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Деница Сачева 

Във времена, в които се чувстваме несигурни – дали 
заради огромната динамика на света около нас, дали 
заради финансови кризи или нарастваща миграция и ра-
дикализъм – една от нашите най-силни защити като 
общество и като човечество е грижата към децата. 
Казано просто – каквото посеем, това ще пожънем. 

Променяйки съдбата на едно дете, понякога чо-
век може би променя съдбата на целия свят. 

Фондация „За Нашите Деца“ прави точно това. Проме-
ня съдбата на света всеки ден. Със своите неуморни 
усилия, със своята вяра в доброто, с всекидневните 
усилия на десетките свои служители и социални ра-
ботници. Мотивиращо е да знаеш, че има идеи, каузи 
и проекти, които събират хора с желание не просто 
да дават на другите, а направо да се раздават с пълни 
шепи и с посвещение. 

През изминалата година 2190 деца, семейства 
и млади хора използваха услугите на фондация-
та и това е най-добрата новина за целия екип 
и Настоятелството, за нашите партньори и 
хората, които ни подкрепят. 

Имаме една мечта . И тя е децата 
в България да бъдат не само лично щастие , 

но и осъзнато обществено богатство. 
Мечтаем за това да няма изоставени от бедност 

деца , да няма деца , които раждат деца, да няма 
деца , които да живеят без семейна обич . Защото 
без значение дали едно дете е сираче , с физически 

или интелектуален проблем, от семейство в 
криза , дали е от малцинство или е дете бежанец , 
отношението към всяко едно дете, особено към 

това в нужда , е белег за цивилизованост . 
Децата , на които сме родители , са най - голямата 

ни лична отговорност, но най - голямото 
ни обществено задължение е да не 

допускаме да има ничии деца . 
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Рекорден е и броят на децата с увреждания и забавяне в развитието, които получиха грижи 
за една година – 271 деца, предимно във възрастта до 3 години. През 2015 г. екипът на 
фондацията предотврати изоставянето на близо 500 деца. 

Наред с това фондацията продължи да бъде лидер и новатор в качеството на предоставяне на социални 
услуги за деца. Фондация „За Нашите Деца“ е добрият пример за това как гражданският сектор и социал-
но-отговорният бизнес могат да работят заедно и да постигат цели и резултати, които впечатляват с 
доброто си управление, мащаба и смисъла си. И тук е мястото да се отбележи, че държавните институции 
и общинските власти, макар и добър партньор, все още остават длъжници на добрите практики, защото не 
успяват напълно да надградят, опазят, подпомогнат с устойчивост направеното и постигнатото. 
Да си член на Настоятелството на такава фондация е чест, отговорност и вдъхновение. Написаното на 
следващите страници, което представя дейността на фондация „За Нашите Деца“ през 2015 г., съдържа дока-
зателствата за това. 
От името на Настоятелството изказвам огромна благодарност на екипа на фондацията и оставам с надежда, 
че съмишлениците на нашата обща кауза ще стават все повече, защото имаме нови и вълнуващи цели за 2016 г. 

Деница Сачева, член на Настоятелството

2015 г. ЗА ФОНДАЦИЯ
„ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ 

Продължавам да вярвам, че да управляваш гражданска орга-
низация, която развива съвременни и ефективни социални 
услуги в подкрепа на деца и семейства, е особено призва-
ние в България. Радвам се, че през изминалата 2015 г. имах 
честта като ръководител на фондация „За Нашите Деца“ 
да бъда част от многото успехи. Надявам се повече млади 
и способни лидери да обърнат внимание на социалния сек-
тор и да инвестират своята професионална кариера в него, 
защото това дава изключителна възможност за развитие 
и невероятно добра възможност за постигане на удовлет-
вореност, че с труда си правиш положителна промяна в жи-
вота на хората. 
За нас изминалата година мина в едно постоянно баланси-
ране на целите от нашия стратегически план 2014-2017 г. и 
външния контекст, който често размиваше националните 
приоритети за децата и семействата в риск. Радвам се, че 

благодарение на активната подкрепа на Настоятелството и други лидери в обществото управленският екип на организацията успя 
да се справи с това предизвикателство. 
Все още работим за постигането на стратегическата ни цел да станем лидер в предоставянето на социални и интегрирани услуги 
за деца до 7-годишна възраст и техните семейства и предпочитан доставчик за общините. За целта си поставихме следните прио-
ритети в рамките на годината:
   ● Да предоставим по-голям обем и брой качествени социални услуги и да достигнем до повече деца и семейства; 
   ● Да осигурим ресурсите, необходими за дейността на организацията, предвид факта, че държавните институции финансират 
          твърде малък процент от инвестициите, които ние правим за предоставянето на качествени услуги за деца и семейства в риск;
   ● Да разгърнем капацитета си за влияние върху политиката и практиката за защита правото на семейство на децата в България, 
           така че да влияем не само децата, за които ние се грижим, но и всички деца в страната да се радват на адекватна подкрепа и закрила;
   ● Да постигнем високо ниво на организационно управление предвид планирането за разрастване на социалните ни услуги.

В доклада ще видите огромните постижения в разгръщането на мащаба и вида на социалните услуги, които организацията разви, включи-
телно и интегрирани социално-здравни такива. Не пропускайте да прочетете за постиженията ни при разкриването на новите Комплекси 
за социално-здравни услуги за деца и семейства в Пловдив и София, които сбъднаха наша професионална мечта. За жалост държавните 
институции не гарантираха устойчивостта на тези услуги, което отново постави в риск хиляди деца и семейства. В сферата на социал-
ните услуги за деца и семейства не успяхме да видим и положителни промени в развитието на приемната грижа.  
През 2015 г. преизпълнихме целите си за привличане на подкрепа, защото до нас застанаха много социално ангажирани граждани и от-
говорни компании, които ни насърчиха в реализирането на амбициозните ни планове. Това е важно доказателство, че в нашата страна 
има огромна енергия за подкрепа на правилните и най-смислени инвестиции дори тогава, когато държавната политика не е адекватна. 
Всичко това ни провокира да развием по-силен вътрешен капацитет за влияние и застъпничество, за да търсим промяна в политика-
та, която все още не поставя акцент върху ранното детско развитие, инвестициите в българското семейство и инвестициите във 
високо ефективни социални услуги за деца в риск. Нямаше да се радваме на успехите си в това, ако нямахме най-отдадените колеги, 
които направиха възможното социалните работници и експертите на фондацията да бъдат чути тогава, когато трябва. Разбира 
се, признанието на ключовата роля на съвременната неправителствена организация като естествен елемент от демократичното и 
цивилизовано общество не може да се получи, ако ние не развиваме своя капацитет да сме прозрачни и отговорни към обществото за 
това, което правим. В този смисъл за нашата организация 2015 г. беше много успешна, именно защото постигнахме пълно прилагане 
на вътрешните управленски системи – за управление на качеството, на информацията, на процесите, за развитието на хората, за 
отчетността и прозрачността и др. Уверявам ви, че енергията на нашата организация е възобновяема и няма да се изчерпи докато 
има и едно дете, което е оставено само в сблъсък с изолацията, отричането, страданието и тъгата!

Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор
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ВМЕСТО СТАТИСТИКА

2015 – годината, в която достигнахме до най-много деца,

семейства, млади хора, професионалисти, местни организации. 

През 2015 г. фондацията ни успя да постигне плана си да достигне до възможно най-голям брой деца и 
семейства като: 
   ● Управлявахме 5 центъра за социални услуги в Столична община и община Пловдив – Център за обществе 
      на подкрепа „Св. София“ (София) и Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ (Пловдив), 
      Център по приемна грижа в София и в Пловдив и Детска къща в столицата.
 ● Подкрепихме създаването на 10 нови центъра за интегрирани здравно–социални услуги на мястото на   
     двата дома за медико-социални грижи за бебета – „Св. Параскева“ в гр. София и в гр. Пловдив.
Благодарение на работата на центровете, ние достигнахме до рекордния за организацията брой на клиенти, 
с които работихме в рамките на една година – 2019 деца, семейства и млади хора. От тях ние подкрепихме 
1095 деца в риск и техните биологични, разширени семейства или осиновители. Грижихме се за близо 90 деца 
– 60 в приемни семейства и 28 в резидентна грижа, от които 9 в иновативната ни Детска къща. 1007 са 
участниците в нашите групови формати за подкрепа, където се изграждат умения за родителстване, посре-
щане на новородени или семейно планиране. 

Области обхванати по проект 
“Медиите, бизнесът и аз 
За нашите деца”

Области обхванати по проект 
“По-защитените деца”

Безспорен е 
растежът на пряко 
подкрепените деца 
в риск в услугите 
на фондацията 
през 2015 г. 

Рекорден е и броят 
деца с увреждания 
и забавяне в 
развитието, които 
са били подкрепени 
през годината – 271 
деца, предимно във 
възрастта до 3 
години.

Брой на деца с увреждания, обслужениот 
фондацията за  последните години

Обслужени деца и семейства
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През 2015 г. предотвратихме изоставянето на близо 500 деца, основно чрез услуги за семейна подкрепа. През 
годината подкрепихме настаняването на 60 деца в приемна грижа. Заслужава да се отбележи, че и през 2015 
г. се запази тенденцията от предишните две години всяко трето настаняване в приемна грижа при нас да 
бъде спешно, а всяко пето – на дете с уреждане или заболяване. Затрудненията за нас в развитието на при-
емната грижа през годината бяха свързани с процесите в страната – прехода от проект „И аз имам семей-
ство“ към новата схема „Приеми ме 2015“ и липсата на устойчивост на приемната грижа чрез делегирането 
й на общините и НПО, както и преминаването на редица семейства от Център за обществена подкрепа 
„За деца и родители” в Пловдив към общинския екип по приемна грижа. Освен достигането на най-висок за 
последните години брой подкрепени деца и семейства, през 2015 г. приключи процесът за въвеждането на сис-
темите за качество, учене и развитие в социалните услуги на фондацията. През 2015 г. постигнахме успехи и 
в обучението и супервизията на специалисти в социалните и социално-здравните услуги. Освен вътрешните 
обучения и супервизия, предоставяхме и такива за новоизградените комплекси за социално–здравни услуги, 
както и на други участници в процеса на закрила на децата (отдели за закрила на детето и доставчици на 
социални услуги) в рамките на проекта ни „По-защитени деца“, финансиран от фондация ОУК и реализиран в 
областите София, Пловдив, Смолян, Монтана и Бургас. Така броят на пряко подкрепените от нас специалисти 
в сферата на детското благосъстояние надхвърля 249 и 933 родители. 
През 2015 г. фондацията имаше възможността да сподели своя опит и в събития с други участници в осигу-
ряване на детското благополучие с представители на бизнеса, медиите, младите хора, местни организации, 
държавните власти и международни участници. Това успяхме да направим в рамките на проекта „Медиите, 
бизнесът и аз ЗА Нашите Деца“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия 
механизъм на ЕИП 2009-2014. С него достигнахме до 359 активно ангажирани с правата на децата предста-
вители на местните власти, медии, бизнес, НПО, граждани, деца и младежи в четирите региона – Монтана, 
Благоевград, Варна и Пловдив.

272
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ПРОГРАМА СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА
за развитието на програмата през 2015 г.

Една от основните програми, предоставяни от фондация „За Нашите Деца” през 2015 г., беше Семейна подкре-
па. Програмата се състои от различни услуги, насочени към възможността детето да живее в сигурна среда 
с родното си семейство, при осиновителите или своите близки и роднини. Значителна част от дейностите ни 
през 2015 г. бяха насочени към предотвратяване раздялата на децата с родните им семейства, като подкре-
пяхме родителите дотогава, докато те се почувстват уверени в самостоятелните грижи за децата. Друга 
част от услугите ни бяха фокусирани върху подготовката на биологичните семейства, разделени с децата 
си, за да могат те да поемат самостоятелно грижата за тях. Разбира се, продължихме да подкрепяме канди-
дат-осиновителни и осиновителни семейства в отговорната мисия да дадат шанс за щастливо детство на 
децата, като им осигурят условията те да се развият и да станат пълноценни граждани.

Какво е важното в нашите услуги:

    ● Програмите в двата центъра за деца и семейства са създадени след анализ потребностите на децата  
       и семействата;
    ● Услугите ни са цялостни, т.е. не се работи само с детето, а със специалисти от всички системи, от   
     които детето зависи – образованието, здравната система, близките и роднините и др. Услугите са 
       гъвкави и се определят от потребностите на децата и семействата. Подходът на социалните работ
 ници не прави семействата зависими от подкрепата ни, а ги превръща в самостоятелни и знаещи как да   
      случват промяната в живота на децата им;
     ● Работим с научно доказани методи, които са приложими в практиката – насоки за сигурно родителства 
       не, които са създадени на базата на опита на децата и семействата.

През изминалата година ЦОП „За деца и родители“-Пловдив започна да работи трайно и устойчиво и е приет от 
хората в един от най-маргинализираните региони – Шекер махала. Забележителен успех в опита ни в превенция-
та на раздялата в града е първото сключеното споразумение между Центъра и частната АГ болница „Селена“. 
Същевременно продължи и успешното сътрудничество с МБАЛ–Пловдив и МБАЛ „Свети Мина“ в града.

ОЗД в София: 
„Искаме вие да 

направите оценката 
на родителския 

капацитет, защото 
знаем, че ще бъде 

професионална 
и издържана.“

„Зад имената на 
програмите на ЦОП стоят много 

истории на деца и семейства, които 
сами по себе си придават смисъл на 

съществуването им. Зад имената на 
програмите на ЦОП стоят имената 
на хората, пряко работещи с всички 

тези деца и семейства, които често 
надскачат разбирането, че 

това е само професия.“
Социален работник, 

ЦОП

В столицата през изминалата година продължи сътрудничеството с родилните отделения на болниците, с 
които работим вече няколко години: МБАЛ „Света София“, Университетска АГ болница „Майчин дом“, УМБАЛ 
„Света Анна София“ и 2-ра МБАЛ-София ЕАД. Продължава да се развива сътрудничеството с неонатоло-
гичното отделение на 1-ва МБАЛ-София ЕАД, където дежурства дават екип от психолог и рехабилитатор, 
които подкрепят емоционално родителите, за да приемат по-спокойно детето, родено недоносено или със 
специфични потребности. Крайният резултат от тяхната работа е детето да остане със семейството си 
и да не попадне в дом за бебета. 

„ЦОП „За деца и родители“ е място, на което 
никога не е затворена входната врата за деца и 
семейства, които имат нужда от подкрепа в тежък 
за тях момент от живота им. Подкрепата към най-
уязвимите не е просто красиво наредени думи, тя е 
нещо реално и измеримо. Като най–искрен мерител 
определям присъствието на клиенти в ЦОП, 
детският смях по коридорите, ведрите поздрави 
на родители, идващи на сесия в Центъра“
Социален работник, ЦОП

Голяма част от семействата, клиенти на центровете за обществена подкре-
па, които управляваме, живеят в крайна бедност, което е една от основните 
причини за раздялата на детето и семейството. По тази причина ние осигуря-
ваме материална подкрепа, която допълва качествената ни социална работа 
за превенция на изоставянето на деца. 
През 2015 г. в помощ на децата осигурявахме и външни специалисти като 
хипо- и хидротерапевти, музикотерапевти, в зависимост от нуждите на де-
цата, което допринесе още повече за това общините и отделите за закрила 
на детето да ни разпознават като експерти, които могат да поемат тежки 
и трудни случаи.

По 526 случая на деца работиха двата центъра за обществена под-
крепа на фондация „За Нашите Деца” през 2015 г. Гордеем се, че по 
този начин променяме живота и осигуряваме, заедно с партньорите 
си, благосъстоянието на деца, за които житейските рискове преди 
време са били значителни.

Какво казват децата и семействата за нас:
Високите оценки, които получаваме от децата и семействата, са 
най-големият стимул и най-силната мотивация за всеки един от нас. 
Споделяме малка част от признанията на деца и семейства. 
Майка и дъщеря за помощта и съветите, получени от фондацията
Майка: „Срещите през изминалите шест месеца със социалния ра-
ботник бяха много поучителни за мен. Разбрах, че с дъщеря ми трябва 
много да разговарям – за всичко, което я вълнува. И по-важното, да 
се опитам да разбера нейния поглед върху нещата. За нея се надявам 
да вижда в мен приятеля, с когото може да разговаря така, както 

си говореше със социалния работник – открито и 
честно. Благодаря за професионализма, за насоките, 
които ни даде, да продължим да изграждаме нашата 
връзка – като семейство и приятели.“ 
Дъщеря, 10 г.: „Останах с впечатлението, че за ня-
кои неща първо трябва да се помисли и поговори и 
след това да решаваме. Много ми беше приятно по 
време на срещите, докато говорихме, и винаги ще ги 
помня. Ще запомня и поуките, които си взех и също 
така аз самата научих много нови неща за себе си 
и за мама.“ 
Кандидат-осиновители за курсовете на 
фондацията  „Курсът за кандидат-осиновите-
ли беше изключително полезен, много интересен и 
съдържателен. Намерих много отговори на практи-
чески въпроси и на това какво реално да очаквам 
като осиновител. Много съм доволен от начина на 
водене на курса от двамата водещи и много им бла-
годаря за всичко, което направиха, за да се чувства-
ме по-уверени и по-подготвени като осиновители.“ 



1312

АКЦЕНТ ВЪРХУ ДЕТСКА КЪЩА

В Детска къща фондация „За Нашите Деца” заедно със семейство отглежда 6 деца на възраст от 0 до 7 
г., като им предоставя сигурна семейна среда. Благодарение на тази услуга фондацията спасява децата от 
изолацията на социалните домове. В Детска къща най-малките могат да останат в продължение на половин 
година, като през това време екипите ни търсят трайно решение за намиране на осиновително или приемно 
семейство за детето или подготвят връщането му в родното семейство. 

Едни от най-важните моменти в детска къща

През годината имахме 7 незабравими моменти, в които изпратихме 7 от децата, за които се грижихме. Ние 
подготвихме децата да посрещнат своите нови мама и татко усмихнати, щастливи и доволни. Нашето  се-
мейство, което е част от екипа на Детската къща, и детегледачите ни са първите, които поемат децата 
дни след раждането и са заедно с тях във всички важни моменти от израстването им – колики, захранване, 
първи стъпки, първи думи. 
Когато виждаме напредъка и развитието на децата, ние се гордеем, че имаме принос за успехите им. Всичко 
това се случва благодарение на подкрепата и доверието, което получаваме от всички партньори и приятели 
на фондацията, които помогнаха за реализирането на проект Детска къща, за построяването и впослед-
ствие за издръжката на всички деца.

Как функционира Детска къща
Грижата в Детска къща се осъществява от семейство и екип, което гарантира, че всяко дете ще получи 
нужното внимание, грижи и любов, за да се развива пълноценно. Детска къща вече е утвърдена и призната 
от партньорите на фондацията и професионалната общност като място, осигуряващо качествена и мак-
симално близка до семейната среда грижа за деца. Изключително бързо се разви сътрудничеството между 
Детска къща, ОЗД „Лозенец“, ОЗД „Младост“ и РДСП София-град. Благодарение на това сътрудничество и 
на взаимодействието между различните центрове за социални услуги, управлявани от фондацията, всички 
деца, отглеждани в Детска къща, намират осиновителни или приемни семейства, или се връщат обратно 
при родните си семейства в много кратък период след идването им при нас.

Историите в Детска къща 

През 2015 г. през Детска къща преминаха 10 деца – 5 бяха осиновени, 2 бяха върнати в родното си семейство 
и за 3 предстои да бъдат изведени в семейна среда. Всички постъпиха директно от родилно отделение, като 
8 от тях – от отделение за недоносени. Благодарение на екипа, който полага непрекъснати грижи за децата, 
всички те са в прекрасно здравословно състояние и напредват в развитието си.  

Ето и част от децата в Детска къща:

Калин и Константин са жизнени и весели близнаци, 
родени в Деня на влюбените. Двамата имаха силна 
връзка помежду си и потребност от непрекъснато 
внимание и прегръдки. В Детска къща близнаците 
се радваха на грижите на семейството и бързо на-
преднаха в развитието си, въпреки че бяха родени 
недоносени. През юли 2015 г., когато Калин и Кон-
стантин бяха на година и пет месеца, бяха осино-
вени в чужбина. 

Силвия бе настанена в Детска къща, след като бе 
прекарала 3 месеца в родилно отделение. Развиваше 
се много добре за възрастта си. От есента на 2015 
г. момиченцето е успешно настанено отново при 
родната си майка. 

Станимир бе едно от най-усмихнатите бебета в 
къщата. Нямаше доброволец или посетител в къща-
та, който да устои на усмивката му. Искаше винаги 
да е прав или поне седнал, за да не пропуска нищо от 
случващото се наоколо. Опитваше се да пълзи и да 

се изправя самостоятелно. През декември, когато 
бе на годинка и 3 месеца, Станимир намери своите 
осиновители.

Когато Петър дойде в Детска къща, всички бяха 
доста притеснени, защото беше недоносен и има-
ше здравословни проблеми. Благодарение на грижи-
те на екипа момченцето преодоля трудностите, 
бе много жизнено, спокойно. През ноември, вече на 
годинка и 2 месеца, Петър се върна при родното си 
семейство.

Георги бе най-мъничкото бебе в Детска къща, но 
благодарение на грижите на семейството и екипа 
вече е голям и силен. В последните месеци момчен-
цето много напредна в развитието си, изключи-
телно контактен е, буден и усмихнат. Георги има 
славата на голям певец, защото когато се пробуди 
през нощта, изнася дълги концерти и се смее.

Радостин, Светослав и Анелия бяха настанени в 
къщата през септември и октомври 2015 г. и до 
края на годината се адаптираха към семейството 
и останалите дечица. Двете момченца бяха здрави 
бебета, хранеха се добре през този период. Анелия 
обаче беше силно обездвижена, което наложи целе-
насочена работа с рехабилитатори, за да се прео-
долеят двигателните трудности.  

Семейството
От септември 2015 г. към екипа на Детска къща се 
присъедини и семейство Иванови. Силвия и Ивайло 
са от гр. Монтана и имат две родни деца на 19 и 

10 г. Двамата са били приемни родители в родния 
си град на две деца. Обичат да се грижат за 

малчуганите, за да им помогнат да имат 
щастливо детство. Изцяло са отдадени 

на каузата, което личи и от резул-
татите и напредъка, които беле-

жат децата в Детска къща.
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ПРОГРАМА “ПРИЕМНА ГРИЖА”

Всяка изминала година е уникална сама по себе си за екипите на фондацията, които осигуряват и развиват 
приемна грижа в столицата и в гр. Пловдив. През 2015 г. екипите в центровете за обществена подкрепа 
подкрепиха 60 деца в приемна грижа, 54 приемни семейства и 19 кандидат-приемни семейства. 
За екипите, които реализират приемната грижа, е вдъхновяващо, когато отбелязват положителното раз-
витие на детето в приемното семейство, осезаемото компенсиране на изоставането в развитието му и 
удовлетворението на приемното семейство от детските усмивки в отговор на положените грижи. За всички 
ни най-щастливите моменти са, когато успеем да върнем децата в родните им семейства или пък им наме-
рим осиновители.

Приемните семейства на фокус
Магдалена и Огнян Цветкови са едно от нашите най-опитни приемни семейства. В техния дом те отгле-
даха пет приемни деца. Сега Магдалена и Огнян се грижат за тризнаци, за които грижите са по-трудни и 
ангажиращи. При раждането децата са с ниско тегло, имат и други здравословни проблеми. След 2 години 
отглеждане в семейна среда, децата са коренно променени – вече напълно са компенсирали изоставането в 
ръста и теглото, а в емоционално и интелектуално развитие не са по-различни от връстниците си. Децата 
намериха своите осиновители и им предстои финална процедура по осиновявяване. А семейство Цветкови ще 
ги изпратят със същата обич и емоция, която са влагали в отглеждането им. Магдалена и Огнян са убедени, 
че приемната грижа е по-добрият вариант от институционалната и затова ще продължат да се грижат и 
за други деца, за да ги дарят отново с грижа и любов.

Какво казват приемните семейства за нас:
„За мен е важно, че социалният работник придружава мен и детето и опосредства контакта с институции-
те. Това ми помага да се чувствам по-спокойна и подкрепена при явяване на ТЕЛК за детето и в процеса по 
насочване и провеждане на рехабилитации.“
Емилия Мурад, приемен родител

„И аз като много други хора си мислех, че отглеждам и възпитавам добре своите деца и че им предлагам 
всичко, което биха могли да вземат от живота, за да се чувстват спокойно и удобно и в мир със себе си и че 
всичко това мога да го предам и на друго дете. Но запознавайки се с екипа на ЦОП „За деца и родители“-Пло-
вдив, разбрах, че винаги можеш да научиш повече и да дадеш повече за развитието на децата.“ 
Цвета Замярска, приемен родител

Приемните деца на фокус
През 2015 г. екипите ни подкрепиха 60 деца в приемна грижа. До края на годината 11 от тях бяха осиновени, 
а 3 се върнаха в родните си семейства. Много от семействата кандидати да осиновят дете споделяха с 
нас, че децата, които се отглеждат в приемни семейства, подкрепяни от фондацията, са коренно различни 
от тези, които са виждали в домовете за деца. Това е така, защото децата, отглеждани в приемна грижа 
вместо в социални домове, са добре социализирани, справят се успешно в общуването и развитието си. 

Гласът на приемните деца
„Мило семейство, още когато дойдох при вас, в тази къща, всеки ден е вълшебен, вие погалихте моята душа, 
вие ме научихте на много неща! Да не греша в живота, да уважавам околните, да спазвам правилата, но 
най-важното е, че вие ме научихте да бъда човек. Точно така, обичам ви и искам да се разкрещя навсякъде – 
благодаря на целия свят, че ви имам! Честит 8-ми март! Благодаря, че сте с мен!“
10-годишно момиче в приемно семейство

Какво споделят социалните работници по приемна грижа
„Децата са най-ценната част от съвременното ни обществото. Те са нашето реално огледало, в което, 
като се огледаме, виждаме нашите успехи и грешки.“ Мариана Тасева, директор на Център по приемна гри-
жа-София

„Вярвам, че най–доброто за едно дете е да расте в семейство. Да видя детските очи, изпълнени 
с радост и жажда да опознаят света – това е най–силният стимул да продължавам напред в тази кауза.“
Десислава Пенкова, ръководител на екип „Социална работа” в Центъра по приемна грижа-София.

Екипите ни по приемна грижа се състоят от висококвалифицирани специалисти, които се обучават в при-
лагането на най-високи стандарти на социална работа. Към екипа по приемна грижа, освен социални работ-
ници, работят психолог, рехабилитатор, педиатър, специалист по ранна детска интервенция. Центърът по 
приемна грижа предоставя пълния пакет от услуги за развитие на приемната грижа в България: набиране на 
приемни семейства, оценяване, представяне на кандидат-приемните семейства пред комисия за утвърждава-
не, подкрепа при напасване между детето и неговите приемни родители, пълен набор от услуги за подкрепа 
на настанявания – от 24-часово разположение на специалисти, до необходимата на семейството и детето 
материална подкрепа. 

Екипите ни предоставят 
обучения по структурирана 
програма, която отчита 
потребностите на приемните 
семейства, и която гарантира 
осигуряването на качествена 
грижа за децата. 
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ПРОЕКТИ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
НАШИТЕ КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ 

През 2015 г. продължихме да следваме практиката си да реализираме само внимателно осмислени и прецизира-
ни проекти, които обслужват изпълнението на стратегическия план на фондацията. 
През изминалата година поставихме фокус върху създаването на култура за корпоративна социална отговор-
ност в България и подобряването на сътрудничеството между местна власт, медии, бизнес, НПО, граждани 
и деца в името на правото на детето на семейство. Това стана възможно благодарение на успешното из-
пълнение на проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който се реализира през миналата година на 
територията на областите Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив с финансовата подкрепа на Програмата 
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 
В рамките на този проект успяхме да насърчим и подобрим участието на гражданското общество в каузите 
на НПО и да постигнем широка ангажираност по темата за спазване правото на детето на семейство. В 
четирите области бяха организирани и проведените кръгли маси „Правата на децата са наша грижа“, в ре-
зултат на които представителите на медии, бизнес, НПО и местна власт изготвиха своите пътни карти за 
подобряване на детското благосъстояние в съответната област. В рамките на проекта създадохме и онлайн 
платформата www.pravonasemeistvo.org и Наръчник за насърчаване на сътрудничеството между заинтересова-
ните страни. В тях представихме практически насоки, препоръки, съвети и идеи, на които НПО, медии, бизнес 
и местна власт могат да се опрат при други подобни инициативи за сътрудничество по темата за спазване-
то на детските права и активното включване на гражданите в тези каузи. 
За изготвянето на наръчника получихме широка подкрепа от наши партньори от Президентството, Държав-
ната агенция за закрила на детето, Висшето училище за застраховане и финанси, корпоративния сектор, 
медиите. Като част от проекта организирахме международна конференция „Правата на децата са наша гри-
жа“, в която участваха утвърдени международни експерти по темата за детското благосъстояние. Ключов 
момент в реализацията на проекта беше участието на децата от четирите региона, в които работихме. По 
време на кръглите маси нашите експерти търсиха мнението на децата и даваха гласност на техните идеи и 
виждания за правото на детето на семейство и ролята на всеки един от нас в качеството му на гражданин 
или професионалист за осигуряването на това право.

„По-защитени деца“

През 2015 г. участвахме и в други важни проекти, насочени отново към подкрепа на деца в риск и предоставяне 
на социални услуги към децата и семействата, както и към повишаване капацитета на системите, ангажи-
рани с децата. 
През миналата година фондация „За Нашите Деца“ продължи изпълнението на тригодишния проект „По-за-
щитени деца“, който се реализира с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“ в периода от 1 април 2013 г. 
до 31 март 2016 г. През 2015 г. беше осъществен значителен прогрес по намаляване риска от насилие срещу 
децата в семейна среда и подкрепа на здравната и социална системи да осъществяват ефективна превенция 
на насилието. През годината завърши обучителната програма в 6 региона на страната за професионалисти 
от системата за закрила на детето и доставчици на социални услуги за деца и семейства, които бяха обучени 
да работят по метода Насоки за сигурна семейна среда, а в последствие бяха подкрепени да работят с него 
чрез предоставянето на редовни супервизии и интервизионни форуми по региони. Фондация „За Нашите Деца“ 
събра информация за повече от 200 случая, при които след прилагането на работа с насоките е постигната 
по-сигурна и защитена семейна среда за деца в риск. 
Другият елемент на превенцията на насилието в семейна среда, върху който се фокусира проектът, е насър-
чаването на мъжката функция при отглеждането на децата. Дейностите бяха насочени както директно към 
родители, така и към специалисти от здравната система, които са първите, които срещат мъжете, поели 
по пътя към родителството. За тях фондацията разработи програма, чиято цел е да подобри познанията на 
значението на активното бащинство, как то може да бъде насърчено в работата им с родители и как то 
води до подобряване на развитието на детето и намален риск от насилие в семейството. Програмата беше 
широко разпространена сред здравни специалисти, включително чрез публикуване в авторитетни специали-
зирани издания.

Проект Детска къща

През 2015 г. успяхме да сбъднем още една мечта на екипа на фондацията – построяването на Детска къща. За да реализираме проекта, 
с помощта на дарители ние набрахме 557 155 лв. и 47 780 лв. под формата на безвъзмездни услуги и материали. От тях 412 188 лв. 
инвестирахме за строителство, 35 561 лв. за обзавеждане, оборудване, двор, детска площадка, 15 458 лв. за такси, разрешителни, 
процедури и др. около сградата. В резултат на усилията на екипа на фондацията, на партньори, дарители, местна власт, успяхме да 
създадем къща с двор и площадка, достъпни и пригодени и за деца с увреждания. Къщата се използва като социална услуга от резиден-
тен тип за временно отглеждане на новородени и малки деца, разделени от семействата си. Проект Детска къща беше отличен и с 
приза “Проект на 2015 г.” на неправителствена организация в социалната сфера на фондация „Лале“. 

През 2015 г. реализирахме и проект „Заслужавам по-добро детство“, който се финансира от Институт „Отворено общество“–Лон-
дон и в рамките, на който продължихме да предоставяме ранна детска интервенция и да подкрепяме родители на деца с увреждания 
или изоставане в развитието, така че те да се фокусират върху положителните страни и възможностите на децата, за да развият 
пълния си потенциал. 

„Пътят към семейството“

През 2015 г. стартирахме още един амбициозен проект – „Пътят към семейство“. Основната му цел е да подкрепи извеждането 
на децата от Дом за медико-социални грижи за деца „Св. София“ и да бъде разкрит съвременен комплекс от услуги в общността на 
мястото на социалния дом. Като краен резултат от този тригодишен проект планираме да постигнем значително ограничаване на 
институционалната грижа за деца до 3 г. и деца с увреждания в столицата и да бъде разширена мрежата от услуги, подкрепящи семей-
ствата в тяхното отглеждане. В началото на проекта фондацията се фокусира върху мобилизирането на политическа и обществена 
подкрепа за каузата, както и върху нейното ресурсно обезпечаване.

Застъпничество

Екипът на фондация „За Нашите Деца” вярва, че чрез влияние върху националната политика и практика прави положителна промяна 
и върху децата и семействата, до които не достига директно чрез предоставянето на социални услуги в София и Пловдив. Една 
от стратегическите ни цели е да защитаваме правото на всяко дете да живее в сигурна семейна среда чрез осъществяването на 
застъпнически дейности за въвеждането на цялостна семейна политика и възприемането на семейно-ориентиран подход във всички 
сфери, свързани с правата на детето и детското благосъстоя-
ние в България. Особено активно следим процеса на деинститу-
ционализация в страната, който през 2015 г. навлезе в ключов 
етап и започна планирането на неговата следваща петгодишна 
фаза. Другите приоритетни теми, по които фондацията използ-
ва своята дългогодишна експертиза, за да повлияе върху нацио-
налните политики, са предотвратяването на изоставянето и на 
разделянето на децата от родителите и приемна грижа, ранното 
детско развитие, детското участие и спазването на правата на 
особено уязвими групи от деца – децата с увреждания, децата от 
етнически произход и децата в бедност. 
През 2015 г. фондацията излезе с редица позиции и становища по 
законопроекти, стратегически документи и политики. Фондаци-
ята активно допринесе и за становищата и застъпническите 
дейности на Национална мрежа за децата, Националния алианс за 
социална отговорност и коалиция „Детство 2025“ – мрежи и ко-
алиции, които имат сериозно влияние върху детските политики в 
страната. Опитът и експертизата на фондацията са търсени и 
нашите специалисти участват в работни групи, събития и други 
формати. Това ни дава увереност, че имаме все по-силна роля на 
организация, която е лидер сред детските правозащитни органи-
зации на национално ниво. 

Ваня Кънева
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КАЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ – 
ПРИОРИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

Фондация „За Нашите Деца” работи активно за промяната на живота на децата и семействата, като съще-
временно въвежда системи, които проследяват качеството на предоставяната помощ, системи за учене и 
развитие на екипите и въвежда всички свои служители в новостите в тяхната професионална сфера. Можем 
да отбележим следните факти, които ни правят горди от постигнатите резултати за децата:

СЪЗДАДОХМЕ КОМПЛЕКСИ ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВНИ УСЛУГИ
ЗА ДЕЦА ДО 3 Г. (КСЗУДС) В СОФИЯ И ПЛОВДИВ

2015 г. бе ключова и за процеса на деинституционализация в страната. Решаваща бе стъпката да се за-
творят 8 дома за изоставени бебета и на тяхно място да се разкрият новите пакети услуги. Всичко това 
бе организирано в рамките на национален проект „Шанс за по-щастливо бъдеще“. Фондацията „За Нашите 
Деца” партнира на Столична и Пловдивска община за този последен етап на процеса на подмяна на двата 
дома за медико-социални грижи за деца. Нашата роля в проектите бе да подкрепим общините в набирането 
на качествени професионалисти, изработването на стандартите на работа, обучението и подкрепата на 
новите екипи. В рамките на изграждането на двата комплекса фондацията обучи и подкрепи повече от 80 
служители. След наемането и обучението на екипите, комплексът в столицата заработи с клиенти от фев-
руари 2015 г., а в гр. Пловдив – от септември същата година.

Тъй като центровете бяха от иновативен тип, бе 
нужно те да приложат интегриран подход към се-
мействата с бременни жени и малки деца. В новите 
структури работиха мултидисциплинарни екипи от 
педиатри, медицински сестри и акушерки, рехабили-
татори и кинезитерапевти, социални работници, 
педагози, психолози, фамилни терапевти, детегле-
дачи, АГ специалисти. Ключово за развитието на 
екипите бе те да усвоят и мобилния принцип на ра-
бота и да обхващат рисковите семейства с малки 
деца в общностите. Това всъщност е и най-голяма-
та заслуга както на екипа на фондацията, така и на 
новоизградените 2 комплекса – за много кратко вре-
ме разработиха технологиите на работа, обхванаха 
голям брой семейства и успяха да променят живота 
на много деца. 

КЗСУДС „Св. Параскева“ в София е най-успешни-
ят от 8-те пилотни общини. Той обхвана и рабо-
ти с 1048 деца, семейства и млади хора. КЗСУДС 
в Пловдив подкрепи 381 деца и семейства. 
Въпреки добрия старт на двата комплекса, дър-
жавата не намери формулата те да продължат 
своята 
работа и в края на годината те бяха затворени, 
с изключение на Центърa за настаняване от се-
меен тип за деца 
с нужда от постоянна медицинска грижа в гр. 
Пловдив. Това бе огромно разочарование както за 
екипите, които положиха огромни усилия да раз-
вият практиката на иновативните услуги, така 
и за екипа на фондацията. Най-разочаровани оба-
че останаха семействата, които разчитаха на 
новоизградените услуги, тъй като и в София, и 
в Пловдив подкрепата за малки деца и деца с ув-
реждания не е достатъчна. 

● През изминалата година фондация „За Нашите 
Деца“ дефинира и възприе показатели за ефекта 
върху детето и семейството от предоставяните 
услуги в центровете за услуги, управлявани от орга-
низацията. Показателите са дефинирани по видове 
услуги съответно при грижа за дете (приемна и ре-
зидентна) и при подкрепа към биологични, роднински 
и осиновителни семейства.

● През 2015 г. започна въвеждане на единни за всич-
ки центрове в организацията изисквания за осигу-
ряване на качеството в процеса на управление на 
центровете за социални услуги и изисквания за оси-
гуряване на качеството в процеса на мониторинг в 
социалните услуги.

● През 2015 г. проведохме изследване на напредъка 
в развитието на деца до 5 години в наши грижи и 
услуги, в което обхванахме общо 29 деца. Изслед-
ването потвърди, че децата, за които се грижат 
наши екипи, бележат напредък в развитието си.

● През 2015 г. извършихме преглед и е изготвен 
проект за видовете приемни настанявания и паке-
ти за подкрепа към всяко настаняване, при което 
въвеждаме нова дефиниция за базов и допълнителен 
пакет за подкрепа към семействата.

● От края на 2015 г. въвеждаме формат за описа-
ние и докладване на случаи за нарушаване правата 
на децата по модел на Национална мрежа за деца-
та с оглед развитие застъпническата програма на 
фондация „За Нашите Деца“

През 2015 г. продължихме да поддържаме обучителна програма към екипите за социална работа. Проведохме 
45 обучения по социална работа към екипи, управлявани и подкрепяни от фондация „За Нашите Деца“. Продъл-
жихме да изработваме нови обучителни модули по теми, свързани с развитие на знания и умения в социална 
работа. Към края на 2015 г. фондация „За Нашите Деца“ има 20 актуални обучителни пакети за социална 
работа и 13 обучителни пакета за надграждащо обучение към утвърдени приемни семейства. Системно 
поддържаме и 7 модулни обучителни пакети с над 50 тематични сесии към биологични семейства, канди-
дат-осиновители и кандидати за приемна грижа. В последното тримесечие на 2015 г. извършихме анализ на 
системата за учене в организацията, което да позволи нейното актуализиране и планиране в 2016 г.

След като през 2015 г. доказахме, че системата ни за качество в социалните услуги постига 
търсения ефект върху децата и семействата, с които работим, и ни показва как да развиваме 
по-нататък услугите си, за да отговорим максимално точно на потребностите на децата и 
семействата, 
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КОМУНИКАЦИИ И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

През 2015 г. отношенията с корпоративните ни партньори отбелязаха напредък – към групата на дарители-
те се включиха и нови компании, които избраха да подкрепят каузите на фондацията за подобряване на дет-
ското благосъстояние в България. Показател за успехите ни през годината са не само набраните средства и 
увеличената общност от поддръжници, но и тенденцията за по-дългосрочни и комплексни проекти, по-разно-
образни форми за включване на служителите и за оказване на дарителска подкрепа, както и организирането 
на нови формати събития. През 2015 г. установихме, тенденция към силната лична ангажираност на отделни 
граждани, които обвързаха свои лични празници и събития с подкрепа за най-уязвимите деца.

Ключови партньорства

Каргил и фондация „За Нашите Деца” продължиха своето партньорство в подкрепа на 
приемната грижа и през 2015 г. Изключително инициативни бяха служителите във всички 
офиси на Каргил по света, които организираха редица събития и инициативи за набиране 
на средства. Към тях се присъедини и българският клон на компанията, като организира 
благотворителен обяд за своите корпоративни партньори и участва в традиционното съ-
битие на фондацията “Вечер на добродетелите”.

Дженерали и фондация „За Нашите Деца” обединиха сили за втора поредна година, като 
реализираха съвместен проект под мотото „Сигурен дом за нашите деца”, който подкрепя 
децата в Детска къща. Служителите на Дженерали продължиха да бъдат и индивидуални 
дарители, а част от тях дадоха своя принос в декорирането на новата Детска къща.

LR Global Kids Fund и фондация „За Нашите Деца” подновиха своето партньорство, насоче-
но към подкрепа на три от децата в Детската къща. Глобалния детски фонд на LR Health & 
Beauty подкрепя фондацията в грижата за най-малките вече 3 години. 

Кампанията „Дари чрез бизнес партньор” на I Do Advertising, която стартира през есента 
на 2014 г., продължи и през 2015 г., като в нея се включиха и други компании: Градус, Девня 
Цимент, Данон. В иновативната форма на дарения фирмите поръчваха своите рекламни 
материали, а 5% от тяхната стойност бе дарена на фондация „За Нашите Деца”.

През 2015 г. успешно се разви кампанията на Градус „Бъди герой” за набиране средства за 
построяването на Детска къща. Хиляди българи се включиха в инициативата, като закупиха 
продукти с марката на Градус и по този начин показаха своята лична ангажираност към 
каузата всяко дете да живее в любящо и грижовно семейство. 

В края на 2015 г. Ситибанк и фондация „За Нашите Деца” стартираха партньорство, чрез 
което през 2016 г. ще бъдат подкрепени 12 приемни деца. През настоящата година заедно 
двете организации планираха да реализират съвместни инициативи, включвайки активно 
служителите на банката, екипа по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца”, прием-
ните деца и семейства.

„Решението да подкрепим каузата на фондация „За Нашите Деца“ беше взето взаимно и всеки един 
служител на фирмата го прие като лична кауза. Да донесем усмивка на децата е акт на загриженост, 
който носи удовлетворение на целия ни екип и несъмнено ще продължим в тази посока. Всеки служител 
на компанията има принос към инициативата и е ангажиран по някакъв начин, което е сигурен знак, 
че намерихме правилното решение. Горди сме да сме част от партньорите на фондацията и им 
благодарим, че приемат подкрепата ни.“, 
споделя Светослав Николов, главен изпълнителен директор на ПРОФИ КРЕДИТ България.

adve rt ising agency

През 2015 г. Compass и „За Нашите Деца“ организираха празник по случай Международния 
ден на детето. На тържеството на 1 юни стотици деца и семейства се забавляваха 
на лятната сцена на Борисовата градина. Съвместното празнуване на 1 юни е част от 
петгодишното партньорство на фондацията и Compass, в рамките на което компанията 
отделя 8% от продажбата на всеки продукт с марка Happy Junior.

За поредна година eCommera стана „Семеен добродеятел” на фондация „За Нашите 
Деца“, като осигури издръжката на едно дете в Детска къща за период от една година. 
По традиция и през 2015 г. софтуерната компания подари коледни тържества за децата 
в приемни семейства, за които фондацията се грижи.

Вече 5 години Oriflame Bulgaria подкрепя фондацията, като дарява 100% от печалбата от 
специална серия дарителски продукти, която тази година се увеличи с още един артикул. 
Като част от партньорството представител на фондацията присъства на 4 срещи в 
страната с дистрибуторите на Oriflame Bulgaria, за да им разкаже повече за резултати-
те от партньорството.

През 2015 г. PROFI CREDIT Bulgaria се присъедини към партньорите и дарители на „За На-
шите Деца“. Компанията подкрепя фондацията не само финансово, но и като се ангажира 
с помощта на своите служители, партньори и клиенти да разпространява каузата и да 
търси нови съмишленици.

„Подкрепата на Сити за развитие на приемната грижа в България има място в нашата глобална мисия за 
социална отговорност и насърчаване на финансовото приобщаване в общности с ниски доходи. Това партньор-
ство, също така, предоставя възможности за провеждане на съвместни доброволчески инициативи с участи-
ето на служителите на банката, приемните деца и семейства и специалистите по приемна грижа. Аз вярвам, 
че това е само началото на нашия съвместен път“, 
споделя Станислава Танева, управляващ директор на Сити България.

Софийска вода и служителите споде-
лят каузата на фондацията всяко дете 
да расте в семейство вече 5 години. 
В подкрепата си през 2015 г. те на-
правиха съпричастни към проблемите 
на децата в риск хилядите свои кли-
енти, като организираха двумесечна 
кампанията за доставка и монтаж на 
индивидуални водомери, в резултат 
на която Софийска вода отчисляваше 
сума от стойността на всеки заменен 
водомер. Инициативата бе посветена 
на фондацията и усилията й да промени 
съдбата на най-уязвимите деца. 

Българският форум на бизнес лидерите 
за поредна година показа, че е надежден 
партньор на фондацията в желанието 
да помага на децата в неравностойно 
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Най-успешните събития и кампании

● Шестото издание на Вечер на добродетелите бе най-успешното досега и набра 150 000 лв. за осигуряване 
на висококачествена приемна грижа за деца, които временно или постоянно не могат да живеят в родните 
си семейства. 350 гости присъстваха на събитието, което се проведе през октомври в Sofia Event Center. 
Каузата „Сбъдни мечта за семейство” подкрепиха партньори, дарители и поддръжници на фондацията, които 
даряваха за творческите изпълнения. Патрон на Вечерта бе Кристалина Георгиева, която заяви подкрепата 
си към фондацията: „Най-добрата инвестиция в бъдещето е тази в децата и в тяхното благосъстояние. 
Фондация „За Нашите Деца“ не просто дава възможност на стотици деца да намерят своите семейства. Тя 
създава общност от чувствителни и отговорни хора, всеки от които намира своя начин да превърне каузата 
на фондацията в свой модел на поведение.“ Посланикът на Република Турция в България Н. Пр. Сюлейман Гьокче 
беше специален дипломатически партньор.
Гостите на Вечер на добродетелите бяха впечатление от разнообразието от жанрове – музикални интер-
претации, танцов театър, ритъм сесия, групово изпълнение на детска песен и традиционно българско хоро. 
На сцената излязоха най-успешните бизнес лидери в България, популярни лица от телевизионния екран, при-
емни деца и родители, както и екипът на фондация „За Нашите Деца“. За подготовката на разнообразната 
програма помогнаха менторите проф. Виктор Чучков, актьорът Георги Низамов и представители на Инсти-
тут ЛИБЕРА, Fusion Academy и Dance Academy Sofia. 
За поредна година генерален спонсор на Вечер на добродетелите беше Дънди Прешъс Металс Челопеч. Злат-
ни спонсори на събитието бяха брандовете Тео Бебе и Пуфис, а сребърен – дългогодишният партньор на 
фондацията Салвис Фарма. Изключителен интерес предизвика и благотворителното наддаване, което по 
традиция е част от формата на събитието. На търга предмети предоставиха и дариха за каузите на фонда-
цията президентът Росен Плевнелиев, еврокомисар Кристалина Георгиева, изтъкнати дипломати, популярни 
личности и спортисти. Най-голям интерес у публиката предизвика картината „Портрет на момиче“ на Свет-
лин Русев, която набра 19 000 лв.
За организирането на благотворителното събитие Ве-
чер на добродетелите 2015 фондация „За Нашите деца“ 
получи и ценно признание – наградата „Златно сърце“ в 
категория „НПО в действие“ на сп. Business Lady и  вто-
ро място в категория „Фондонабиращи 
събития“ на годишните международни награди Eventex. 

● Корпоративна щафета със Спортен клуб „Бегач“
За да даряват и да правят добро, хората не се нуждаят 
от нищо друго, освен желание и алтруизъм. Това доказа-
хме с първата си съвместна инициатива със Спортен 
клуб „Бегач“. Традиционната корпоративна щафета Postbank Business Run, която се проведе на 7 юни 2015 г., 
подкрепи програмата на фондация „За Нашите Деца“ по ранна детска интервенция. Чрез отчисления от так-
сата на 150 отбора-участници бяха дарени 8040 лв., с които осигурихме часове хидро-, хипо- и музикотерапия 

за децата, подпомагани от Център за обществена 
подкрепа „Св. София“. Фондация „За Нашите Деца“ 
се включи в състезанието със собствен отбор от 
доброволци. Събитието е ярък пример за стремежа 
на съмишлениците и приятелите на благородните 
каузи да демонстрират подкрепата си по разноо-
бразни начини, излизайки отвъд традиционните съ-
битийни благотворителни формати.

положение да растат в сигурна и развиваща семейна среда, а не в социална институция. 
За втори път Годишният бал на БФБЛ избра да подкрепи наша кауза и дари 18 000 лв. с 
цел извеждането и на последните 23 деца от ДМСГД „Св. София“. А по време на Вечер на 
добродетелите изпълнителният директор на Форума Георги Руйче и останалите лидери се 
включиха активно в благотворителното събитие, като изпяха популярната детска песен 
„Дъга“ и по този начин демонстрираха силната си ангажираност за развитието на при-
емната грижа.

През 2015 г. фондация „За Нашите Деца“ откри съюзник в лицето на Булстрад Живот Виена 
Иншурънс Груп, която подпомогна каузата „Подкрепяща семейна грижа за деца в риск“. На 
официалната церемония по случай 20-годишнината на компанията близо 500 гости избраха 
да подкрепят фондацията, като дариха 20 000 лева за превенция на изоставянето на деца 
и подпомагане на приемни семейства.

Преводаческа агенция Софита традиционно подкрепя фондация „За Нашите Деца“ – хората 
от сплотения ѝ екип са не само дългогодишни индивидуални дарители, но и всеотдайни 
професионалисти, които ни съдействат и предоставят безвъзмездно преводачески услуги 
за наши събития и инициативи. 

Мото-Пфое България и през 2015 г. подкрепи фондация „За Нашите Деца“, като дари поред-
ния „Автомобил на надеждата“ и по този начин помогна на нашите екипи в гр. София и гр. 
Пловдив да са още по-мобилни и да бъдат по-близо до семействата в нужда. 

Успяхме дa организираме премиерата на книгата „42 парченца любов“ със съдействието на Националния 
дворец на културата. Автори на изданието са поетесата Соня Чукалова и художникът Йорданка Янакиева, 
които умело съчетават живописни картини и стихове в луксозния том. Те избраха да обвържат премиерата 
на книгата с кауза на фондация „За Нашите Деца“ и дариха средствата от продадените творби, за да под-
крепят децата в риск от изоставяне.

КСО кампания на годината „Бъди герой“ на фирма Градус – 
когато бизнесът е двигател на социални иновации

През 2015 г. фондация „За Нашите Деца” успя да сбъдне една голяма своя мечта – да построи Детска къща. 
Тази мечта стана реалност благодарение на фирма Градус, най-големият производител на птиче месо в 
България, която реализира национална кампания за маркетинг с кауза под надслов „Бъди герой“. Кампанията 
привлече милиони българи, които чрез закупуването на продукт с марка Градус, станаха част от каузата за 
построяването на сигурен дом за деца в риск. 
Като част от кампанията беше създаден специален сайт с актуална информация за всеки етап от нея. 
На сайта http://geroi.gradus.bg/ всички клиенти на Градус и съмишлениците на „За Нашите Деца” можеха да 
проследяват прогреса по строежа на Детска къща, както и да видят лицата на другите герои – хора и ком-
пании, които се включиха в кампанията и приеха каузата за своя лична, подкрепяйки я чрез средства, знания 
и умения. Един от най-силните ефекти от кампанията безспорно е създаването на общност от хора, които 
повярваха в правото на всяко дете да живее в семейство. Всички клиенти на Градус, включили се в кампания-
та, станаха герои за децата, на които фондация „За Нашите Деца” дава шанс за щастливо детство. 
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● Третото издание на Коледната кампания „Тази Коледа чудесата 
правите Вие“ също бе сред най-успешните, защото чрез 60 инициа-
тиви, организирани от компании, екипи и отделни личности, привлече 
повече участници и набра повече средства – близо 40 000 лв. С Ко-
ледната кампания, освен че получихме подкрепа от дарители, доказа-
хме, че всеки може да дарява, докато се забавлява. Чрез инициатива-
та дадохме страхотни идеи за организиране на коледни тържества 
и привлякохме десетки хора, решили да посветят празненствата в 
офисите на децата в нужда. Участниците в кампанията изпраща-
ха свои снимки и споделяха как са протекли празненствата - кой е 
спечелил в състезанието по канадска борба с вълнени ръкавички, чия 

баница е била най-вкусна и кой филм са гледали на импровизирано кино в 
офиса. Кампанията показа ясно, че благотворителността може да бъде 

забавна и да донесе си усещане за съпричастност от направеното добро. 
„Тази Коледа чудесата правите вие” се реализира в партньорство с Уеб 

Дизайн Студио КИПО, Ideas Lab, b2b Magazine, CSR Bulgaria, Дневник, Капитал, 
сп. Твоят бизнес, БНР, 

Информационна агенция Фокус, Радио FM+, Ятото, 
CEO Club Bulgaria, БФБЛ, БТПП и Бизнес Парк София. 

С този призив се обърна към препълнената зала 1 на 
НДК режисьорът Ивайло Христов по време на преми-
ерата на най-новия си филм „Каръци“ на 12 ноември 
2015 г. Броени дни по-късно, по време на откриването 
на Новогодишния музикален фестивал на НДК, оперна-
та прима Александрина Пендачанска призова вярната 
си публика с емоционален апел: „Аз съм била благо-
словена, имала съм късмета да живея сред любов и 
топлина в много хубаво семейство. Но не всички деца 
имат този шанс.“ Чрез популярните поддръжници на 
каузата на фондацията  DMS кампанията достигнах-
ме до сърцата на хиляди хора, докосна ги и ги направи 
съпричастни. Така за нас това бе един от най-голе-
мите успехи. 

Кампания Ранно детско развитие – 
посланието на фондацията за добро родителство

През месец септември 2015 г. фондация „За Нашите Деца“ стартира информационна кампания за доброто 
родителство, чиято цел беше да повиши общественото внимание към първите месеци и години от живота на 
детето, които се смятат за  ключови за бъдещото му. Изработихме и разпространихме специални брошури, 
в които развенчахме някои от най-разпространените митове за отглеждането на най-малките. Красивите 
стикери на кампанията трябваше да напомнят ежедневно на родителите да не пропускат нито ден без да 
играят и гушкат децата си. Подготвихме и публикувахме забавни кратки анимационни филмчета, в които 
известни приказни герои разказват за най-важните уроци от детството си. Кадрите със специално създаде-
ните за целите на кампанията образи продължават да са достъпни онлайн и са гледани хиляди пъти. Кампа-
нията, посветена на ранното детско развитие, показа, че дори и на пръв поглед простите неща се нуждаят 
от разясняване, а родителството не е лесен и автоматичен процес – то се учи и се нуждае от насърчение, 
за да остават семействата заедно и децата да растат обичани и подкрепяни.
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ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
РАЗВИТИЕТО И УСПЕХИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СА ЕСТЕСТВЕН

ЕФЕКТ ОТ НЕПРЕКЪСНАТОТО РАЗВИТИЕ НА ХОРАТА  

През 2015 г. се фокусирахме върху хората във фондацията и тези, на които помагаме и разбирането на оч-
акванията  и потребностите им. Изградихме и подготвихме екип от вътрешни обучители, които развиха 
програма за въвеждането на клиенто-ориентиран подход като основна политика в организацията. 

Стажантска програма на фондация „За Нашите Деца“ 
Чрез традиционната ни стажантска програма приобщихме активни, млади хора с гражданска позиция, които 
започнаха своята професионална реализация и натрупаха опит. През 2015 г. с екипа ни работиха 26 стажан-
ти, които ни подкрепиха в реализацията на дейности и проекти. Направленията, в които привлякохме още 
бъдещи колеги, бяха:

Заедно с нашите стажанти:
● Създадохме наръчник с познанията на експерти в предоставянето на услугата „Специализирана ранна 
интервенция“;
● Обобщихме ценния опит на водещи организации в сферата на детските права;
● Работихме по развитието на работна среда в офисите ни и в разпространението на организационната 
ни култура; 
● Информирахме служителите на 
фондацията чрез подготовка на все-
кидневен медиен мониторинг;
● Стартирахме ползотворно сътруд-
ничество със Софийския универси-
тет. Студентите от специалност 
„Социални дейности“ приложиха на 
практика наученото на теория. В 
центровете за предоставяне на со-
циални услуги бъдещите социални 
работници бяха включени в различни 
услуги – „Мобилна социална работа 
на терен“, „Превенция на изоставя-

нето“, „Ранна интервенция“ и „Кон-
султиране на кандидати за приемни 
семейства“.

Сузана Димитрова Иванова, студент 
в СУ „Св. Климент Охридски”, специ-
алност „Социални дейности” 
за своя стаж във фондацията:

Доброволците - нашите 
съмишленици и безценна 
подкрепа 
През изминалата година желаещите 
да се включат в доброволческата 
програма на фондация За Нашите 
Деца“ станаха повече и все по - 
активни. 

„Искам да изкажа възхищението
си от професионализма и нивото на

Вашите служители и предимно
специалистите по ранна детска интервенция в 
ЦОП „Св. София”, с които имах щастието да се 
запозная по време на теренната ми практика 
при Вас. При вече тригодишното ми следване 
в университета съм посещавала множество 

социални заведения от всякакъв тип, но никога 
досега не бях срещала такова специално внимание 

и позитивно отношение, не само 
към студентите, но и към хората, на които 

помагате. потребителите на социални услуги 
и колектива. Истината е, че всички вие 

преобърнахте моята представа за 
социална работа.”

Сузана Димитрова Иванова

Съвместно с наши партньори, популяризиращи инициативи в социалната сфера, като „Timeheros” и Ngobg.
info, успяхме да спечелим нови съмишленици за каузата ни. Идеята да гарантираме сигурна среда, максимално 
близка до семейната, чрез включването на повече социализиращи дейности със значими възрастни, намери 
подкрепа в лицето на десетки нови доброволци в Детска къща. Макар различни по образование, социален 
статус и професия, всички те бяха обединени от идеята да помогнат на децата.

Доброволците в Детска къща за преживяното:
Невена Димитрова:
„Първия път, когато посетих Детска къща, бях доста емоционална. Но всичко отмина, след като видях про-
тегнатите им ръчички към мен, усмивките на личицата им, блясъка в очите им, когато им говоря и прегръ-
щам. Разбрах, че в мен няма място за тъга, когато виждам колко  щастливи мога да бъдат малчуганите, като 
им се даде нужното внимание и уважение.“
Жана Душкова, телевизионен редактор:
„Дълбоко убедена съм, че работата като доброволец в „За Нашите Деца” е най-добрият лек срещу наличието 
на неудовлетвореност, егоизъм или стрес във всеки един от нас“.
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ФИНАНСИТЕ НА ФОКУС

Част от получените дарения и финансирания са отсрочени като приход за следващи периоди.
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. Куриерската компания „Спиди“ също ни подкрепя, като напълно безплатно доставя 
нашите пратки. 
Благодарим на всички фирми и индивидуални дарители, които дариха на фондацията средства, време, знание, 
опит и ни предоставиха обучения и специализирани услуги.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Финансиране от общини като 
дейност, делегирана от държавата 
и по oперативни програми - 667 хил. лв.

Разходи по развитие на организационния 
капацитет и комуникации.

35%

308 хил.лв.

6%

2 хил. лв.

11%

Тенденции: 

През 2015 г. нараснаха активите на фондацията от 406 000 на 670 000 лв., основно в следствие на завършеният 

строеж на построената Детска къща и влизането й в експлоатация. 

През 2015 г. наблюдавахме увеличени приходи в следствие на реализираните проекти по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” в партньорство с Oбщина София и Oбщина Пловдив.

Отбелязан бе и ръст в даренията на корпоративните дарители от страната спрямо миналата година, както 

в абсолютна величина, така и в проценти. 

Тези постъпления заедно с останалите източници на средства, представляват добре балансиран ресурс, кой-
то 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 организацията ни се утвърждава като стабилен партньор на дарителите ни 
и на хората, за които работим. 

Инвестиции:

1. Социална дейност на организацията - 1 293 000 лв. В това число: 
   ● Семейна подкрепа, превенция на изоставянето, подкрепа на осиновители 
   ● Приемна грижа
   ● Ранна интервенция
   ● Детска къща

2. Разходи за развитие на организационния капацитет и комуникации - 308 000 лв.

3. Финансови разходи - 2 000 лв.
48%

1293 хил.лв.

Индивидуални 
дарители - 113 хил. лв.

Финансови разходи.

Международни 
фондации - 204 хил. лв.

Корпоративни 
дарители - 932 хил. лв.

Социална дейност на 
организацията.

2015  РАЗХОДИ
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Финансова подкрепа

1. BEIERSDORF BULGARIA EOOD
2. Bulgarian orphans fund
3. Cargill International S.A.
4. Cargill Limited
5. Cargill Incorporated
6. CHARITY PROJECT SOFIA - CONTROL UNION 
              INTERNATIONAL
7. Christine Gale
8. CitiBank
9. C-TRADE 2011 LTD
10. Dionyssomarble-Bulgaria ltd
11. Eurochild
12. EXPERIAN BULGARIA EAD
13. FOODPANDA BULGARIA LTD
14. ING Bank
15. LENSING MANAGEMENT SERVICES LIMITED 
              WATERFRONT DRIVE TORTOLA
16. LR Global Kids Fund E. V. Ahlen
17. Marek Becicha
18. Maria Isabel Cardona Gomez
19. NATHALIE JOY LAZZAROTTO
20. Oliver Roegl
21. PwC България, Дарителска кутия
22. SAP LABS BULGARIA
23. SCHENKER ЕООД
24. SGS България ЕООД
25. SHELTYCO ENTERPRISES LTD
26. Stuart Traves
27. TE CHARITY PROJECT SOFIA OFF CONTROL 
               UNION-PSO BEHEER BV
28. TRANSFERT CORP.
29. Ward Robson
30. АБВИ
31. Авиазо
32. Ай Ду Адв ООД
33. Албена Петрова
34. Албена Фурнаджиева
35. Александра Паунова
36. Александра Тодорова
37. Александър Денев
38. Александър Малински
39. Ангел Михайлов
40. Ангелина Белчева
41. Андрей Симеонов
42. Анелия Спасова
43. Антоанета Йосифова

44. Антон Илиев
45. Антон Стефанов
46. Антон Урумов
47. Аптека Адонис, Дарителска кутия
48. Асоциация Родители 
49. Атанас Танов 
50. Балтик Контрол България ООД
51. Близу
52. Божидар Върбанов
53. Божидар Димитров
54. Болница Вита, Дарителска кутия
55. Болница Токуда, Дарителска кутия
56. Бон Марин Агенция ООД
57. Борислав Георгиев
58. Борислав Кръстев
59. Борислава Славова
60. Български форум на бизнес лидерите
61. Васил Бараков
62. Васка Миткова
63. Велислава Павлова
64. Веломания ЕООД
65. Венцислава Илиева
66. Вероника Милчева
67. Веселин Паскалев
68. Виктори Пропъртис Мениджмънт ЕООД
69. Виктория Вълчева 
70. Виктория Спа, Дарителска кутия
71. Виолета Стойнова
72. Вис Виталис, Дарителска кутия
73. Галина Секулова
74. Галя Трифонова
75. Георги Брешков
76. Гергана Алексиева
77. Гергана Стойкова 
78. ГРАДУС 1 ООД
79. Григор Атанасов
80. Григорий Ананиев
81. Дайхман търговия с обувки ЕООД
82. Даниела Солачка
83. Данон
84. Девня Цимент
85. Деница Авелова
86.  Денкстат България ООД
87. Десислава Лошкова – Пишева
88. Десислава Попова
89. Десислава Танева
90. Детелина Попова
91. Детски празник в Борисова градина, 

Дарителска кутия

92. Деяна Кънчева
93. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
94. Джи Пойнт ООД
95. Джой Фешън ЕООД
96. ДЗЗД Луков, Горчев и Даскалов
97. Диана Белчева
98. Диана Вачкова
99. Диана Ландина
100. Диана Мацева
101. Диана Янкова
102. Дивна Стоичкова
103. Димитър Иванов
104. Димитър Тодоров
105. Димо Георгиев
106. Добромир Дамянов
107. Дунапак Родина АД
108. Дънди Прешъс Металс Челопеч АД
109. Евгения Петкова
110. Ейвъри Денисън България ЕООД 
111. Екомера ЕООД
112. Елена Калпакчиева
113. Елена Нейкова
114. Елица Мавродинова 
115. Елица Хорозова 
116. Елия Атанасова
117. Елка Налбантова
118. Емил Кайкамджозов 
119. Емилия Стоева 
120. ЕОС Матрикс ЕООД
121. Ес Енерджи Проект ЕООД
122. ЕТ Миролюба Икономова – Микова
123. Жаклин Мазнева 
124. ЗАД Булстрад Живот Виена 
              Иншурънс Груп
125. ЗАД Сожелайф България АД
126. Златомир Ковачев
127. Ивайло Иванов
128. Ивайло Йосифов
129. Ивайло Русимов
130. Иван Аларков
131. Иван Ангелов
132. Иван Георгиев
133. Иван Димов
134. Иван Стамболийски
135. Иван Цеков
136. Иванка Трифонова

137. Иванка Шалапатова
138. Изабел Басмаджиян
139. Илия Лингорски
140. Инна Георгиева
141. ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП АД
142. Йоана Иванова
143. Йордан Денев
144. Йорданка Кепенджиева
145. Йорданка Янакиева
146. К. Александров
147. Калина Дамянова
148. Калоян Масларски
149. Калоян Чернев
150. Каргил България
151. КВС Агро България ООД
152. Кирил Динев
153. Книжарници Сиела, Дарителска кутия
154. Кока Кола ХБК
155. Комо, Дарителска кутия
156. Компания за луксозни хотели ЕООД
157. Компас ЕООД
158. Конвой Уорлд
159. Коника Минолта Бизнес Солюшънс 
              България ЕООД
160. Костадин Димов
161. Красимира Медарова
162. Кремена Кирева
163. КРЕСТЪН БУЛМАР ООД
164. Кристина Динева
165. Лабиринт, Дарителска кутия
166. Летище София, Дарителска кутия
167. Лидия Алексиева-Стефанова
168. ЛИЛИЕЛИ ЕООД
169. Лилия Маринова
170. Лора Великова
171. ЛР Хелт енд бюти системс
172. Мадлена Алексиева
173. Майкрософт
174. Мануела Манолова-Атанасова
175. маратон, Дарителска кутия
176. Мариана Тодорова
177. Марин Цонев 
178. Марио Захаринов
179. Мария Георгиева
180. Мария Иванова
181. Мария Калайджиева
182. Мария Радоева
183. Мариян Синабов

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ
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184. Марияна Давидова
185. Мартин Стоилов
186. Меглена Ненчева
187. Методийка Бухова
188. Мийко Христов
189. Милена Димова
190. Милена Китова
191. Милена Петрова
192. Милена Русанова
193. Мина Абрашева
194. Михаела Йоцева
195. Моника Димитрова
196. Мото Пфое БГ ЕООД
197. МОУШЪН АРТС ООД
198. МУЛТИПЛЕКС
199. МЦ Лора, Дарителска кутия
200. Надежда Копанова
201. Надежда Павлович
202. Нели Керезова
203. Нина Георгиева
204. Нова Телевизия
205. Новатрис
206. Олива АД
207. Орифлейм България ЕООД
208. Панини груп ООД (CICCIONE), 
              Дарителска кутия
209. Пестицид
210. Петър Георгиев
211. Петър Добрев
212. Петър Иванов
213. Петър Пунчев
214. Петя Николова
215. Пикадили - МОЛ София, Дарителска кутия 
216. Пикадили АД, Дарителска кутия
217. Пловдив, Дарителска кутия
218. Полина Паскалева
219. Полина Христова
220. Порше София Изток
221. Преводаческа Агенция Софита
222. Преслава Петкова
223. Профи кредит България ЕООД
224. Рабица Христова
225. Радина Нанчева
226. Радослав Рангелов
227. Радослава Ганозова
228. Райфайзенбанк България
229. Росен Христов-ВСУ Л.Каравелов
230. Росима ЕООД

231. Росица Балабанова
232. Росмари Никова
233. Руди Георгиев
234. Русана Цветанова
235. С. Китанова
236. Светла Маринова
237. Светла Първанова
238. Светлана Василева
239. Сдружение Спортен клуб Бегач
240. Сембодия България
241. Си и О клуб България
242. Си Трейд
243. Силвия Иванова 
244. Скейл Фокус АД
245. Славчо Тодоров
246. Соня Кирова 
247. Софийска вода АД
248. Софийска вода АД, Дарителска кутия
249. Софика груп ЕООД
250. Станислав Стефанов
251. Станислава Райкова
252. Станислава Танева
253. Стефан Велев
254. Стоил Димитров
255. Стоян Бозвелийски
256. Стоян Стоянов
257. Таня Ръсовска
258. Таня Трайкова
259. Тарасофт
260. Татяна Димова
261. Телелинк ЕАД
262. Теодора Митева
263. Теодора Стойкова
264. Теодора Христова-Семерджиева
265. Тодор Павлов
266. Уолтопия ООД
267. Уърлпул България ЕООД 
268. Фелитас ЕООД
269. Феста клийн, Дарителска кутия
270. Фолклорен концерт „Заедно“, 
              Дарителска кутия
271. Фондация един свят
272. Фондация помощ за благотворителност
273. Фото Инвест АД
274. Христина Карамачева
275. Цветелина Неделчева
276. Цветомира Любенова
277. Юлия Александрова

278. Юник Естейтс ООД
279. Юнитранс ООД
280. Явор Михайлов
281. Янина Рангелова
282. Ятото АД
 
Материална подкрепа

1. “Винарска изба Старосел” ЕООД
2. 1-во СОУ Пенчо Славейков
3. DM
4. Saint Gobein Glass
5. Telus International Europe
6. VMware България ЕООД
7. Авенди ООД
8. Администрация на президента
9. Алумина Елит 2003 ЕООД
10. Асоциация Приятелство Тоскана-България
11. Васил Василев
12. ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
13. Д-Систем ООД
14. Живко Колев
15. Зарифопулос България ЕООД
16. Ивет Лалова
17. Ина и Светлин Желеви
18. Йорданка Янакиева
19. Карат България ООД
20. КИЦ на Република Македония
21. Кристалина Георгиева
22. Кристиан - Нейко 90 ЕООД
23. Лидл България ЕООД енд КО
24. М3 ЕООД
25. Мартин Пантелеев
26. Моби 2 ЕООД
27. МОСВ
28. Мусала Софт АД
29. ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД
30. Полски културен институт
31. Посланикът на Кипър
32. Посолство на Армения
33. Посолство на Босна и Херцеговина 
              в Р. България
34. Посолство на Индонезия 
35. Посолство на Мароко
36. Посолство на Р. България в Тбилиси, Грузия
37. Посолство на Р. България в Холандия
38. Посолство на Р. България във Виена
39. Посолство на Руската Федерация

40. Посолство на Финландия
41. Промаркет ООД
42. Проф. Христо Пимпирев
43. Руски КИЦ
44. Сап Лабс България ЕООД
45. Свилен Панайотов
46. Сдружение НАПГ
47. Силико ООД
48. София Ивент Център ЕООД
49. Таня Димитрова 
50. Татяна Делибашева
51. ТНТ
52. Турско Посолство
53. Унгарски културен институт
54. Фикосота ООД
55. фондация Млада България
56. Ясен Гюзелев
 
Вечер на Добродетелите

1. Bulgarian Telecommunic. (БТК)
2. C - Trade 2011
3. Fusion Academy
4. Inner Wheel District 248 – Bulgaria
5. J Point
6. Mr. Xavier Lapeyre de Cabane
7. OVERGAS INC AD
8. Robert Charles Wienand
9. Schneider elektric Bulgaria
10. Аакаша ЕООД
11. Ай Ду Адв ООД
12. Аларик Секюритис ООД
13. Александър Пелев
14. Анина Рангелова
15. Анита Кънчева
16. Анна Милославова
17. Антония Иванова
18. Атанас Фурнаджиев
19. Аурубис България АД
20. Афа ООД
21. Биляна Пантелеева
22. Биляна Тончева
23. БН-Консулт Инжениринг ООД
24. Болкан Бритиш Соушъл Сървейс АД
25. Борислав Борисов
26. Боряна Радева
27. Бранимира Веждарова
28. Бруно Баре
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29. Бумар АД
30. Българска минно-геоложка камара
31. Валентина Котова
32. Ватко Бешлиев
33. Велина Янакиева
34. Вероника Боева
35. Вероника Тодорова
36. Веселин Маринов
37. Витомир Саръиванов
38. Владимир Кенаров
39. Владислав Михов
40. Вяра Лазарова
41. Генчо Христов
42. Георги Камов
43. Георги Костов
44. Георги Титюков
45. Георги Трендафилов
46. Георги Трифонов
47. Георги Христозов
48. Геотехмин
49. Гергана Лукова
50. Гергана Тодорова
51. Гинка Искрова
52. ГРАДУС 1 ООД
53. Григор Миланов
54. Даниел Киряков
55. Даниела Солачка
56. Делойт България ЕООД
57. Деница Сачева
58. Денница Бешлиева
59. Десислава Балджиева
60. Деян Атанасов
61. Деяна Костадинова
62. Джи Поинт ООД
63. Джордж Нокс
64. Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
65. Дидие Жорж Филип Щосел
66. Дионисомарбле България ЕООД
67. Дмитрий Базаев
68. доц. д-р Борислав Великов
69. доц. д-р Петър Велев
70. Драгомир Великов
71. Драгомир Желязков
72. Дънди прешъс метълс Челопеч
73. Ева Борисова
74. Евгения Колданова
75. Евелина Милтенова
76. Екофарм ЕООД

77. Елена Илиева
78. Елена Йорданова
79. Елица Хорозова
80. Елица Цветкова
81. Ем Консулт Финанс ЕООД
82. Ема Йосифова
83. Емануил Трейман
84. Емил Йорданов
85. Емилия Цветкова
86. Енергоремонт Холдинг АД
87. Ес - Енерджи проект ЕООД
88. ЕТ Ойро Биляна Панталеева
89. Жана Брейчева
90. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп
91. Здравка Накова
92. Златомир Ковачев
93. Зоя Паунова
94. Ива Дойчинова
95. Иван Димитров
96. Иванка Шалапатова
97. Ивелина Табакова
98. Ивета Атанасова
99. Илияна Кънева
100. Илияна Лесова
101. ИНГ Банк Н.В.
102. Инер уил клуб Пловдив
103. Инер Уил клуб Ямбол
104. Иновасис ООД /Иван Славев/
105. Инфрапроект консулт ЕООД
106. Ипсос ЕООД
107. Ирена Бушандрова
108. Италиански културен институт
109. К and К Конгреси и Мероприятия ЕООД
110. Калин Ботев
111. Калина Бей
112. Калоян Масларски
113. Каргил България
114. Компас ЕООД
115. КООП Мениджмънт Сървисис
116. Костадин Стоилов
117. Костофф ЕООД
118. КПМГ България ООД
119. Красимир Дачев
120. Красимира Медарова
121. Лора Минчева
122. ЛР ХЕЛТ ЕНД БЮТИ СИСТЪМС ЕООД
123. Луиджина Педди
124. Лъчезар Цоцорков

125. Любомир Крумов 
126. М 3 ООД - Максим Бехар
127. Магда Боянова
128. Магдалена Великова
129. Малина Сиракова
130. Маргарита Младенова
131. Маргарита Тошева
132. Мария Иванова
133. Мария Кухтева
134. Мартин Търпанов
135. Мийко Христов
136. Мила Григорова
137. Милена Георгиева
138. Милена Стефанова
139. Мина Китова
140. Минпроект
141. Мирослава Симова
142. Моника Ковачка-Димитрова
143. Надежда Генова
144. Надя Спасова
145. Найден Николов
146. Невена Тодорова
147. Николай Хаджидончев
148. Нина Данчева
149. Нова Броудкастинг груп АД
150. Олга Бешлиева
151. Орифлейм България ЕООД
152. Петър Пунчев
153. Петя Миланова
154. Пламен Стойчев
155. Пламена Павлова
156. Полина Василева
157. Полина Георгиева
158. Посолство на Ислямска Република Иран
159. Преводаческа Агенция СОФИТА 
160. Радослава Ганозова
161. Рамона Стоянова
162. Румен Булнев
163. Румен Стоилов
164. Румяна Калчева
165. Савина Савова
166. Салвис фарма ООД
167. Светла Маринова
168. Сдружение НМД
169. Сико С ООД
170. Силвия Цанова
171. СИМЕНС ЕООД
172. Слънчо АД

173. СМАРТ Комуникейшънс ЕООД
174. Смартс ООД
175. Снежана Иванова
176. Солвей Солди АД
177. Станислава Банкова
178. Стантън Чейс Интернешънъл България
179. Стоян Бозвелийски
180. Стоян Стойчев
181. Таня Станкева
182. Татяна Делибашева
183. Телетек Електроникс АД
184. Теодор Торнев
185. ТНТ България ЕООД
186. Тодор Павлов
187. Турско Посолство
188. Уве Ленхоф
189. Уърлпул България ЕООД
190. Фикосота ООД
191. Филиппе
192. Фондация “Доктор Димитър Щерев”
193. Фондация Лекови
194. Християн Григоров
195. Христо Симеонов
196. Хюлет-Пакард България ЕООД
197. Цветан Лъжански
198. Юлия Каменова
199. Юлия Манолова
200. Юник Естейтс ООД
201. Яна Везенкова 
202. Янко Величков
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