първите години от своя живот
да среща семейна любов, грижа и подкрепа, вместо изолация и самота. 2014 г. ще остане в
спомените на организацията и с изключителното издание на „Вечер на добродетелите“, в което
станахме свидетели на безграничните възможности на човека, когато получава подкрепа и
насърчаване. 2014 г. ще остане и с активната подкрепа и признание на редица български и
международни организации за активната работа и резултати на организацията в работата с
малки деца в риск.
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Вместо статистика
Подкрепихме 616 деца и семейства
Хиляди деца в България не знаят какво е да имаш семейство. Те не усещат топлината на дома,
майчината ласка, бащините съвети и напътствия. За тях думата „семеен дом“ не носи никакво
значение. Усилията на фондация „За Нашите Деца“ са насочени именно за това всяко едно
българско дете да расте и живее в семейна среда.
През изминалата година подкрепихме общо 616 деца и семейства в България. От тях 536 са в
биологични, осиновителни и в семейства на роднини и близки, а 66 са децата, подкрепени от
фондацията и настанени в приемни семейства. За цялата 2014 г. реализирахме 31 настанявания
в приемни семейства, работещи по проект „Приеми ме“.
Според данни от международно изследване през последните две години броят на децата в
институции е намалял, но броят на децата, лишени от родителски грижи, се запазва. Тъжно е,
че продължава практиката да се изоставят бебета още в родилния дом. Затова фондация „За
Нашите Деца“ отбелязва като най-голям принос през изминалата година стесняването на входа
за деца към институциите и предотвратяването на настаняването на 380 деца в институции,
което е сериозен успех.
През изминалата година успяхме да помогнем на 14 деца да не живеят в институция, като ги
настанихме в нашата уютна Семейна къща. Следвайки политиката за подкрепа на семейства,
успяхме да помогнем на 235 родители, които се включиха в курсовете ни за родителски умения.
Тази година продължаваме да работим още по-мотивирани и заредени с енергия да помагаме
на нуждаещи се семейства и деца. Все така постоянни сме в усилията си всяко българско дете
да прекара първите години от живота си в семейство, а не в изолацията на социалните домове.
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Развитие на социалните услуги
Елка Налбантова,
Директор на фондация „За Нашите Деца“:
„През 2014 г. въведохме дефинирано качество
индивидуалните нужди на всяко дете и семейство.”

в

услугите,

насочено

към

С какво беше по-различна 2014 г. за фондацията?
През 2014 г. фондация „За Нашите Деца“ управлява
съществуващите си услуги, както и работи по развитие на
нови инициативи, свързани с благополучието на децата и
семействата. В рамките на Центъра ни по приемна грижа,
двата ни Центъра за обществена подкрепа и „Семейна къща“
отново на фокус бе качеството. Отличителното за 2014 г. е,
че освен въвеждането на високо качество в услугите ни,
започна и актуализация на процеса. Тя е продиктувана от
индивидуалния подход на екипите ни към детето и
семейството. Това е огромен напредък в силно
административния за страната контекст и желанието ни е
качеството да не е само документно понятие, а да води до
пряк ефект върху живота на децата, с които работим или за
които се грижим. Заслужава си да отбележим, че през 2014
г. бебетата в „Семейна къща“ се отглеждаха от семейство,
което направи услугата съвсем семеен тип, за разлика от класическите центрове за настаняване
от семеен тип.
Второто предизвикателство на услугите ни за 2014 г. бе свързано с изисквания, които са
повлияни от динамичната външна среда. И в двата града – София и Пловдив, през годината
започна финалният процес на важни национални проекти, свързани със затварянето на
домовете за деца, преместването на деца и осигуряването на т. нар. подкрепяща среда. Това,
както и все още незавършените през 2014 г. проекти, които ще дадат устойчивост на приемната
грижа, на иновативните услуги като Ранната детска интервенция, изискваха неспирна работа от
нас. Тя беше в посока осигуряване на устойчива платформа за екипите ни, които ежедневно
поддържат контакт със семействата или се грижат за деца.
2014 г. е годината, в която фондацията се заяви още по-силно на арената на т. нар. Ранно детско
развитие. В тази насока трябва да отбележим две важни неща. За нас бе особена чест да
започнем работа с Отделението за рискови недоносени новородени към Първа МБАЛ-София.
Това ни позволи още веднъж да бъдем иновативни и полезни на семействата, заедно с
отдадения персонал на отделението.
През октомври с УНИЦЕФ и НМД проведохме Национална конференция „Ранното детско
развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“. На срещата участваха професионалисти от
различни сфери, обвързани с детското здраве и грижа в най-ранна възраст, а също и
международни експерти. Събитието повдигна редица въпроси за ранното детство и неговия
обществен ефект след десетилетия и се надяваме, че ще ни стигнат силите и ресурсите да
поддържаме тази важна обществена тема на фокус и в следващите години.
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И не на последно място, 2014 г. отново бе годината на голямото чакане да започнат проектите
по финансовата операция „Шанс за щастливо бъдеще“, където ние партнираме на Столична
община и Община Пловдив за замяна на два дома за бебета с услуги в общността. Въпреки
многото неясноти по реализацията на проектите, през септември започнахме изграждането на
Комплекс за Социално-здравни Услуги за Деца и Семейства „Св. Параскева“ като партньор на
Столична община.
Какви бяха новите групи за подкрепа, на които фондацията помогна?
През 2014 г. фондацията ни се опита да бъде полезна и за една нова група най-уязвими деца в
България – тези в бежанските семейства. С малкото предоставени ни средства успяхме да
организираме курс за 34 деца от бежанските лагери в София. В курса съчетахме ученето с
развлеченията – това е най-обичайният начин за научаване и социализация при децата.
Неясните планове за интеграцията на бежанците и ресурсното им обезпечаване не ни позволиха
да продължим работа в тази насока.
Кои бяха най-големите изпитания, с които се срещна фондацията през 2014 г.?
Фондация „За Нашите Деца“ има традиция в семейно фокусираните решения за уязвимите деца.
Затова за нас най-голямото изпитание през 2014 г. бе да поддържаме семейно ориентирания си
подход при много ниска обществена чувствителност към семейството. Редица бяха случаите, в
които трябваше да реагираме на решения за деца, за които се твърди, че са в най-добър техен
интерес, но ги откъсваха от хората и местата, с които те са свързани. Болезнена за нас е и
медийната битка, която се подема при поредния случай на насилие към дете и когато системите
/образователна и здравна/ показват своята негативност към родителите.
Какви са целите, които си поставя фондацията в развиването на услуги за деца и
семейства през 2015 г.?
През 2015 г. фондацията ще подкрепи методически функционирането на нови за страната услуги
в Община Пловдив и Столична община
чрез Семейноконсултативен център,
Център за майчино и детско здраве,
Резидентна услуга за деца с тежки
увреждания, Център за дневна грижа
за деца с увреждания и ранна детска
интервенция.
Ще
продължим
развитието на приемната грижа в
посока отглеждане на деца с тежки
увреждания.
Амбициите ни са през 2015 г. да
увеличим близо 3 пъти броя на децата,
чиито живот подобряваме, което ще
надхвъри 1500.
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Нашите центрове на надеждата:
Център за обществена подкрепа „Св. София”, гр. София
– нови партньорства
През изминалата 2014 г. екипът на ЦОП „Св. София“ работи по
344 случая на деца и семейства. Голям успех за нас е
поддържането на високо качество на социалните услуги, както и
тяхното развитие. За нас всеки ден, в който екипите работят за
по-доброто бъдеще на децата и тяхното оставане в семейството
им, е успех. Като такъв отчитаме и подписаното споразумение с
Неонатологичното отделение на Първа МБАЛ-София, както и
развитието на партньорски отношения в насока Ранна детска
интервенция. Важно за нас беше и създаването на нови
партньорски отношения с д-р Румяна Милушева – детски
клиничен психолог в Университетската катедра по педиатрия в гр.
София.
Разбира се, в работата ни освен успехи има и предизвикателства.
Най-големите такива са успешните превенции на деца с трудности
в развитието, както и работата ни в насока да научим родителите
да приемат децата си такива, каквито са. Активна подкрепа към
семействата и недопускане на изоставянето на децата бяха и все
още са приоритет в работата ни. Най-голямо удовлетворение за
екипа ни носи спокойствието, че децата са щастливи и че
родителите, с които работим, полагат адекватни грижи за тях.
Това ни кара да продължим напред, защото всеки един от нас
вярва, че всяко дете заслужава да расте в сигурна семейна среда.
Без значение от своята история, всяко дете трябва да получи
шанс за бъдеще. Има, разбира се, и истории, които остават в
съзнанието ни. През изминалата година те са много и различни.

Кирил Кирилов,
Ръководител екип
„Социална работа“ в
ЦОП „Св. София”

Има една съвсем обикновена житейска история, която представя
много добре нашата работа. Показва много реално, че
подкрепата в най-ранен момент в родилно отделение е от голямо
значение. Това е историята на една млада и самотна майка,
родила своя син преждевременно. Тя бе решила да изостави
детето. За щастие, след като с нея поговори наш социален
работник, тя се почувства уверена в себе си и реши да отгледа
сина си, който за нея бе „прекрасен малък мистър“.
Александра Гергиева,
Координатор в ЦОП
“Св. София”
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Център по приемна грижа, гр. София – година на
устойчивост
Мариана Тасева,
Директор на Центъра по приемна грижа
Кое от свършеното
удовлетворение?

през

2014

г.

Ви

носи

най-голямо

През 2014 г. най-голямо удовлетворение ни донесе работата с
децата и семействата. Работата с хората и техните съдби е колкото
облагородяваща и зареждаща, толкова и изискваща от служителите
в центъра.
Как се разви приемната грижа през 2014 г.?
В ЦПГ София са въведени и се работи по 7 стандарта за най-добра грижа за децата, ползващи
социалната услуга – осигуряване на добро физическо и психическо здраве, насърчване на
развитието на детето, насърчаване на неговата родова, културна и семейна принадлежност и
насърчаване участието на детето в семейството.
През 2014 г. започнахме да изпълняваме т.н. „заместваща грижа“. Това е грижа, при която детето
не е в приемното семейство за кратък период от време. Този период варира от няколко часа до
10, най-много 30 дни в годината, с цел да облекчи
работата на приемното смеейство. След трудности
в реализирането и изразени съпротиви и
притеснения от страна на приемните родители и
колегите от отдел „Закрила на детето“, се
осъществиха пет на брой „заместващи грижи“. А още
от първите месеци на 2015 година имаме вече
подадени заявки за тази грижа.Това, което
продължихме да правим през 2014 г. и е иновативно
за България, са спешните настанявания и
извеждане на деца от биологичните им семейства.
Една нелека задача за социалните работници, а и за
целия екип на центъра. Фондацията се е доказала
като пионер в доставянето на тази услуга,
показателно за което са многото допитвания до нас
за извършването й.
През 2014 г. поискахме мнението на приемните
родители за съвместната ни работа, защото сме
партньори и за нас е изключително ценно да знаем
какво мислят. Семействата изразиха удоволствие от
работата ни заедно и от това, че имат възможност
да се включват в групи за подкрепа и формати за
надграждащи обучения.
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Освен това се стремим да организираме многобройни дейности заедно с приемните семейства,
като например миналогодишния пикник в Борисовата градина, който се отрази доста
положително на приемните деца и родители. С всички тези инициативи и начинания искаме да
осигурим най-добрата грижа за децата в приемните семейства. Те са фокусът на нашата работа
и през 2015 г. сме си поставили за цел да надскочим миналогодишните резултати.
Кое бе най-голямото предизвикателство, пред което се изправи Центърът по приемна
грижа в София?
В известен смисъл предизвикателството през 2014 г. бе да започнем разделянето на приемните
настанявания на базови и комплексни. Въведоха се и други допълнителни дейности в работата
на центъра, което допринесе за задържането на високото качество на услугата. Ефектите от
прилагането на „семейна грижа“ върху децата от тази индивидуална и стимулираща дейност са
много и разнородни. Напредъкът на децата във всички сфери от тяхното общо развитие
впечатлява както приемните родители, така и нас като специалисти.

Летен пикник за приемни деца и родители през август 2014 г.

Годишен

доклад

2014

| 12

Център за обществена подкрепа „За деца и
родители“, гр. Пловдив – година на развитие на
екипа
Мариана Петрова,
Директор на ЦОП „За деца и родители“, гр. Пловдив през
2014 г.
Кой бе най-големият успех за ЦОП през 2014 г.?
Успехът в нашата работа винаги са децата и семействата, на
които помагаме. През 2014 г. предотвратихме изоставянето на
87 деца, подкрепихме 127 деца и семейства и 207 участника в
курсове за родители. Стартирахме схема за „работа на терен“
на социалните работници в общността в Шекер махала. Това
не е нов подход за работата на екипа ни, но е нова общност, в
която започнахме да градим доверие и да предоставяме услуги
и подкрепа. През 2014 г. увеличихме обема на работата с деца и оптимизирахме процесите на
работа в центъра.
Кое Ви дава сили да продължавате да помагате на деца и семейства в най-тежките за тях
моменти и да ги дарявате с надежда?
Доверието и подкрепата на децата, семействата, Община Пловдив и системата за закрила на
детето, с които заедно работим за един по-добър свят за нашите деца. Изключително важно за
мен е и усещането за споделените усилия на професионалната общност.
С коя човешка история ще запомните изминалата година?
Историята на едно 7-годишно момиченце.
Празнувахме заедно Коледа. За нея това
беше първото детско парти. Тя не можеше
да ходи, а тогава танцуваше с другите
деца, в ръцете на нас – възрастните; тя
говореше малко, но тогава се смееше с
всички деца. Очите на майка й преливаха
от радост. Това момиче ми дари празник, в
тези часове аз празнувах празника на
професията си – социалната работа.
Спомням си всички истории от моята пряка
работа и се уча на мъдрост и смирение, на
обич. Уча се да бъда социален работник,
да бъда човек.
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„Семейна къща“ – щастието на всяко дете е щастие
за екипа
Детска къща – сбъдната мечта
Аксиния Георгиева,
Ръководител
„Семейна къща“

на

През 2014 г. „Семейна
къща“ даде подслон на
14 деца, от тях 2 се
върнаха
в
биологичните
си
семейства,
5
бяха
осиновени, а едно е
настанено в приемно
семейство. Това бе
вълнуващото и носещо
ни
удовлетворение
нещо от работата тази годината. Всяко едно
настаняване на дете при нас е голямо
предизвикателство, тъй като в 90% от случаите
децата идват от отделения за недоносени бебета и
имат различни по тежест здравословни проблеми.
След настаняването им в „Семейна къща“ започва
истинската битка за разрешаване на тези проблеми.
По време на престоя в къщата, който е в продължение
на до 6 месеца, успяваме да помогнем на децата да
бъдат в отлично здравословно състояние с помощта
на
необходимите
медицинскипрегледи
и
специалисти. Емоционално децата се развиват
изключително добре. Те са усмихнати, весели и много
комуникативни. Това не би било възможно в дом за
изоставени деца, защото там обстановката е
различна, численият брой деца не е в съответствие с
броя персонал, липсва мотивация за грижа за тези
деца като за свои. Това, което ни дава сили да
продължим да помагаме, са погледите, усмивките на
децата. В тях виждаме очакване, надежда за обич и
закрила. Успехите, които постигаме с децата по
отношение на развитието им – емоционално и
физическо, са мотивиращи за нас да продължаваме
напред. Всяко едно дете и неговата история за нас са
важни, но няма да забравим историята на едно дете,
което беше настанено при нас на 1 месец. Изведено
от семейна среда, детето беше полуживо, посиняло,
с въшки, недохранено, със стомашно-чревни
проблеми. След 1 година и 4 месеца детето е вече
абсолютно здраво и е в семейна среда.

Детска къща ще бъде новият дом на
услугата „Семейна къща“ и ще даде
възможност за успешното развитие на
качествена грижа в среда, максимално
близка до семейната. Проектът Детска
къща е факт благодарение на усилията
и енергията на местната власт, бизнеса
и фондацията. Той показва, че
позитивната промяна е възможна само
чрез обединение. Фондацията ще
предложи най-висококачествена грижа
за децата в къщата, а дарителите и
партньорите ни вложиха в проекта
услуги и продукти, които са също еталон
за качество в своята област. През 2014
г. направихме първа копка на къщата и
си обещахме, че през следващата
година тя вече ще е пълна с деца.

„За мен 2014 г. ще остане и с ярък
спомен за първата копка на Детска
къща София, която бе своеобразен
израз на силата на едно партньорство
–
между
родители,
деца,
професионалисти, лидери, местна и
държавна власт в името на това да
няма нито едно изоставено дете,
което в първите години от своя живот
да среща семейна любов, грижа и
подкрепа, вместо изолация и самота.“,
каза Иванка Шалапатова. изпълнителен
директор на фондация „За Нашите
Деца“.
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Проектите на 2014 година
Анелия Спасова,
Ръководител отдел „Проекти“, разказва за реализираните
през 2014 г. проекти на фондация „За Нашите Деца“
Какви иновации донесоха проектните дейности през 2014?
Затвърдихме иновативната си практика Ранна детска интервенция,
развита по проект „Заслужавам детство“, финансиран от Отворено
общество-Лондон. Освен че продължихме прилагането на услугата
при нашите клиенти, заедно с партньорите ни от фондация „Карин
дом“ издадохме наръчник за работа, който може да се ползва от
професионалисти, работещи с деца с увреждания през семейно
ориентирания подход. По проект, подкрепен от Райфайзенбанк,
влязохме в отделението за недоносени деца в Първа МБАЛ-София,
където специалистите ни работят със семействата на
преждевременно родени деца с увреждане или в риск да
развияттакова,като им помагаме да преодолеят шока и травмата от състоянието на детето, както
и като ги обучаваме как да стимулират развитието му у дома.
По проект „По-защитени деца“, финансиран от фондация ОАК, въведохме нов метод на работа
с деца и семейства сред професионалистите, предоставящи социални услуги. Методът е Насоки
за сигурна семейна среда и от 2014 г. се ползва в работата на социалните работници от отдели
за закрила на детето и НПО-доставчици на социални услуги в София, Пловдив, Монтана,
Смолян, Стара Загора и Бургас. За самата фондация проектите донесоха развитие в две нови
области – строителство, по проекта Детска къща, и важността на ролята на мъжа в грижите за
семейството и детето, което се осъществи чрез участието ни в националната кампания „Да
бъдеш Баща“, финансирана от фондация ОАК.
Каква е тайната за успеха на фондацията?
Важна предпоставка за успеха на проектите ни е внимателното прецизиране на нуждите от
иновации и дейностите, които организацията ще реализира. Стремим се да работим по проекти,
които пряко допринасят за целите, заложени в стратегическия ни план. Други фактори са
високата гъвкавост при управлението, бързата реакция на промени във външната или
вътрешната среда, управлението на рискове. От голямо значение за успеха на проектите ни е и
това, чеизлизаме от рамките на чисто проектното краткосрочно мислене. Ние винаги планираме
устойчивостта на създадените по проекта иновации, като ги интегрираме в услугите и практиките
ни, за да имат дълготраен ефект и ползи за нашите клиенти.
Какви проектни дейности планирате за 2015 г.?
Като постоянно развиваща се организация, за 2015 г. сме планирали редица иновации в
социалните ни услуги и организационното ни развитие, които предвиждаме да реализираме чрез
проекти. Очакваме да се включим във възможностите на новите оперативни програми на
европейското финансиране, както и да продължим сътрудничеството си с досегашните
партньори и дарители.
По думите на Анелия Спасова, ръководител на проекта „Детска къща“, това е най-големият успех
за отдела през 2014 г.
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Комуникации и социална отговорност
Елиза Михайлова,
Мениджър „Комуникации и социална отговорност“,
разказва за ролята на партньорите в случването на
промяната
Как успява фондацията да обедини усилията на бизнеса, НПО
и обществото в името на по-добро бъдеще за децата в
България?
Това е процес, а не еднократен акт. През изминалата година ние
имахме увереността, че се чуваме и разбираме по-добре с
представителите на бизнеса и медиите, с другите НПО и местната
власт. Важно е да познаваме добре нуждите и очакванията на
всяка една от тези групи и да търсим партньорство на базата на
споделените ни ценности за подобряване на детското
благосъстояние в България. Изключително обнадеждаващо е, че
все по-често фокусът на това взаимодействие е насочен към
подкрепа на уязвими деца в най-ранна възраст и че това се възприема не толкова като социален
жест, а като инвестиция в обществото с най-висока възвръщаемост.
Какво прави фондацията ценен партньор за бизнеса и медиите?
Това, което бизнес партньорите ни оценяват в нас, е подходът ни да работим, като атакуваме
причините за проблемите, а не последствията и като постигаме оптимално съотношение между
вложени ресурси и краен резултат. Нашите партньори ни уважават като организация, която
работи ефективно, отговорно и съблюдава стриктна финансова отчетност. Ние им предлагаме
каузи, които са смислени и вдъхновяващи, защото са обвързани с трайна промяна и развитие на
децата в риск. Чрез разнообразни събития и кампании ние каним представителите на бизнеса
да се срещнат с децата и родителите, на които оказват подкрепа, и по този начин партньорствата
се осмислят и на едно по-дълбоко, емоционално ниво. Това е много зареждащо и стимулиращо
както за дарителите и семействата, така и за нас като екип. През 2014 г. имахме изключително
успешно партньорство с екипа на Мира Добрева, като стартирахме периодична рубрика в
предаването й по БНТ „Отблизо с Мира“. Благодарение на тяхната подкрепа и професионализъм
ние успяхме да покажем истински и автентични човешки истории – на децата и семействата,
които преодоляват трудности, на специалистите ни, които сътворяват малки чудеса всеки ден.
Това партньорство за мен е също и един специален вид добродеятелност, защото показа на
светло темата за ранното детско развитие и родителството по много позитивен и емоционален
начин.
Какво „дарява” фондацията на своите дарители?
Фондация „За Нашите Деца“ изгражда своите партньорства на базата на доверие, споделени
ценности и прозрачност, като предлага на дарителите да направят осъзнат и мъдър избор в
подкрепа на децата, които имат нужда от семейство, от насърчение и помощ в преодоляване на
различни предизвикателства в развитието си. За да е успешно и дълготрайно едно
партньорство, то трябва да е взаимно обогатяващо и развиващо. Фондацията дава възможност
на дарителите да станат част от вълнуваща и позитивна промяна – във всяка една детска съдба,
а също и в процеса по закриването на институциите за деца без родители и създаването на
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иновативни центрове за социални услуги за деца и семейства. Като добавена стойност от
подкрепата на благородна кауза, бизнес организациите усещат силно мотивиращ и сплотяващ
ефект сред своите служители. Най-ценни за всеки дарител според мен са искрената
благодарност за неговата подкрепа и резултатът, който с общи усилия постигаме, усещането за
успех и надежда за промяна.
Кое е най-значимото събитие на фондацията за 2014 г?
Според мен най-значимото и запомнящо се събитие за 2014 г беше Вечер на добродетелите –
Спомени от детството. Съчетавайки по неповторим начин традиция и новаторство, юбилейната
Вечер на добродетелите провокира едновременно дързостта за нови постижения и чувството за
съпричастност към децата, които имат нужда от насърчение, грижа и подкрепа. Това беше
предизвикателство за целия екип, защото след поредица успешни събития от нас се очакваше
наистина много. Бяхме вдъхновени
от ранното детство, което е пътят за
навлизане в зрелостта и което със
своята мимолетност, яркост и
крехкост предначертава житейската
ни карта за пътуване като големи
хора. Удовлетворени сме, че близо
300 гости подкрепиха нашата кауза
и вярваме, че с набраните средства
ще сме една крачка по-близо до
постигането на мечтата си всяко
българско дете да се радва на
любов и нежна грижа в семейството
си.

А кампания?
Безспорно най-успешната ни кампания за 2014
г. е Коледната кампания, която се проведе през
месец декември. За мен тя е емблематична за
нашата работа и за целите, които си
поставяме. Тя беше организирана с много
ентусиазъм и оригинални идеи от екипа и
проведена
с
изцяло
нулев
бюджет.
Кампанията привлече подкрепата на 42
компании и събра над 28 000 лв. Отвъд
цифрите, ще я запомним с позитивизма и
синергията, които усещахме през цялата
кампания.
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Финансите на фокус
Дивна Стоичкова,
Главен счетоводител на фондация „За Нашите Деца“
„Финансовите отчети изглеждат като структура от подредени
числа. Във фондация „За Нашите Деца“ зад всяко число се крие
добър човек, дарил за каузата ни, или организация, доверила ни
се да сбъднем желанието й. Зад тези скучни числа стоят средства,
подкрепили много родители и накарали детски лица да грейнат.
Това е вълшебството да подадеш ръка, точно когато някой се
нуждае от нея.“
Източници:
1. Индивидуални дарители – 186 хил. лв.
2. Корпоративни дарители, в това число:
 Чуждестранни – 238 хил. лв.
 Компании в България – 303 хил. лв.
3. Международни фондации – 231 хил. лв.
4. Финансиране от общини като дейност, делегирана от държавата – 561 хил лв.
Компании в
България 20%

Финансиране от
общини - 35%

Чуждестранни
дарители - 16%

Индивидуални
дарители - 12%
Международни
фондации - 15%
Финансиране от общини

Индивидуални дарители

Международни фондации

Чуждестранни дарители

Компании в България

Както и през предходната година, освен любезно предоставените ни финансови дарения от
много физически лица и компании, на фондацията бяха дарени детски стоки и услуги. С тяхна
помощ ние продължаваме да осъществяваме своята мисия. За поредна година Бизнес Парк
София ни предостави бизнес пространството за целите на фондацията. Същото се отнася и до
фирма „Спиди“, която напълно безплатно доставят нашите пратки.

Годишен

доклад

2014

| 19

Благодарим на всички фирми и индувидуани дарители, които дариха на фондацията средства,
време, знание, опит и ни предоставиха обучения и специализирани услуги.
Тенденции:
Отбелязваме ръст в даренията на индивидуалните дарители спрямо миналата година, както в
абсолютна величина, така и в проценти. Тези дарители се включиха в кампаниите на
фондацията, като по този начин подкрепиха нашата мисия.
Същата тенденция имаме и при даренията на компании от България, които подкрепят нашата
дейност. Тези постъпления заедно с останалите източници на средства представляват добре
балансиран ресурс, който инвестираме в нашата работа, като по този начин поддържаме
устойчивостта на организацията. Това е от значение както за децата и семействата, които
фондацията подкрепя, така и за целия екип от експерти, специалисти и служители. Така
фондацията се утвърждава като един стабилен партньор на донорите ни и на потребителите на
нашите услуги.
Инвестиции:
1. Социална дейност на организацията – 1 387 хил. лв. В това число:
 Семейна подкрепа, превенция на изоставянето, подкрепа на осиновители – 675 хил. лв.
 Приемна грижа – 273 хил. лв.
 Ранна интервенция – 145 хил. лв.
 „Семейна къща” – 145 хил. лв.
 Развитие на капацитета ни и този на други доставчици на услуги за деца и семейства – 149
хил. лв.
2. Управление и администриране на дейността – 137 хил. лв
Приемна грижа
18%
Превенция на
изоставянето
44%

Развитие на
капацитета
10%

Администриране и
управление
9%
Семейна къща
9%

Ранна интервенция
10%

Превенция на изоставянето

Ранна интервенция

Семейна къща

Администриране и управление

Развитие на капацитета

Приемна грижа
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Хората във фондацията не са ресурс, а капитал
Слава Кръстева,
Мениджър „Човешки ресурси
фондация „За Нашите Деца“

и

администрация“

във

Екипът на фондация „За Нашите Деца” не спира да работи в посока
развитие на служителите и инвестиционна възвръщаемост.
Отговорността, която поемаме, е много голяма, тъй като резултатът
от нашите усилия се отразява директно в обществото, а от опита си
знаем, че качеството на утрешния обществен живот се залага сега
– в детството на децата. Пътят, по който вървим, не е лесен, но това
ни мотивира. Политическият и социалният живот през изминалата
година бяха бързи и променливи, несигурни, сложни и неясни.
Непрекъснато зависими от тези фактори, които не могат да бъдат
пренебрегвани, ние продължаваме да търсим алтернативни решения.
Успешният отговор на очакванията пред нас и справянето с предизвикателствата изискват
развитие на качествено различно мислене на служителите във фондацията. Стратегията ни е
да повлияем върху начина, по който колегите подхождат към новите предизвикателства.
Постоянно променящата се икономическа и политическа реалност и ги прави способни да
възприемат себе си и екипа като можещи да допринесат за благоприятното развитие на
ситуацията, в която работим. През 2014 г. въведохме системи за управление на хората,
синхронизиращи работата на всички екипи с дългосрочните стратегически цели на фондация „За
Нашите Деца”, гарантиращи, че всеки колега работи по съвсем ясни цели, измерими качествено
и количествено, краткосрочно и дългосрочно планирани. Въведохме и ясна система за отчитане
на приноса на всеки служител към целите, иновациите, вътрешните и външните комуникации и
влиянието върху постоянното учене в екипа. Много целенасочено управляваме
организационната култура, като се стремим да изграждаме силна и конструктивна култура,
ориентирана към постижения и самоактуализация, която подпомага реализацията на
стратегията ни.
Професионализмът е една от основополагащите ни ценности, а високото ниво на
професионални и социални компетенции е ключът към високото качество на нашата работа.
Системите за развитие на служителите имат за цел да гарантират и вертикалното развитие на
всеки според силните му страни и приноса му към целите, като се съсредоточава върху
отделните етапи в цялостното професионално израстване. Иновативността на фондация „За
Нашите Деца” е свързана не само с визията на лидерите, но и с постоянството и способността
ни непрекъснато да търсим и привличаме колеги, които се отличават с новаторското си мислене
и действие. Уменията на тези хора да генерират и прилагат нови идеи и подходи са
иновационният капитал на фондация „За Нашите Деца”. Ние не разчитаме решенията и
иновациите да са инициирани от конкретен човек, а от екипа, в който всеки колега е полезен със
своите уникална експертиза и професионализъм.
През 2014 г. проведохме обучителни програми, които подготвиха мениджърите да разглеждат
целите и стратегиите по-комплексно, както и умението да прилагат различни стилове на
управление. Стилове, които се характеризират с по-висока степен на сътрудничество и участие
в решенията на повече служители. Мениджмънтът умее в много по-висока степен да работи
съвместно и да взема предвид решенията на повече хора. Отново успяхме да постигнем висока
продуктивност и резултати благодарение на уменията и знанията на всички колеги, работещи
във фондация „За Нашите Деца”.
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Доброволческа програма
Юлиан Гетов,
Експерт „Подбор“ разказва за доброволческата програма на
фондацията
Как се разви доброволческата програма през 2014 г.?
Доброволческата програма се развива с много динамични темпове и
устойчив интензитет. За популяризирането й използваме тематични
кампании, партньорската ни мрежа с други организации, както и
информационни портали за доброволческа активност като
TimeHeroes. Минимум два пъти месечно се организират срещи с
кандидат-доброволци.
На
събеседванията
се
изслушват
мотивацията и вижданията на всички кандидати. Пиковите моменти на желаещи
да подкрепят инициативи на фондацията бяха неизменно свързани с актуални социалнополитически събития като нарастващия брой бежанци. Разбира се, утвърдили се практики като
събитието с благотворителна кауза „Вечер на благодетелите“, привличат сериозен интерес за
подкрепа. Не са единични случаите на спонтанни посещения в някой от центровете ни от страна
на граждани с въпроси как могат да допринесат за децата в риск.
Доброволческата програма увеличи своя обхват откъм възможности за включване. Част от
основните направления на доброволческа дейност са пряка работа с деца, включване в
организацията на тематични кампании, подпомагане на благотворителни събития или
преводаческа дейност. Целта през настоящата 2015 г. е създаване на устойчивост и традиции,
които да привлекат все повече желаещи да се включат в разнороден характер мероприятия.
Какъв е основният мотив у кандидатите да станат
доброволци?
Въпреки разноликия характер на личностите в
обществото ни, мотивите са няколко основни. В
преобладаващата си част това са хора, които се
вълнуват от актуалната проблематика на социалните
теми в ежедневието. Наболелите теми в момента като
ролята на институциите в израстването на децата,
наличието на алтернативни модели за приемна грижа,
както и всички въпроси за ролята на гражданското
общество, рефлектират върху мотивацията на
доброволците. Всеки един изтъква стремежа си за личен
принос при мотивирането на желанието за подкрепа на
деца и семейства в риск. Усещането за съпричастност
към груповите усилия на повече хора е сериозен
мотиватор за постигането на ефективни резултати. На
дневен ред присъстват и изцяло лични мотиви, свързани
с фамилна съпричастност или индивидуален житейски
опит.

„Моят стаж във фондацията беше
един прекрасен и вдъхновяващ опит в
областта на комуникациите и
социалната
отговорност.
Чрез
своята работа успях да придобия
много нови практически умения, да
бъда част от екипа, да допринасям за
организирането на събития и
кампании.
Практиката
във
фондацията беше изключително
интересна за мен и с радост открих,
че с желание и ентусиазъм бих
работила и в бъдеще в тази област.“
Павлета Първанова, стажант във
фондация „За Нашите Деца“
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Другите за нас
Ангел Ангелов, собственик на „Градус”: „Вярваме, че всяка компания трябва да бъде
отговорна както към своите потребители и служители, така и към цялото общество. С
този проект не просто даряваме, но и правим нашите клиенти по-отговорни и съпричастни
към проблемите на децата. За мен Детската къща е символ на това колко много можем да
направим заедно бизнесът, институциите и неправителствените организации, и пример за
модел, който трябва да се прилага във всяка една сфера.“
Данчо Данчев, Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на
Дженерали България: „През 2014 г. Дженерали България подкрепи проекта „Семейна къща“,
чрез който изоставени бебета намират грижа и топлина, а много често и чисто ново
бъдеще. Компанията подкрепи проекта финансово, но по-важното е, че много колеги бяха
увлечени от идеята и даряваха и участваха в инициативите доброволно и индивидуално. За
мен това е добър знак, че обществото е готово за промяна, че живеем с отворени очи и сме
все по-ангажирани и загрижени за благосъстоянието на общността, в която
съществуваме.“
Фондация „ОУК“: „Фондация „ОУК“ работи с фондация „За Нашите Деца“ вече повече от
пет години по проектите, насочени към защита на децата от насилие във всичките му
форми и подобряване капацитета на системите – системата за закрила на детето,
социалната, здравната и образователната. През тези години фондация „За Нашите Деца“
се открои като стабилен и надежден партньор, който не бихме се поколебали да
препоръчаме и на други донори.“
Милен Бонкалов, управител на Орифлейм България: „През всичките тези години имахме
възможност да се убедим на първо място, в правилността на превантивния подход, който
фондацията прилага в решаването на проблемите на децата. Другата важна причина да
продължим партньорството си е професионализмът, с който фондацията подхожда, както
и абсолютната прозрачност по отношение на подкрепата, генерирана от дарители.“
Ираван Хира, генерален директор на HP: „В лицето на фондация „За Нашите Деца“ ние
определено намерихме истински съмишленици и вдъхновители. Провелата се съвместно с
фондацията кампания „От бебе за бебе“ през лятото на 2014 г. обедини множество
служители, включили се с материални дарения за семействата на деца, застрашени от
изоставяне, и успя да насочи вниманието на хилядите ни служители към този толкова
наболял проблем. От името на всички нас бих искал да благодаря на екипа на „За Нашите
Деца“ за приятелското отношение и професионализма по време на нашето
сътрудничество. Работата с Вас винаги е удоволствие и привилегия, а ние не се съмняваме,
че ни предстои успешно партньорство и в бъдеще.”
Атанас Фурнаджиев, управляващ директор на Мото-Пфое: „От много години ние подкрепяме
различни обществено значими каузи и се стараем да помагаме на хора в нужда – пряко или
чрез организации като фондация „За Нашите Деца.”
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Любомир Чолаков, Мениджър на Order Dynamics за България: „Нашият екип вярва, че
подкрепата към дадена кауза не бива да бъде спорадична, а осмислен акт, гарантиращ
устойчивост. Социалната политика, която OrderDynamics води, е ориентирана към
дългосрочна инвестиция в обществото и вярваме, че фондация “За Нашите Деца” е
правилният партньор в това начинание. Ето защо няма колебание в избора ни да продължим
да подкрепяме работата на фондацията.“
Георги Мандаджиев, Маркетинг Директор на Компас ЕООД: „Ние считаме, че подкрепата на
социално значими дейности е неделима част от всеки успешен бизнес. Отговорността към
обществото е част от стратегията за устойчиво развитие на Компас. В тази връзка ние
подкрепяме и ще продължим да подкрепяме фондация „За Нашите Деца“ в нейните
благородни начинания и силно се надяваме да привлечем други фирми за успеха на общата
кауза.“
Георги Руйчев, изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ):
„Партньорството между БФБЛ и фондация „За Нашите Деца” може да се определи найкратко като изключително резултатно и мотивиращо. Пожелавам на страхотния екип на
фондацията да продължава да работи за това в България да няма изоставени деца и да
въодушевява своите партньори от бизнеса да го подкрепят. Колкото повече съмишленици
има тази мечта, толкова по-бързо ще я превърнем в реалност.“
Щефан Райтер, генерален мениджър на Хилтън София: „Мисията на фондация „За Нашите
Деца“ ни докосна дълбоко. Превенцията на изоставянето на новородени бебета и
осигуряването на сигурна семейна среда за тези, които вече са изоставени, е кауза, която
си заслужава да бъде подкрепена! Възхищаваме се на работата на фондацията и нейната
репутация на прозрачна и отговорна организация“.

Нашите добродеятели
Партньори „Детска къща“
През изминалата година, след двугодишни усилия на екипа
на фондацията, постигнахме нужните партньорства, които
направиха възможно построяването на Детска къща. В
подкрепа на проекта фирма Градус стартира мащабна
национална кампания „Бъди герой!“, посветена на
събирането на средства за построяване на къщата. С
различен вид подкрепа за осъществяването на проекта
помогнаха: Дънди Прешъс Метълс Челопеч ЕАД,
„Рафаилов консулт“ ЕООД, „Круша архконсултинг“ ЕООД,
The Smarts, Zarifopoulos Bulgaria Ltd. Както и индивидуални
дарители, сред които и Калоян Масларски и Татяна
Делибашева.
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ПР работилница
През 2014 г. фондация "За Нашите Деца" и M3 College
проведоха първата "ПР работилница" с кауза. В приятелска
и творческа обстановка се родиха идеи как да се стимулира
обществото, за да се променят нагласите, свързани с
правото на всяко дете да живее в сигурно и подкрепящо
семейство. Участие в нея взеха Максим Бехар, Мира
Добрева,
Венцислав
Савов,
ЖюстинТомс,
Радина
Ралчева, Борис Колев, Десислава Бошнакова, Пламена
Павлова и Петър Пунчев.

Каргил и приемната грижа
Четвърта поредна година американската компания
Каргил, която е наш стратегически партньор, продължава
да доказва своята силна ангажираност към приемната
грижа. През 2014 г. служителите на Каргил в България
подкрепиха приемната грижа, като станаха индивидуални
дарители с ежемесечни дарения от заплатата си, тичаха
благотворително на XXXI-вия Софийски маратон,
организираха благотворителен Великденски базар и
участваха като доброволци в пикник с приемните деца и
семейства на фондация „За Нашите Деца”. Джени
Кормак-Лендън, която оглавява бизнеса по изпълнение
на сделки със зърнени и маслодайни култури за Европа и
активно участва в организирането на различни
инициативи, споделя: „Винаги е удоволствие да
помагаш на толкова благородна кауза като приемната
грижа. Тя е близка до сърцето."

Български форум на бизнес лидерите
Традиционният благотворителен бал на Българския форум на бизнес лидерите, който
обединява бизнес елита на България в името на благородни инициативи, избра да подкрепи
каузата на фондация „За Нашите Деца“ за спасяване на бебета от настаняване в социален дом.

Дженерали – проект „Сигурен дом за нашите деца”
През 2014 г. Дженерали България стартира съвместен проект
с фондация „За Нашите Деца” под мотото „Сигурен дом за
нашите деца”. Проектът цели да подкрепи грижата за
изоставени бебета и малки деца, настанени в „Семейна къща“
– спасение от живота в социален дом и място, където
получават обич, грижа и внимание в семейство. В рамките на
проекта Дженерали отделя по 1 лев от цената на всяка
продадена индивидуална застраховка „Домашно имущество“,
а част от служителите на компанията оказват своята подкрепа
чрез ежемесечни дарения от своята заплата. Служителите на
компанията се включиха и в редица доброволчески и
благотворителни инициативи.
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HP – Акция „Бебе за бебе“
В края на юли 2014 г. 3 от сградите на HP България се
изпълниха със стотици бебешки продукти от първа
необходимост, дарени от близо 150 служители на
компанията, които се включиха в акцията „От бебе за бебе”.
Благодарение на дарителската инициатива, социалните
работници на фондация „За Нашите Деца” осигуриха
пелени, бебешко мляко, козметика и дрешки на семейства в
затруднено положение.

Мото-Пфое – „Автомобил на надеждата”
През 2014 г. фондация „За Нашите Деца” прие с
благодарност
„Автомобил
на
надеждата”,
щедро
предоставен от Мото-Пфое България. С него екипите на „За
Нашите Деца” достигат по-бързо и лесно до най-уязвимите
деца и семейства, които имат нужда от тяхната подкрепа.

Кампания на х-л Хилтън - Small Change Big Difference
Хилтън София проведе кампанията Small Change Big
Difference, с която в рамките на 3 месеца приканва гостите на
Хилтън София да подкрепят „Семейна къща“ на фондация „За
Нашите Деца“, като направят дарение.

Компас ЕООД – маркетинг с кауза
От 2011 г.Компас ЕООД подкрепя фондация „За Нашите Деца“, като дарява 8% от печалбата
от всеки закупен продукт с марка Happy Junior за спасяване на новородени от изоставяне и
осигуряване на приемни семейства за деца в риск.

Орифлейм България – четвърта поредна година подкрепя
фондацията
За четвърта година Орифлейм България реши да подкрепи
фондацията, като дарява 100% от печалбата от специална серия
дарителски продукти за развитието на приемната грижа в страната.

Order Dynamics - първият Семеен добродеятел
Софтуерна компания Order Dynamics (eCommera) стана първият
Семеен добродеятел на фондация „За Нашите Деца“, като осигури издръжката на едно дете в
„Семейна къща“ за период от една година. Освен своята семейна подкрепа, Order Dynamics за
поредна година подари Коледни тържества с Дядо Коледа и подаръци на децата, които ЦОП
„Св. София“ подкрепя. В рамките на 2014 г. компанията и нейните социално отговорни
служители дариха средства и за специалните нужди на две деца с увреждания и затруднения в
развитието.
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Юбилейна пета Вечер на добродетелите
През 2014 г. се проведе юбилейната пета Вечер на добродетелите в Sofia Event Center,
ParadiseCenter. Благотворителното събитие имаше за цел да набере средства, с които да се
насърчи пълноценното развитие на деца в ранна възраст в България. Фондация "За Нашите
Деца" подкрепи родителите на деца със затруднение в развитието, за да им осигури постоянна
и подкрепяща семейна среда и да стимулира реализирането на пълния им потенциал.
Генерален спонсор на събитието бе Дънди Прешъс Металс Челопеч, златен – Салвис Фарма и
специален - ЕОС Сървисис. Режисьор на събитието бе Димитър Коцев –Шошо, а сценарист бе
Иван Ангелов. Безвъзмездна помощ ни оказаха домакините от Sofia Event Center, както и
нашите партньори от Ideas Lab, I Do Advertising, J Point Group, Винарска изба "Марвин",
Български Форум на Бизнес Лидерите, Business Park Sofia, M3 Communications Group,
Фризьорски салони "Арлет“, Музикална академия, Фондация "Аполон и Меркурий", Студио
Флейм, Talent Partners, Симеон Сълов – фотограф, Девин, Рене Кетъринг, Елмедия - Стефан
Неделчев- фотограф, Кока Кола.
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Нашите дарители
Финансова подкрепа
Aiglon College
Benno Savioli
Cargill International SA.
Charities Aid Foundation
America
ChristineGale
Compass
C-trade
Control Union International
Commodity Services SA
CotecnaInspection SA
Danvers Consulting Sàrl
Deichmann
Ernst Herger
Feijoo Аlvarez Ramon
First online affiliates
Gabrielle Jerome
HelenLiu
HP Bulgaria
Industry Watch Group Ltd
Inspectorate Suisse SA
Intertek Suisse SA
Intertek Holding Deutschland
JenifferCormak-Lendon
KEQ
Livia Todesco
LR GlobalKidsFunde.V.
M. Leeflang
Mrs.Winnard
Marek Becicha
Mattieu Delorme
NEW Commercial Systems
LTD
OliverRoegl
S. Christ
Sarah Milan
Schutter Rotterdam BV TE
Charity ProjectSofia
Sheltyco Enterprises LTD
Spendesolute GmbH-billiger.de
TE CHARITY PROJECT
SOFIA
SGS Group Management SA
TE CHARITY PROJECT
SOFIA
From Saybolt

TE CHARITY PROJECT
SOFIA
Off Control Union- PSO Beheer
BV
TMF SERVICES EOOD
TraceyEdgar
York&Lincs Office в
Честерфилд
Ай Ду Адвъртайзинг ООД
Александра Паунова
Александра Алексиева
Александър Миланов
Амелия Маркова
Ангел Михайлов
Анелия Паспалева
Анета Филипова
Ани Цветкова
Анна Аспарухова
Антоанета Христова
Антон Георгиев
Антон Урумов
Антон Налбантов
Антон Илиев
Аптеки Адонис, Дарителска
кутия
Асоциация Родители
АстраЗенека
Атанас Банчев
Атанас Бельовски
Атанас Атанасов
Атанас Танов
AФА Консултанти ООД
Бизнес училище Дарби
ЕООД
Благой Борисов
Богдан Дюлгеров
Болд Фешън ООД
Борис Колев, Дарителска
кутия
Болница „Вита“, Дарителска
кутия
Борислав Георгиев
Борислав Кръстев
Борислав Борисов
Боряна Панайотова
Булвекс 1 ЕООД

Български форум на бизнес
лидерите
Валентин Кирилов
Ваня Александрова
Васка Миткова
Велислава Павлова
Венцислава Илиева
Веринт Системс България
ЕООД
Виктория Вълчева
Виолета Стойнова
Вис Виталис, Дарителска
кутия
Влада Ценова
ВСУ „Любен Каравелов“
Габриела Занева
Габриела Костова
Галя Ненова
Галя Трифонова
Георги Христов
Георги Симеонов
Георги Стойчев
Гергана Николова
Гергана Стойкова
Гергана Колева
Гергана Алексиева
Гергина Петрова
Горица Попова
Градус ООД
Данаил Андонов
Данаил Кишкин
Даниел Драганов
Даниел Симеонов
Даниела Вълчева
Даниела Радулова
Даниела Солачка
Деница Авелова
Десислава Лошкова
Десислава Колева
Десислава Попова
Десислава Димитрова
Детелина Костадинова
Дженерали Застраховане АД
Джей Пойнт ЕООД
Диана Белчева
Диана Ландина
Диана Манева
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Димитър Атанасов
Димитър Иванов
ДимитърТодоров
ДКЦ „Вита“, Даителска кутия
Добромир Спиров
Дриймикс ООД
Дунапак
Дънди Челопеч
Евгения Георгиева
Евгения Петкова
Евелина Великова
Евро кетъринг ЕООД
Евробет ООД
Ейвъри Денисън
еКомера ЕООД
Елена Воева
Елена Григорова
Елена Димитрова
Елиза Михайлова
Елисавета Първанова
Елица Мавродинова
Елица Хорозова
Елия Атанасова
Ем Ейч Кю ЕООД
Емил Вучков
Емилия Стоева
Емилия Иванова
Жанета Илиева
Жани Тополарова
Жасмина Донкова
ЗАД "Енергия"
Златина Стефанова
Златка Стоянова
Златомир Ковачев
Ивайло Вълков
Ивайло Йосифов
Ивайло Иванов
Иван Димов
Иван Цеков
Иванка Трифонова
Ивелина Цветкова
Иво Ковачев
Илиян Петров
Илко Ников
Инициали ООД
Интеркапитал Груп АД
Интернет Корпорейтед
Ирина Купенска
Ирина Гълъбова
Искър Искров
Йоана Василева

Йоана Иванова
Йордан Дичев
Йосиф Йосифов
К енд К Електроникс ЕАД,
Дарителска кутия
Калоян Масларски
Калоян Чернев
Калърфул ЕООД
Катя Пройкова
Кауфланд България ЕООД
Клиника Дерма Елит,
Дарителска кутия
Компас ООД
КонтурГлобал Марица Изток
З АД
Косара Иванова
Красен Колев
Красимир Алеков
Красимира Медарова
Крестън Булмар Бургас
Крестън Булмар ООД
Крестън Булмар Счетоводно
обслужване
Летище София, Дарителска
кутия
„Летящи фенери“ България
ЕООД
Лора Великова
Лънч Тайм, Дарителска кутия
Лъчезар Захариев
Любка Бонева
Любомир Стойчев
Любослав Любенов
Магазин "Лабиринт"
Мансур и Боряна Битар
Мануела МаноловаАтанасова
Мариана Тодорова
Марин Цонев
Марин Марков
Маринови
Марио Захаринов
Мария Йовчева
Мария Калоянова
Мария Ралева
Мария Анагностос
Марияна Давидова
Марияна Шпилман
Марк Бечичка
Маркус Кемпкес
Маруш Денчев
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Матрикс
Мая Банева
МБАЛ „Токуда“
Медицински Център – Лора,
Дарителска кутия
Международен дамски клуб
Мебели Комо, Дарителска
кутия
Милен Боев
Милена Великова
Милена Петрова
Милена Димова
Мина Китова
Мина Абрашева
Мирела Козарева
Михаил-Ернесто Михайлов
МКБ Юнионбанк АЕД
Младен Стефанов
Милена Чакърова
Моника Ангелова
Мото Пфое, Дарителска
кутия
Надежда Копанова
Наталия Георгиева
Невена Димитрова
Некст кол ЕООД
Никола Тороманов
Николай Марленер
Николай Шахънов
Нина Георгиева
Новартис Сървис,
Дарителска кутия
Новател ЕООД
Олга Мирчева
Орифлейм България ЕООД
Павел Боев
Павлин Терзиев
Павлина Арванити/Никова
Петър Иванов
Петър Кирилов Мандолски
Петя Адреева Николова
Петя Колева
Петя НиколоваНиколова
Петя Василева
Петя Сечанова
Пикадили, Дарителска кутия
Пламен Димчевски
Пламен Захариев
Пламен Радев
Попандреева

Годишен

Провидент Файненшънъл
България
Р. Христов
Радослав Рангелов
Радослав Спасов
Радослава Ганозова
Радослава Топалова
Радостина Светлозарова
Райна Александрова
Райфайзенбанк ЕАД
Робърт Шалапатов
РонБенник
Росица Ангелова
Росица Николова
Ротари клуб София
Интернешънъл
Руди Георгиев
Рьорих ЕООД
Светла Маринова
Светлин Цветанов
СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена
Си Трейд 2011 ООД
Сиела Норма АД, Дарителска
кутия
Силвио Димитров
Силвия Цанова
Силвия Иванова
Силвия Пенева
Смартс ООД
Соня Кирова
Софийска вода АД
Станимир Луканов
Станислав Стефанов
Станислав Матеев
Стела Иванчева
Стефан Велев
Стоичкова
Стоян Стоянов
Таня Трайкова
Тара Софт ЕООД
ТатянаДелибашева
ТВ7 ЕАД
Теодор Тончев
Теодор Радев
Теодора Георгиева
Теодора Митева
Тереза Григорова
Туниоз
Уолтопия ООД
“Феста Клийн“, Дарителска
кутия

ФитКървс, Дарителска кутия
Фонд за лечение на деца
Фондация Помощ за
Благотворителноста в
България
Христина Цветкова
Христина Михайлова
Христо Христов
Хюлет Пакарт България,
Дарителска
Кутя
Частна детска градина
„Германи“,
Дарителска кутия
Ювия ООД - Виктория СПА,
Дарителска
кутия
Янка Ставрева
Ятото АД

Материална подкрепа
Томислава Чернева
Аглея Гумнерова
Анастасия Петрова
Анна Сеферова
Арем Къмпани ЕООД
Борислава Гълъбова
Брейн Софт ЕООД
Василена Татарска
Виргиния Петрова
Владимир Костадинов
Гергана Захариева
Галина Влаева
Галя Андреева
Десислава Торлашка
Детска градина и ясла „Ян
Бибиян“
Диана Иванова
ДТД- Димитър Димитров
ЕООД
Джулияна Иванова
Зорница Колевски
Ива Табакова
Ивайло Евтимов
Ирина Икономова
Йоана Милева
Йорданка Русинова
Калин Басат
Каргил България ЕООД
Красимир Панов
Красимира Петрова
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Красимира Ганева
Круша архконсултинг
Маркан ООД
Милена Лачева
Надежда Генчева
Национална спортна база
ЕАД
Никола Бушмянов
Никола Бушнаков
Павел Тонов
Райна Койчева
Радослав Раднгелов
Рафаилов Консулт ЕООД
Севда Муслева
Таня Неделчева
Томислава Чернева
Фикосота синтез ООД
Филип Манев
ШНТ Сборенка
Цветомир Стойнев
Цветанка Геринска
Чавдар Христов

Вечер на добродетелите
Ideas Lab
I Do Advarising
JapanTabaccoInternationa
Roy Dennis Godding
STELLA TOURS EOOD
Sofia Event Center
Talent Partners
HP Bulgaria
Аделина Петрова
Адриана Маркова
Ай Ду Адв ООД
Айдиъс Лаб ЕООД
Аква Сорс
Аларик Секюрити ООД
Александър Ванчев
Александър Манев
Ана Гълъбова
Ана Хира
Ангел Цонев
Ангелина Йорданова
Андрей Йорданов
Анелия Станкова
Анжела Чесновска
Анна Бояджиева
Анна Костова
Анна Фратева

Годишен

Антон Урумов
Аргент 2002
Асарел
Асен Марков
Атанас Тавков
Атанас Стефанов
Биляна Георгиева
Биляна Тончева
Богомила Трайлова
Борислав Каменов
Болница „Св. Лазар“
Брига Амитсбър
Българска търговскопромишлена
палата
Бюро„Веритас“
Валери Мектупчиян
Валя Стоянова
Ваня Динева
ВаткоБешлиев
Вектор 97 ЕООД
Венета Писарска Неерман
Вероника Боева
Весела Томова
Весела Симеонова
Винарска изба "Марвин"
Виктория Вълчева
Виктория Кесаровска
ВиораИнтерактив
Вис Виталис
Владимир Петров
Владимир Гълъбов
Владимир Марков
Владислав Михов
Галя Лепоева
Георги Мандраджиев
Георги Костов
Георги Спасов
Гергана Лукова
Гергана Иванова
Гергана Стойкова
Гергана Маркова
Гергана Цонева
Гроздан Широв
Даниел Киряков
Даниела Ганчева
Девин АД
Деница Бешлиева
Деница Сачева-Атанасова
Десимира Велкова
Десислава Рангелова

Димитрина Каменова
Димитър Коцев - Шошо
Димитър Куцаров
Д-р Веселин Даскалов
Д-р Цвета Авджиева
Дунапак Родина
Дънди Прешъс Металс
Челопеч
Евелина Цонева
Еймс Хюман Кепитал ООД
Екатерина Михайлова
Елмедия - Стефан Неделчев
Елена Ватрачи
Елеонора Господинова
Елка Аранудова
Елка Налбантова
Емануела Николова
Емил Гаврилов
Емил Попов
Емилия Петрова
Емилия Георгиева
ЕОС Сървисис ООД
Зоя Паунова
Ива Модова
Ива Руйчева
Ивайло Костов
Ивайло Йосифов
Ивана Скакалова
Иванка Шалапатова
Ивета Атанасова
ИндезитКампъни България
инж. Николай Терзиев
Интерактив Шеар
Ирена Лилянова
Ирена Николова
Калина Бей
Калоян Масларски
Калоян Нейков
Калоян Тодоров
Камелия Игнатова
Катя Маринова
Кирил Николчев
Климентина Рашева
Кока Кола
Компас ЕООД
Константина Градева
Концентрикс Сървисиз ЕООД
КПМГ България
Красимира Медарова
Кремена Стоянова
Крестън БулМар
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Кристиян Коен
Кристина Светланова
Кузман Илиев
К.п. към посолството на
Иран
Лазар Младенов
Лили Петкова
Лиляна Куцарова
Лин Годинг
Любомир Крумов
Мари Гаврилова
Мариан Вълчев
Мариана Иванова
Мариана Колева Иванова
Мариана Петрова
Мариела Марчева
Мария Горанова
Мария Маркова
Мария Иванова
Мария Кухтева
Мария Шишкова
Марияна Давидова
Мая Григорова
Мая Гюрова
МБАЛ "Надежда"
МБАЛ "Токуда Болница
София"
Медицински център - Лора
Милена Добрева
"МИРАД" ООД
Младен Цветков
МММ Строителни
конструкции
Моника Ковачка-Димитрова
Музикална академия
Надежда Петрова
Надя Спасова
Невелина Караталова
Недка Петрова
Нели Ангелова
Николай Пчеларов
Николета Михова
Олга Десиславова
Орифлейм България ООД
Пепа Василева
ПетърКалинов
Петя Василева
Петя Грудева
Петя Калоферова
Петя Николова
ПИМ Прима АД

Годишен

Порше БГ ЕООД
Рада Еленкова
Радослав Иванов
Радослава Ганозова
Райна Златарова
Райт Рентал ООД
Райфайзенбанк България
ЕАД
Рамона Стоянова
Реми Борел
Рене Кетъринг
Рийч Сървиз ООД
Роберто Петрини
Рой Денис Годин
Росица Атанасова
Руска Петрова
Руслан Русинов
Руслана Щилянова
Савина Савова
Салвис Фарма ООД
Сара Гушева
Светозар Андреев

Светослав Герджиков
Сдружение Конфиндустрия
България
СИ Трейд
Силвия Динева
Силвия Цанова
Симеон Сълов
Синема Сити България
Снежана Иванова
СО р-н Младост
Соломон Паси
Соня Кирова
Соня Марковска
Софита ООД
Стантън Чейс Интърнешънъл
Стела Турс ООД
Стоян Турлаков
Таня Ангелова
Татяна Делибашева
Татяна Димитрова
Теодора Биволарска
Теодора Митева
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Теодора Иванова
Теодора Петрова
Теодора Стоименова
Теодора Тренева
ТНТ България
Фондация "Млада България"
Фондация "Аполон и
Меркурий"
Фърст Диджитал Медиа
Хадо Инвест
Христина Баева
Юлия Петрова
ЮникЕстейтс

Услуги и обучения
Eventex
Бюро „Веритас“
Деница Сачева
Студио Кипо

