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Скъпи	приятели,

„Отдаденост,	любов,	професионализъм“…	по	този	начин	изглежда	екипът	на	Фондацията	през	
изминалата	2016	година.	Това	се	крие	и	зад	думите	и	цифрите,	това	е	и	усещането	на	децата,	
на	техните	близки	и	родители,	които	съдбата	среща	с	фондация	„За	Нашите	Деца“.

Ще	прочетете	истински	красиви	истории,	написани	през	изминалата	година,	ето	някои	от	тях:	

	 Закрит	Дом	за	медико-социални	грижи	за	деца	“Св.	София”	-	не	просто	приключил	етап	
от	проект,	а	нов	живот	за 21	деца,	без	изолация	и	забрава,	нова	енергия	и	награда	за	
усилията	на	екипа	на	фондацията;

	 Сълзи	от	радост,	когато	дете	си	тръгва	от	Детска	къща...	да,	това	се	случва	защото	
през	изминалата	година	къщата	се	затвърди	като	„истински	семеен	дом“	и	общо	10	
деца	получиха	подкрепа	и	индивидуална	грижа,	като	4	от	тях	са	осиновени;

	 Насърчени	282	семейства	да	разбират	и	виждат	света	през	очите	на	децата	си	-	това	
са	семействата,	подкрепени	да	не	изоставят	децата	си;

	 Подкрепени	547	деца	и	семейства	от	екипите	на	Центровете	за	обществена	подкрепа	
в	София	и	Пловдив,	които	извън	призванието	да	бъдат	отдадени	при	всеки	един	случай,	
спечелиха	и	доверието	на	общинските	власти	за	следващите	3	години;

	 Подкрепени	 61	 деца,	 които	 изоставени	 или	 разделени	 от	 родителите	 си,	 получават	
шанса	да	се	развиват,	заобиколени	от	любовта	и	грижата	на	приемните	семейства,	а	
не	в	изолацията	на	социалните	институции.

Истинските	 успехи	 се	 постигат	 с	 приятели,	 партньори,	 съмишленици…	 през	 2016	 г.	 това	
бяха	невероятните	ни	дарители,	партньорствата	с	бизнеса,	подкрепата	на	дипломатическите	
мисии,	 доброволците	 и	 успешната	 работа	 със	 системата	 за	 Закрила	 на	 детето.	Седмото	
издание	 на	 най-голямото	 ни	 благотворително	 събитие	 Вечер	 на	 добродетелите	 2016	 г.	 се	
превърна	в	„Академия	по	съпричастност“.	

Кризите:	политическа,	икономическа,	бежанска,	криза	на	ценностите,	са	реален	и	постоянен	
наш	спътник	през	последните	години,	а	това	не	само	задълбочава	потребността	от	грижи	за	
децата,	но	ни	поставя	в	среда	на	трудно	оценими	и	предвидими	предизвикателства,	в	среда	да	
търсим	устойчивост	в	грижата	за	деца.	„Въпреки“,	което	се	постига	с	все	повече	труд,	все	
повече	знания	и	безгранична	любов.

Борим	се	за	свят,	по-добър	за	децата	ни,	отколкото	за	нас,	по-чувствителен	към	техните	
потребности,	отколкото	към	нашите	прищявки,	защото	нашият	успех	е	измерим	с	усещането	
им	за	сигурност,	подкрепа	и	трайно	душевно	щастие.

От	името	на	Настоятелството	изказвам	огромна	благодарност	към	изпълнителния	директор	
и	екипа	на	фондацията,	към	всички	нейни	приятели,	партньори	и	съмишленици.
Фондацията	сътворява	свят	на	любов	и	ценности	за	децата	на	България,	
Скъпи	приятели,	бъдете	част	от	нас!

Силвия	Цанова,	член	на	Настоятелството
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2016-та ЗА ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ (Вместо	статистика)

Скъпи приятели,
За фондация „За Нашите Деца“ 2016 г. беше не просто динамична година, наситена с емоционални 
събития и инициативи, стотици променени детски съдби, обучени семейства и родители, готови 
да бъдат рамо до рамо с децата си, без значение пред какви трудности ги изправя животът. Тази 
година ни предизвика да проверим доколко като организация сме устойчиви на предизвикателства-
та на външната среда. Сблъскахме се с едни от най-големите трудности от създаването на фон-
дацията заради значителните промени в националната социална политика за децата и техните 
семейства. Започнахме годината с известен риск за финансовата устойчивост на организацията, 
поради оттеглянето на държавните институции от ангажиментите им за финансиране на вече 
разкрити услуги в подкрепа на деца в ранна възраст. Това доведе до значителни промени в състава 
на фондацията и до свиване на инвестициите и ресурсите ни. Наложи се да закрием вече създа-
дени вътрешни структури, чиято работа е от основно значение за една успешна организация, 
която доставя високо-качествени услуги за деца и семейства. Благодарение на отдадеността 
на целия екип на фондацията, лидерството на Настоятелството, подкрепата на партньорите ни 
и огромните инвестиции на труд и енергия в преследване на нашите цели, завършихме 2016 г. с 
по-голям брой подкрепени деца и семейства в сравнение с предходните години и с финансова ста-
билност. Повишихме експертизата на екипа, качеството и вида на услугите, които предоставяме. 
Утвърдихме се като водеща българска неправителствена организация, която работи в защита на 
правата на децата в ранна възраст. През тази година доказахме на себе си и на всички наши парт-
ньори, които вярват във фондация „За Нашите Деца“ и продължават да ни подкрепят, че въпреки 
промените в националната и местната политика, които понякога влияят негативно върху дей-
ността ни, ние имаме сили и умения да се преборим и да продължим да следваме пътя, който сме 
си начертали – чрез предоставянето на професионални социални услуги да дадем шанс за истинско 
детство и развитие на пълния потенциал на най-уязвимите деца. В подобни трудни моменти си 
проличава наличието на истински градивна енергия в една организация, както и силата на вярата 
в нейната мисия. Нашата вяра, че всяко българско дете трябва да живее в сигурна семейна среда 
е тази, която ще ни води и от тук нататък с висока сила! 

За мен, като лидер на организацията, изминалата година беше истинско изпитание. Тя ми даде 
увереност, че когато децата и семействата не са важни за политическите лидери, се засилват 
обществената чувствителност, дарителската култура на отговорни граждани и компании, под-
крепата на други неправителствени организации към нашата дейност и това винаги ще ни прави 
устойчиви като гражданска организация в обществена полза! В следващите редове поставяме 
акцент върху основните моменти от живота на фондацията през 2016 г.

БРОЯТ НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА, КОИТО ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ Е ПОДКРЕПИЛА 
ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ НАДХВЪРЛИ 9 300, А САМО ЗА 2016 Г. ТЕ СА НАД 900. 

През 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ подкрепи 618 деца и семейства, 547 от които са 
деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 61 деца в приемни семейства, 10 деца, 
преминаха през Детска къща. 284 участници се включиха в организираните от нас безплатни 
курсове за родителски умения.

Благодарение на усилията и отдадеността на социалните работници по превенция на изоставя-
нето спасихме от раздяла с родното семейство 36 деца, а 58 не постъпиха в институция. Осигу-
рихме допълнителна материална и финансова подкрепа за 69 семейства в Пловдив и 73 в София.

Общ брой подкрепени деца и семейства

ЦОП
“СВЕТА СОФИЯ”

ПЛОВДИВ

Превенция на ниво родилен дом

Предотвратяване на раздялата - семейна 
подкрепа

Реинтеграция

Подготовка на кандидат-осиновители

Ранна детска интервенция

Социализиращи дейности за деца, поверени 
на обществена грижа

Индивидуални случаи по първична превенция 
за повишаване на родителски капацитет

Превенция на ниво родилен дом

Предотвратяване на раздялата - семейна 
подкрепа

Реинтеграция

Подготовка на кандидат-осиновители

Деца, настанени в приемни семейства

Приемни кандидат-приемни семейства

137

39

46

145

39

4

34

9

6

8

36

54

7
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През пролетта нашата Детска къща се настани в собствен красив и уютен дом, в който де-
цата, семейството и екипът, който се грижи за тях, се чувстват наистина в семейна среда. 
Въпреки трудностите, свързани с грижата за деца с различни здравословни проблеми и тромави-
те административни процедури, 2016 г. беше успешна за нас и децата. Продължаваме напред с 
още повече увереност, защото няма по-добра мотивация да се бориш за най-добрия интерес на 
децата от усмивката на дете, което си тръгва със своите мама и татко!

Годината започна вълнуващо - с международна кръгла маса „Правата на децата са наша грижа”, 
която организирахме по проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца”. Форумът предложи 
уникална възможност в дискусиите да се включат както представители на институциите, биз-
неса, неправителствените организации и медиите, така и самите деца. Сред лекторите бяха 
утвърдени международни и български експерти в сферата на развитие на детското благосъс-
тояние и корпоративната социална отговорност, сред които: д-р Мария Херцог - президент на 
Eurochild, д-р Джули Белангер, директор изследвания, RAND Europe и Европейска платформа за 
инвестиране в децата, основателят на Център за устойчив бизнес и Европейско училище по 
мениджмънт и технологии в Германия проф. Батачаря. 

Ангажирахме се с подготовката и извеждането в семейна 
среда на 21 дечица, които в началото на 2016 г. все още бяха 
настанени в ДМСГД „Св. София“. И успяхме. Седмица пре-
ди Коледа последните две деца напуснаха дома и започнаха 
своя нов живот, заобиколени от любов и внимание в семей-
на и близка до семейната среда. С това успешно приключи 
първият етап от проект „Пътят към семейство“, по който 
фондация „За Нашите Деца“ работи усилено от началото на 
тази година. Наистина сме щастливи, че тези деца повече 
няма да посрещнат нито една Коледа изолирани и забравени 
от най-близките им хора! Благодарни сме за активната роля 
на Агенция за социално подпомагане и екипа на Отдел за за-
крила на детето в район Възраждане!

„Да бъдеш част от екипа на Детска къща 
не е професия, а призвание, достойно за ува-
жение. Ние работим с душа и сърце за благо-
то на децата, защото те са най-голямото 
богатство на Земята.“

Аксиния Георгиева
Директор на Детска къща.
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Изпълнителният директор на фондацията г-жа Иванка Шалапатова бе сред двигателите при под-
готовката и провеждането на българския панел „Стратегии в действие“ (сн. 1), на състоялата се 
в София през април 2016 г. международна конференция за правата на детето, по време на която бе 
лансирана новата Стратегия за правата на детето /2016-2021/ на Съвета на Европа. Тя пое отго-
ворността да модерира заключителното пленарно заседание, на което бяха обобщени резултати-
те от дискусиите, и бе сред българските говорители, чието ниво и професионализъм респектира 
делегатите на международната конференция „Достигаме висини за правата на детето“. 

През март, в заключение на проект “По-защитени деца” (сн.2), финансиран от фондация ОУК, 
организирахме конференцията „Сигурност За Нашите Деца“, в която се включиха омбудсманът 
на България г-жа Мая Манолова, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус 
Конде, Заместник министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, председателят 
на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, експерти от държавната и местна 
власти и неправителствения сектор. Конференцията се проведе под патронажа на посланика на 
Великобритания н.пр. г-жа Ема Хопкинс. 

Послещнахме г-жа Хопкинс и в Пловдив (сн. 3), където я впечатлихме с дейността и успехите 
на фондацията, с работата и постигнатите резултати на специалистите от ЦОП „За деца и 
родители“ и с добрите практики на партньорство между неправителствения сектор, местните 
социални и здравни институции в града. 
Работихме усилено за повишаване на качеството и обхвата на услугите, които предлагаме. За 
пореден път спечелихме търговете в общините София и Пловдив, които ни гласуваха доверие и 
ни повериха за следващите три години управлението на центровете за обществена подкрепа 
„Св. София“ в София и „За деца и родители“ в Пловдив и Център за настаняване от семеен тип 
„Детска къща“ в София.

Стартирахме амбициозния си проект “Грижа в ранната възраст”, финансиран от фондация ОУК 
като започнахме работа в три здравни заведения и две социални услуги на територията на Со-
фия и Пловдив. Стартирахме изследователски и застъпнически дейности в сферата на ранното 
детско развитие. В една от стаите в отделението за недоносени бебета в 1 МБАЛ в София 
създадохме среда, много близка до семейната и оптимална за развитието на бебета, прекарали 
месеци от живота си в болнична обстановка. Тук специалистите от нашия мобилен екип, чрез 
развитийни и социализиращи дейности, подобряват развитието и подготвят по най-ефективния 
начин бебчетата за тяхното изписване.

През 2016 година работихме по програмата ни за превенция на изоставянето на новородени. 
Благодарение на нашата подкрепа 12 бебета останаха в своите семейства. Сред ярките и за-
помнящи се истории, е тази на родители, които си бяха тръгнали от родилното отделение без 
рожбата си и бяха отказали дори разговор със социален работник. Открихме ги в дома им много 
притеснени, но и готови да разговарят с екипа ни. Заедно обсъдихме нещата, които ги спират 
да поемат отговорността да отглеждат детето си, помогнахме им да разпознаят силните си 
страни. Посъветвахме ги да не бързат с вземането на такова важно решение, да поговорят и с 
близките си, и си тръгнахме. Няколко минути след това, преди още да сме стигнали до ЦОП „Све-
та София“, бащата ни съобщи по телефона, че вече пътуват към болницата, за да си вземат 
детето. „Добре, че ви има“, каза той.

ГОДИШЕН ДОК Л АД 2016



Един от големите ни успехи за 2016 г. – с подкрепата на Sofia Airport Center, които ни пре-
доставиха безвъзмездно пространство, като част от политиката си за корпоративна социална 
отговорност, преместихме централния ни офис в уютно и удобно помещение. Преместването 
беше внимателно планирано и реализирано с участието на всички колеги, и днес се чувстваме 
спокойни и мотивирани в новия ни офис.

Отбелязахме най-успешната от създаването на фондацията фондонабирателна инициатива. 
Каузата на Вечер на добродетелите 2016 – набиране на средства за създаване на Комплекс за 
ранно детско развитие привлече над 400 гости на събитието, а набраните за него средства 
надхвърлиха 178 000 лв. 
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ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2016 г.

В България проблемът с изоставянето на деца и попадането им в социални домове продължава да е 
сериозен. Днес повече от 1200 деца живеят в домове. Много от тях имат увреждания, и е особено 
притеснително, че повече от 40% от децата в домове са на възраст от 0-3 г., предвид особено ув-
реждащия ефект от институционалната грижа в ранната детска възраст. Предвид външния кон-
текст, приоритет за нас през 2016 г. продължи да бъде постигането на сигурност и развитие на 
децата в социалните ни услуги. Приехме предизвикателството да затвърдим и разширим позиции-
те си на надежден и предвидим партньор, който предоставя услуги с високо качество и иновации. 

След анализ на местните условия и потребности и проучване на очакванията от партньори и кли-
енти през изминалите 3 години, изградихме новата си Програма за развитие на социални услуги за 
периода 2016-19 г. Резултатът от екипната ни работа не закъсня и днес смело можем да потвър-
дим устойчивостта на услугите си и гласуваното доверие от страна на децата и семействата, 
и партньорите ни. 

Признание за качеството на работата ни и доверието в нас като специалисти е участието на 
наши експерти в изготвянето на професионални становища по съдебни казуси. 12 наши становища 
имаха решаващо значение за изхода на делата за случаи, свързани с деца. Утвърдихме и системата 
за скрининг за децата, която показа по безспорен начин, че всички деца в социалните ни услуги по-
стигат напредък в развитието си. Спечелихме доверието на клиентите си - вече сме предпочитан 
център за обучения. Тези резултати са видими в препълнените ни групи и във факта, че хората 
продължават да ни търсят за съвети и консултиране. Като изключително успешна практика от-
читаме подкрепата при придобиване на умения за полагане грижи за новородени. През 2016 г. се 
утвърди провеждането на курс “Първи грижи за новороденото“ в партньорство с МБАЛ „Пловдив“, 
а в шестте му издания се включиха 165 участника. В ЦОП „Света София“ привлякохме 119 участ-
ника в обученията ни за „Семейно планиране“, „Родителски умения“, „Бременност и първи грижи за 
новороденото“ и „Превенция на наркотиците“ – нов обучителен модул.Всеки петък в центъра ни 
в София се провежда музикотерапия за деца с трудности в развитието, което не само подпомага 
развитието на децата, но и има сплотяващ ефект за тях и техните семейства.

По традиция организирахме и събития за някои от най-големите празници. Събирането на деца 
и родители от различни общности и деца с трудности в развитието, ни дава възможност да 
акцентираме върху толерантността към различията, към съпричастността и взаимопомощта. С 
помощта на екипа ни и с участието на клиентите ни отпразнувахме - Деня на детето (01.06), Деня 
на Християнското семейство (21.11), и Коледа.

ПРОГРАМА „СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА“ ПРЕЗ 2016 г.

През 2016 година продължихме да работим за най-добрия интерес на децата - да растат в сигурна 
семейна среда. Подкрепяме семействата да развият собствения си капацитет и да поемат гри-
жата за децата си чрез социалните услуги, които предоставяме в нашите центрове за общест-
вена подкрепа в София и Пловдив. Подходът ни е основан на правата на децата, като отчитаме 
и потребностите и възможностите на хората, на които помагаме. Нашата цел е да насърчим 
семейството да се справи с проблемите и предизвикателствата пред детето, така че да осигу-
ри подкрепа и сигурност в живота му и всички възможности за пълноценното му развитие.

В работата си целим най-вече да предотвратим раздяла между родителите и детето или да 
осигурим временна грижа за него, докато семейството му го приеме отново. Работим активно 
и с осиновителни и приемни семейства - другата алтернатива за деца в риск от изоставяне 
в институция. Социалната работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни 
специалисти около едно дете и семейството му са основните фактори, които помагат за изли-
зането от ситуация на уязвимост и за справяне с трудностите в живота на детето. Затова 
изключително разчитаме на експертизата на хората в нашата организация и инвестираме в 
тяхното обучение, подкрепа и развитие. 

Ние вярваме, че всяко дете е уникално и има различни потребности и затова прилагаме инди-
видуален подход към всеки случай и по-голяма гама от интегрирани иновативни услуги за деца 
и семейства. Освен консултации на биологични родители, ние осигуряваме и подкрепа за осино-
вителни и разширени семейства (близки и роднини). Някои от основните проблеми, над които 
работим с нашите клиенти са свързани с подкрепа при деца с трудности в поведението и деца 
с увреждания с доказана диагноза или с диагноза в процес на потвърждаване. Подкрепата към 
семействата в риск е приоритетна дейност, в която инвестираме най-много средства, защото 
тя е не само най-ефективна за детето, но и най-рентабилна.
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Днес мъничето живее при родителите си и се радва на внимание от страна на всички роднини. 
Бащата сподели, че се чувства много по-спокоен след като са взели решението, а майката 
изказа своята благодарност към нас за подкрепата, която им оказахме.

ДЕТСКА КЪЩА ПРЕЗ 2016 г.

През 2016 г. в новата ни Детска къща си поставихме за цел в сигурна и близка до семейната 
среда да предоставяме на децата още по-добра грижа, която да насърчи развитието им до на-
миране на трайно решение за бъдещето им – връщане отново у дома, настаняване при близки 
и роднини, осиновяване или живот в приемно семейство. 

ДРУГИТЕ ЗА НАС 

„Бих искала да изразя голямата си признателност към ЦОП „Св. София“ и специално към госпожа 
Петя Яначкова и Рая Цветанова. Детето ни се роди с много тежко генетично заболяване, което 
беше голям шок за всички ни. Особено се притеснявахме за голямото ни дете, не знаехме как 
да говорим с него. Г-жа Петя Яначкова работи с цялото ни семейство, и то в дома ни, за да се 
справим с това голямо житейско изпитание. Благодарение на психологическата помощ, която 
ни оказа, днес семейството ни функционира съвсем нормално, грижим се с любов за двете си 
прекрасни, макар и различни деца. Благодаря!!!!“ - Цвета Йонкова

 „Искам да изразя моето удовлетворение от работата на специалистите в ЦОП „Св. София“. 
Бях подкрепена в грижите за детето по програма ранна интервенция. Получих компетент-
ни насоки, лоялност, конкретност и искрена съпричастност. Препоръчвам услугите на всички 
хора, които имат проблем с развитието на децата си. Тук ще получат помощ и подкрепа. Бла-
годаря от сърце!“ – Силвия Стоименова

„Моето семейство използва социалните услуги в ЦОП „За деца и родители“ от 1 година. Сама 
потърсих фондацията и ЦОП. Те бяха много полезни за детето ми и мен и винаги бяха до нас, кога-
то имахме нужда. Подкрепиха ни материално и физически… както и когато настъпваха проблеми 
свързани с мен и детето ми. Този център трябва да съществува, защото неговите специалисти 
внасят спокойствие и топлина в семейството. Благодарни сме, че ги има и вярваме, че и другите 
са толкова доволни!“ - Диана Узунова

През ноември получихме обаждане от акушерка от родилно отделение. Тя ни съобщи за новоро-
дено дете, чийто родители са решили да го оставят за осиновяване. По време на телефонния 
разговор разбрахме, че родителите са напуснали болницата и са убедени в решението си. 
Веднага се обадихме на бащата и поговорихме с него - в такъв момент родителите са обърка-
ни, разтревожени и изпитват вина. Подходих възможно най-деликатно и предложих да посетим 
семейството в техния дом, където ще се чувстват по-спокойни. От опит знаем, че най-ва-
жното в такава ситуация е семейството да бъде подкрепено възможно най-скоро. Нашата 
задача винаги е да помогнем на семейството само да достигне до най-правилното решение. 

Така още в същия ден се видяхме с двамата родители в дома им. Майката и бащата открито 
ни споделиха, че ще им е трудно да се справят с отглеждането на трето дете. Въпреки това 
мисълта, че то не е при тях не им даваше мира. Чувстваха се много объркани и не знаеха как 
да постъпят. По време на разговора разбрахме, че имат пълна подкрепа от страна на своите 
роднини и съседи. Двамата вече имаха опит с полагането на грижи за другите си две деца, 
които не са лишени от нищо и имат материални условия да осигурят и третото си дете. 
След като с родителите внимателно обмислихме силните им страни и притесненията им, се 
уговорихме отново да помислят и да не избързват с вземането на това решение. Отговорът 
им не закъсня и още докато се връщахме към ЦОП „Св. София“ бащата ни се обади. Родителите 
отиваха към болницата, за да изпишат детето! 

ИСТОРИЯ ЗА НАДЕЖДАТА
Десислава Илиева, старши социален работник, 

ЦОП „Св. София“

Присъствието на семейство в къщата, което се грижи за децата, се отрази много добре 
върху развитието на децата и психо-емоционалното им състояние. Детска къща е истин-
ски семеен дом, в който в тясно взаимодействие с управляваните от фондацията центрове 
за социални услуги, с любов се грижим да подобряваме физическото и психическото здраве 
на децата. Те се развиват в уютна и изпълнена с топлина обстановка, растат и достигат 
връстниците си. Това води до много бърз процес на осиновяване, и намиране на семейства, в 
които те растат щастливи и обичани.

Истински дар за нас са моментите, в които децата правят първите си стъпки, казват пър-
вите си думи, споделят първата си усмивка, защото са усетили любовта и прегръдката на 
света около тях. При нас те избират своята професия и знаем, че и благодарение на нашата 
помощ след години ще видим най-успешните архитекти, финансисти, строители, дизайнери на 
България, защото това са нашите деца. 
Благодарение на сътрудничеството ни с ОЗД „Лозенец“, ОЗД „Младост“ и РД „СП“ София-град, 
4 от 10-те деца, за които се грижихме през 2016 г. в Детска къща, бяха осиновени, 3 предстои 
да бъдат изведени в семейна среда. 

Извеждането на децата е един от най-вълнуващите моменти за екипа ни, момент в който 
със сълзи на радост изпращаме детето, прегърнато от мама и тате. Поели сме в обятията 
си всяко едно от тях, когато е било едва на няколко дни или седмици, преживявали сме всички 
радости и тревоги – колики, опити да се обръща, да седи, да се храни с лъжица, понякога сме 
свидетели на първите думички, на първите стъпки на детето. И сме горди, че сме част от ус-
пеха на всяко дете, и радостни, че децата си тръгват от нашата Детска къща, защото вече 
имат своето семейство, в което ще получат цялата любов и грижа от която се нуждаят. А 
ние в Детска къща често си спомняме за тях, и макар да ни липсват, искрено им пожелаваме 
да растат щастливи и обичани.
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ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ОТ ОСИНОВЕНИТЕ ПРЕЗ 2016 Г. ДЕЦА

След 6 месеца в Детска къща Васко откри своите мама и татко 

Васко влезе в нашата Детска къща на три месечна възраст. Когато за първи път го 
поехме в прегръдките си, беше едно много отпуснато и лениво бебче със суха и на 
места разранена кожа. Не можеше да държи главичката си изправена, гледаше безиз-
разно, не се усмихваше и дори не плачеше. 

Веднага започнахме да работим интензивно с него, привлякохме и други специали-
сти, за да подобрим състоянието му. Лекувахме и възстановихме кожата на детето. 
Приложихме много терапевтични методи, за да наваксаме заедно изоставането в 
развитието му, да провокираме в него интерес към живота, обградихме го с любов, 
топлина и грижи.

Шест месеца след като прекрачи прага на Детска къща Васко вече беше здраво, жиз-
нерадостно и любопитно към живота обичливо бебче, което по нищо не отстъпваше 
на връстниците си. 

Много скоро след това той беше осиновен и днес расте обграден от любовта и грижите 
на мама и татко.

ПРИЕМНА ГРИЖА ПРЕЗ 2016 г.

Като организацията, която стартира приемната грижа в България, ние все още предоставяме 
най-пълен пакет от услуги за развитието й у нас - набиране и обучение на приемни родители, 
оценка на капацитета и мотивацията им, подкрепа преди и след настаняване на детето при 
тях. Нашите специалисти са на разположение 24 часа в денонощието за осигуряване на необ-
ходимата на приемното семейство и детето подкрепа, включително материална. 

Въпреки ограниченията, които поставят държавните институции на неправителствените ор-
ганизации със специализация в развитието на приемната грижа, каквато е нашата, ние нами-
раме начини да продължим подкрепата си към децата и семействата по възможно най-добрия 
начин. Резултатите показват, че усилията ни си струват. Наложихме се като организация, коя-
то предоставя най-добра приемна грижа, следвайки световно признати стандарти и системи 
за оценка на качеството и въздействието и ефекта върху детето. Признание за качеството 
на приемната грижа, която предоставяме и професионализма на нашите приемни семейства 
е по–големия от реалния ни капацитет брой заявки за приемни семейства, които получаваме. 

През 2016 г. през нас преминаха 61 приемни настанявания, в края на годината приемните се-
мейства, с които работим са 29. 11 от децата бяха осиновени, 5 се върнаха успешно в био-
логичното си семейство. През годината доразвихме и утвърдихме почасовата заместваща 
грижа, която осигуряваме на приемните семейства и деца. Това е задължителна грижа за 
приемното семейство, която поддържа добрата кондиция и дава възможности на родите-
лите да участват в групи за самоподкрепа и в обучителни модули, които организираме съ-
образно потребностите им. И през 2016 г. организирахме летен лагер за приемните деца 
като заместваща грижа, която осигури възможност за почивка на приемните родители. 
Мъниците имат възможност да участват в различни дейности и да се развиват, докато 
приемните родители надграждат своите професионални умения.

Пример за системната ни работа в подкрепа 
на приемните родители е професионалното им 
израстване и поемането на допълнителни дей-
ности. Така дългогодишната ни приемна майка 
– Галина Ангелова стана ко-водещ на групите за 
подкрепа. Тя успя да развие своята експертиза 
като подкрепящ основният водещ в групите. 
Като приемен родител с натрупан опит с поре-
дица от настанявания, тя е много ценен ментор 
за по-младите приемни родители. Освен заради 
професионализма й, разчитаме на нея и заради 
човечността и топлината, с които вдъхновява 
останалите приемни родители.

СЪБИТИЯ И КАМПАНИИ С МИСИЯ

2016 г. беше наситена с вълнуващи събития и кампании в подкрепа 
на мисията на фондация „За Нашите Деца“, които привлякоха обществени личности,  

социално ангажирани компании и хора с изявена гражданска позиция. 

ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 2016 г. –  
НАЙ-УСПЕШНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ БЛАГОТВОРИТЕЛНО СЪБИТИЕ

Седмото издание на най-голямото благотворително събитие на фондация „За Нашите Деца“ 
събра над 400 гости - представители на бизнеса, културния и дипломатическия елит у нас. 
Това, което прави събитието уникално е, че 100% от събраните средства се инвестират в ка-
узата на Вечерта. Посветихме Вечер на добродетелите 2016 на най-големия ни и иновативен 
проект – създаването на Комплекс за ранно детско развитие в София. 

Благодарение на гостите на събитието, изключително успешното благотворително наддава-
не и вълнуващата арт програма, набрахме над 178 000 лв., които инвестираме в социалните 
и интегрирани услуги в Комплекса за ранно детско развитие. Тези услуги ще дадат шанс за 
пълноценно развитие на 400 деца и семейства в риск на територията на София.

Патрон на събитието беше доц. Велина Тодорова - първият бъл-
гарски представител в Комитета за правата на детето на ООН. 

„Удовлетворена съм, че заедно с фондация „За Нашите Деца” сме 
част от националната и глобална общност от хора, посветени 
на защитата на правата на децата. Поздравявам фондацията 
и нейния вдъхновен екип за доказаното през годините упорито, 
устойчиво и високо професионално участие в развиването на 
политиките за закрилата и повишаване благосъстоянието на 
децата. Познавам работата на хората в организацията и ги поз-
дравявам, че освен спасените хиляди деца от живот в институ-
ция успяват успешно да реализират и традиционното благот-
ворително събитие Вечер на добродетелите. За мен е чест да 
бъда патрон на седмото издание, което ще бъде още по-успешно 
и интересно и ще постави фокус върху най-малките деца в Бъл-
гария, които имат трудности в развитието си.“
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За първа година Вечер на добродетелите се проведе с лю-
безното домакинство на Sofia Tech Park. Водещи бяха Йоан-
на Драгнева и Михаил Дюзев, а в програмата се включиха 
едни от най-известните артисти на България – Веско Еш-
кенази и Мартин Пантелеев, Quick Hands Project, Калин Ве-
льов, Валя Балканска и четири поколения родопски гайдари, 
млади изпълнители от училището за певци D-Stars. Както 
традицията повелява, за сценария и режисурата се погри-
жиха сценаристът Иван Ангелов и режисьорът Димитър 
Коцев-Шошо. 
Само от благотворителното наддаване, водено от несрав-
нимия Игор Марковски, бяха набрани близо 105 000 лв. В него 
бяха включени предмети от Христо Стоичков, Александър 

Везенков, певицата ZAZ, Браян Адамс, много преживявания сред които ексклузивна тур обиколка 
в Луфтханза Техник София и кулинарна демонстрация в резиденцията на Държавата Израел в 
София, любезно и безвъзмездно предоставени от дарители на фондацията.

Няма успешно събитие без успешни партньори и съмишленици, които често остават незабе-
лязани. Първите хора, които ни дават увереност, че ще успеем са именно тези изключителни 
хора и компании, за които благотворителността е много дълбоко осъзнат акт на подкрепа! 

ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 2016 Г. СЕ ОРГАНИЗИРА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:

Генералният спонсор Дънди Прешъс Металс Челопеч, сребърните спонсори ЕОС Ма-
трикс, Мото-Пфое и Петрол; Домакините София Тех Парк, Иновационен форум „Джон 
Атанасов“; Партньорите: The Smarts, Ред Девил, Райт Рентал, Лидл, Кока Кола, Джей 
Пойнт Груп, TELUS International Europe, Конгрес Инженеринг, Speedy, Fusion Academy, Ар-
лет, Агенция Диаманти, Български форум на бизнес лидерите, Британско-Българска биз-
нес асоциация, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата.

Ние знаем, че нашите успехи могат да мотивират и други хора да бъдат добри и това не може 
да стане без силата на словото и посланието на нашите медийни партньори. Благодарение 
на разказаната от тях новина ние разказваме нашата история, че именно в нашата страна е 
възможно обединението на истинските хора с истинската кауза - силен старт в живота на 
всяко българско дете. Благодарни сме за медийната подкрепа на БНТ, БНР, сп. Икономика, в. 
Капитал, Дневник, сп. Първите седем, FM+, сп. Мениджър, Нова ТВ, Нет Инфо, Offnews, БГ НЕС.

ТАЗИ КОЛЕДА ЧУДЕСАТА ПРАВИТЕ ВИЕ 

Четвъртото издание на коледната ни кампания Тази Коледа чудесата правите Вие за поредна 
година доказа, че в България има компании и екипи, които са ангажирани с детската кауза. За тях 
Коледа е повод не само да бъдат със своите семейства, но и да направят всичко възможно пове-
че деца в риск или с увреждания, да прекарат празниците в сигурна и развиваща семейна среда.
 
Каузата на кампанията ангажира и вдъхнови служителите на 40 социално отговорни компании 
от различни браншове, които сами организираха малки благотворителни събития в офисите си, 
дариха средства и показаха своята съпричастност към това нито едно българско дете да не 
попада в изолацията на социалните институции, а да живее сигурно и обичано в семейство. Така 
по Коледа стотици хора допринесоха за социалната промяна, която фондацията внася в живота 
на деца в риск от изоставяне, малчугани с тежки увреждания и такива в приемни семейства.

Съвместните усилия на всички служители-дарители набраха над 41 хиляди лева, които ще бъ-
дат инвестирани в подкрепа на уязвими деца и семействата им през 2017 година.

2016 – ИЗПЪЛНЕНА С НОВИ ФОРМАТИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ СЪБИТИЯ
 
Традиционно всяка година фондация 
„За Нашите Деца“ организира реди-
ца събития, с които привличаме об-
ществена подкрепа за нашите каузи. 
За първи път реализирахме два нови 
формата, свързани с някои от любими-
те занимания на човека – храната и 
спорта.
На 9 април проведохме благотвори-
телна сладкарска демонстрация, во-
дена от шеф Ирина Купенска и шеф 
Felicien Christe в демонстрационен 
център ShowHow с любезната подкре-
па на фирма Томеко и Лидл. 100% от 
всички приходи от входа за кулинарна-
та демонстрация бяха дарени за на-
шата кауза, а гостите на събитието 
си освен с нови знания от света на 
сладкарство си тръгнаха и с убежде-
нието, че освен вкусна, храната може 
да бъде и приготвена с кауза.

На 16 юли за първи път организирахме благотвори-
телен футболен турнир, в който се включиха шест 
отбора в подкрепа на каузата всяко дете да рас-
те обичано в сигурна и подкрепяща семейна среда. 
Мачовете се играха в две групи, а участие взеха 
отборите на Bright Marketing Research, SB Tech, 
Raiffeisenbank, CXG, Scale Focus и фондация “За На-
шите Деца” и приятели. 
Благодарение на любезните домакини от БАУХАУС 
Арена, Сдружение Фуутура и Асоциация за развитие 
на български спорт, 100% от набраните средства 
бяха инвестирани в подкрепа на каузата на фонда-
цията. Това са инициативи, които сближават хора-
та и помагат да имаме силни социални връзки така, 
че въпреки трудностите да създаваме сигурна и 
развиваща среда за нашите деца. 
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КОРПОРАТИВНАТА И ГРАЖДАНСКАТА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ –  
ДВИГАТЕЛ НА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Подкрепата на нашите корпоративни дарители ни позволи и през 2016 г. работим за реализираме 
социални иновации като Детска къща и Комплекса за ранно детско развитие. Техните служители 
се включват активно като индивидуални дарители, участници в кампании и събития, или като 
доброволци. През 2016 г. имахме индивидуални дарители по ведомост от преводаческа агенция 
Софита, The Smarts, Дженерали, Крестън Булмар и Каргил.

Нашите партньори продължават да инвестират не само финансови ресурси, но и знания, екс-
пертиза и добри практики. Инвестициите от тези дарители в нашата организация остават 
ключови за нашия системен успех в контекста на все още слабото финансиране от страна на 
държавните институции. 

КЛЮЧОВИ ИНВЕСТИТОРИ И ПАРТНЬОРИ

Американската компания Каргил продължи да ни подкрепя и през 2016 година като за първи път 
обърна своя фокус от приемната грижа към най-новия ни проект „Пътят към семейството“. 
Благодарение на инициативността и креативността на стотици служители на компанията 
във всички офиси на Каргил по света и набраните от тях средства, в края на 2016 г. успяхме да 
изведем и последното дете от ДМСГД „Св. София“.

Ситибанк беше един от ключовите дарители, които ни позволиха през 2016 г. да развием и 
поддържаме качествена приемна грижа. Благодарение на подкрепата на банката осигурихме 
ежемесечна материална и финансова подкрепа за 12 приемни деца и семейства. Служителите 
на банката се включиха активно във всички дейности през годината, като организираха и 
участваха в събитие на Витоша с повече от 20 приемни деца и семейства, посветено на Global 
Community Day, предоставиха материални дарения, които събраха в офиса си и дариха коледни 
подаръци на 40 приемни деца в Пловдив.

Един от новите ни съмишленици през 2016 г. беше Лидл, който застана зад каузите Приемна грижа 
и Семейна подкрепа. Освен финансова подкрепа, за две от ключовите програми на фондацията, Лидл 
подкрепи с материални дарения най-голямото ни благотворително събитие Вечер на добродетелите.

За поредна година фондация „Един свят“ подкрепи нашата организация, като през 2016 г. избра 
за своя кауза Детска къща. Благодарение на „Един свят“, 3 от бебетата в Детска къща полу-
чиха шанс за развитие, обич и индивидуални грижи. 

Вече 6 години фирма Компас отделя 8% от продажбата на всеки продукт с марка Happy Junior 
в подкрепа на програмите на фондацията за приемна грижа и превенция на раздяла на но-
вородени. Като част от дългогодишното ни партньорство, през 2016 г. отново проведохме 
традиционния празник по случай международния ден на детето в Плевен, в който се включиха 
стотици деца и семейства.

Дългогодишен дарител, който продължи своята подкрепа и през 2016 г., е Oriflame Bulgaria, коя-
то дарява 100% от печалбата от своята специална серия дарителски продукти, които включва 
регулярно в своите каталози през годината. 

Дженерали продължи и през 2016 година да подкрепя Детска къща като част от проекта „Си-
гурен дом за нашите деца”. Служителите на Дженерали са изключително ангажирани с каузата 
и част от тях са регулярни индивидуални дарители.

За четвърта поредна година LR Global Kids Fund подкрепи 3 от децата в Детска къща къща. 
Глобалния детски фонд на LR Health & Beauty подкрепя Къщата от 2013 година, изключително 
деен е и българският екип, който се включва в редица други събития и инициативи на фондаци-
ята като Вечер на добродетелите и Тази Коледа чудесата правите Вие 4.

За поредна година eCommera застана зад мисията на „За Нашите Деца“ като осигури финан-
сова подкрепа, необходима за спасяването на 10 деца от изоставяне.

За втора година PROFI CREDIT Bulgaria подкрепи програмата ни за Семейна подкрепа, с което по-
каза своята дългосрочна ангажираност към оказването на помощ на деца и семейства в нужда. 
Служителите на компанията и нейното ръководство са силно въвлечени в каузата и участват в 
различни събития и кампании, които фондацията организира.
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транство“, Институт за изследване на населението и човека към БАН и фондация „За Нашите 
Деца“. То ще опише добрите практики и дефицитите в системите за грижа през призмата на 
холистичния подход към правата и нуждите на децата в ранна възраст и семейно-ориентирана-
та грижа. Резултатите ще подкрепят застъпничеството по темата за ранното детско разви-
тие и изработването на първата национална стратегия за ранно детско развитие в България. 
Резултатите от изследването ще бъдат публикувани и представени през 2017 г.
През 2016 г. постигнахме значителен напредък в консолидирането на обществена и полити-
ческа подкрепа за по-систематичен подход и реформи в сферата на грижата за децата в 
ранната възраст.

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ КЪМ СЕМЕЙСТВО“

През 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ започна активна работа по проект “Пътят към семей-
ство”, чиято цел е да даде възможност на децата от Дома за медико-социални грижи за деца 
„Св. София“ да се радват на обич и подкрепа в семейна среда, а на всички деца и семейства в 
риск да се възползват от широк набор от интегрирани социално-здравни услуги. В рамките на 
първия етап на проекта след активна работа за подготовка и на децата и на новата форма на 
грижа, в края на 2016 г. всички 21 бебета и деца от ДМСГД „Св. София“ бяха изведени от дома в 
семейна или близка до семейната среда. 

През 2016 г. за втори път Софийска вода реализира кампания за маркетинг с кауза като чрез 
двумесечната кампанията за доставка и монтаж на индивидуални водомери, направи съпричаст-
ни към проблемите на децата в риск хиляди свои клиенти. Софийска вода е и част от партньор-
ската мрежа, в която фондацията има позиционирани свои дарителски кутии, а служителите 
на кампанията отново се включиха в коледната кампания Тази Коледа чудесата правите Вие 4.
За трети път Българският Форум на Бизнес Лидерите избра за кауза на Годишния си благотво-
рителен бал нашата организация. Форумът дари 18 500 лв., които инвестирахме в извеждането 
и на последните деца от ДМСГД „Св. София“ в края на 2016 г.
Нашата организация беше една от каузите на 17-ия Бал на Германската икономика, организиран 
от Германо-Българската индустриално-търговска камара. С дарените средства ще продължим 
своята подкрепа към приемната грижа и през 2017 г.

През юни 2016 г. PaySafe посвети тиймбилдинга за своите служители на каузата на фондация „За 
Нашите Деца“. Събитието на Боровец включваше серия от забавни предизвикателства за еки-
пите на компанията, а точките, които печелеха се превърнаха в дарение, насочено към подкрепа 
на деца и семейства в риск. 

През 2016 г. отново участвахме в кампанията „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк, като 
този път за своя кауза предложихме Детска къща. Благодарение на подкрепата и щедростта 
на служителите и дарителите в кампанията, Детска къща ще продължи да бъде пристан на 
надеждата за 6 разделени от своите родители бебета, които ще получават обич и индивидуална 
грижа в семейна среда. 

ПРОЕКТИ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В РАННАТА ВЪЗРАСТ“

През м. май 2016 г. започнахме изпълнението на три годишен проект „Грижа в ранната възраст“, 
финансиран от фондация „ОУК“, с който си поставихме амбициозната цел да допринесем за подо-
бряване на политиките и практиките, свързани с ранното детско развитие и благосъстоянието 
на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) в България. Проектът включва работа на терен в 
здравни и социални заведения, изследователски и застъпнически дейности. 

През 2016 г. създадохме партньорства и започнахме работа в три здравни заведения и две соци-
ални услуги в София и Пловдив. Това са Специализираната болница за активно лечение по детски 
болести „Проф. д-р Иван Митев“ – София, Първа многопрофилна болница за активно лечение – Со-
фия, Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив, Център за настаня-
ване от семеен тип „Детство“ и Център по приемна грижа – София. Нашите мултидисциплинар-
ни мобилни екипи от специалисти работят с децата, родителите и специалистите в обектите 
по индивидуални програми, съобразени със специфичните нужди на всяко заведение. Дейностите 
са насочени към повишаване качеството на грижата и стимулиране развитието и социализа-
цията на децата, специализирана подкрепа на родителите и специалистите за повишаване на 
техния ресурс в грижата за децата, подобряване на взаимодействието между специалистите и 
родителите и оптимизиране на физическата среда. 

Стартирахме национално изследване на влиянието на здравната, социалната и образовател-
ната системи върху грижата за децата в най-ранна детска възраст и тяхната сигурност. 
Изследователският екип, който работи по тази задача е съставен от сдружение „Дете и прос-

Водени от принципа за най-добрия интерес на детето, в продължение на година с подкрепата 
на ДМСГД, Отдела за закрила на детето – Възраждане в София, Министерство на здравео-
пазването и Столична община, работихме за да осигурим плавен преход на децата към новата 
форма на грижа, където те да се чувстват сигурни, подкрепени и обичани. Обединихме усилията 
си и подадохме ръка на всяко от тези деца и извървяхме с него пътя към семейството или към 
най-близката до семейната среда и поставихме основите, върху които ще бъде създаден Компле-
ксът за ранно детско развитие.
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В резултат на тези усилия седем от децата посрещнаха Коледа заедно със своите нови семей-
ства на осиновители, едно момченце очаква запознанството с новите си родители в приветли-
вата атмосфера на Детската къща на Фондацията. Други шест деца бяха настанени в приемни 
семейства, а седем момчета и момичета с особено тежки увреждания и усложнено здравословно 
състояние, които според оценките в момента се нуждаят от специализирана подкрепа, бяха 
настанени в резидентна услуга, в която е осигурена постоянна медицинска грижа. Всичко това 
дава основание институцията да бъде закрита.

Фондация „За Нашите Деца“ ще продължи да подкрепя всички деца и на новите места, където 
живеят, защото вярваме, че да живееш в семейство не е привилегия, а право на всяко дете. 

Предстои празната вече сграда от сива и тъжна да бъде превърната в модерен Комплекс за ранно 
детско развитие, където ще се предоставят интегрирани социално-здравни услуги за деца от 0 
до 7 години и техните семейства. Проектирането на ремонта на сградата, така че тя да бъде 
функционално приспособена за новите услуги направиха нашите партньори от “Иво Петров Архи-
текти”, които приеха поканата ни и застанаха зад нашата инициатива като инвестираха своята 
експертиза напълно безвъзмездно. В Комплекса за ранно детско развитие екип от професиона-
листи с големи сърца, ще даде алтернатива на семейство, в което се ражда дете с трудност в 
развитието или увреждане да се научи как не просто да се грижи за детето, но и да стимулира 
развитието му, ще даде шанс на детето да остане у дома и да развие пълния си потенциал в сигур-
на семейна среда, заобиколено от любовта на семейството си, вместо да постъпи в институция, 
ще даде опора на семейства да приемат в дома си малките деца от институциите в София, така 
че тези деца да получат шанс за истинско детство, изпълнено с мечти, копнежи и перспективи.

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ В НПО

2016 г. бе динамична и изпълнена с предизвикателства, но завърши изключително успешно за фон-
дация „За Нашите Деца”. Годината беше период на свиване в организацията, разделихме с много 
колеги поради приключването на проекти и не осигуряването на устойчивостта им от страна 
на държавните институции. В този момент беше изключително важно, че колегите ни останаха 
мотивирани да работят, водени от каузата. За това силен принос имаше професионалната рабо-
та на екип „Човешки ресурси и администрация” в организацията, както и всички ръководители.

Разбира се, работата за кауза мотивира определен тип хора. Именно те остават при нас 
най-дълго и са щастливи, че чрез своята експертиза допринасят именно за това децата на Бъл-
гария да получат шанс за истинско детство и развитие. Още при интервютата търсим точно 
тях, а не такива, които са привлечени от бранда или гледат на работата само като поредния 
образователен курс. Хората, които се мотивират от кауза привързват сърцето си за работата 
и тук изобщо не става дума за компетенции, заплати, организационни структури. Затова се 
стремим да ги забелязваме още по време на интервюто, като отчитаме всички фактори и се 
водим единствено от степента на образование, убедителността на кандидата, минал опит и 
пр. Компетенции се набавят сравнително бързо, но онова, което търсим, е възпитано и заложено 
вероятно още в детството, то не се учи в университет или на работното място.

Нашето въвеждащо обучение е задължително за всеки нов служител. Когато бе въведено преди 4 
години, то продължаваше четири - шест месеца и програмата се изготвяше от мениджъра, днес 
екипите сами да въвеждат и обучават новите си колеги в рамките на един месец и работят ос-
ъзнато за приобщаването им. Тази способност е белег на културата в една организация. Голяма 
роля изигра и въвеждането на електронни обучения, които са достъпни по всяко време и всеки 
колега може да организира въвеждането си съобразно начина, по който учи. 

СТАЖАНТСКА И ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА

През 2016 г. продължи изключително силният интерес от страна на млади специалисти и сту-
денти към фондацията, в която както те споделят, виждат шанс да натрупат много и качест-
вени знания и опит. Близо 20 стажанта получиха възможност да практикуват наученото във 
всички отдели. Често след края на тримесечния стаж, който не е платен, стажантът иска да 
го продължи за още три месеца, защото е установил, че има още много какво да учи. Благода-
рение на силната ни стажантска програма, често бивши наши стажанти започват работа във 
фондацията, а приятели на преминалите вече стажанти идват при нас, заради авторитета на 
фондацията като добро място за старт в кариерата. 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Активните застъпнически дейности на организацията са насочени към приемането на инте-
грирана национална политика в областта на ранното детско развитие, основана на правата на 
детето и семейно-ориентираната грижа. През 2016 г. поставихме началото на единен процес 
за изработване на първата национална стратегия за ранно детско развитие, който ще обедини 
ключовите участници, които ще участват в създаването й около основните принципи на проце-
са. Привлякохме подкрепата на експертната и академичната общност, както и на международни 
и национални организации и институции. Постигнахме напредък и в мобилизирането на полити-
ческа подкрепа за реформи в сферата на ранното детско развитие, наблюдаваме все по-голямо 
разбиране за важността на мерките, насочени към ранното детство в изпълнението на програ-
ми в здравната, социална и образователна сфери. Фондацията продължи да изразява становища 
по значими теми в социалната сфера чрез активно участие в национални и международни мрежи 
и коалиции, конференции, работни групи и срещи. Допринесохме с коментари по стратегически 
документи, политики и доклади по теми, които влизат в обсега на експертизата ни - социалното 
подпомагане, политиките за доставката на социални услуги, деинституционализацията, дет-
ското участие, бедността и социалното изключване, както и други значими социални въпроси. 
С нашето застъпничество бяха подобрени ключови национални политики, като приетия през м. 
октомври aктуализиран план за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България“.

Нашата стажантска програма дава много добър старт в кариерата за младите хора. Без зна-
чение дали в нашата организация или на друго място, стажантите ни демонстрират не само 
придобития професионален опит, но и развити умения за комуникация, планиране и работа в 
екип. През 2016 г. четирима от преминалите на стаж продължиха кариерния си път като наши 
служители. Много от останалите споделят, че скоро след края на стажа си са успели да намерят 
работа и се чувстват уверени да прилагат наученото във фондацията.
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ФИНАНСИТЕ НА ФОКУС

През изминалата 2016 г. фондация за „Нашите деца“ продължи дейността си по предоставяне 
на социални услуги в София и Пловдив с подновени договорни отношения и с двете Общини в 
тригодишен план. Стартира проект „Грижа в Ранна Детска Възраст“, финансиран от фондация 
ОАК. Проект „Пътят към Семейството“ позволява всички деца от ДМСГД „Св. София“ да бъдат 
изведени в семейна или близка до семейната среда, а сградата ще се превърне в модерен Ком-
плекс за ранно детско развитие. През изминалата година фондация за „Нашите деца“ реализира 
стопанска дейност свързана с обучения, обмяна на опит и добри практики в България.

През 2016 година затвърдихме културата колегите да приемат стажантите като пълнокръвна 
част на екипа и взаимно да обменят опит и идеи. Бивши стажанти в отдел „Човешки ресурси“, 
участваха в конкурс за млади таланти „HR в действие“, в който компании наблюдават работата 
на студентите и предлагат възможности за кариерно развитие. Ето какво сподели наша ста-
жантка в отдел „Човешки ресурси“: 

 „Впечатли ме отношението към стажантите във фондацията, менторите отделят внимание и 
обясняват. Има комуникация в екипите, както свобода на достъп до информация. Хареса ми атмос-
ферата на работа и климата в организацията.“ – Преслава Иванова 

Активно се развива доброволческата програма на фондацията. Над 50 доброволци отделиха от 
времето си и работиха безвъзмездно в името на най-добрия интерес на децата, с които рабо-
тим. През 2016 година отново бяхме подкрепени по време на най-голямото ни ежегодно събитие 
„Вечер на добродетелите“. Добродоеятелите се включиха като хостове и хостеси, както и в 
професионални дейности по сценария, режисурата, воденето на събитието и озвучаване. Дъл-
госрочната ни доброволческа работа в Детска къща, продължи с 8 доброволци. Те извършваха 
социализиращи дейности с настанените деца и им даряват любов и грижи. Щастието от об-
щуването между доброволците и децата проличава всекидневно в смеха и игрите, които правят 
живота на мъниците по-топъл, а този на доброволците изпълнен със смисъл.
 

ДОБРИ ПРАКТИКИ

В 2016 г. наблюдавахме много силен ефект от системата ни за атестация на служителите, коя-
то функционира чрез два компонента - договаряне и изпълнение на работни цели и 360-градусова 
обратна връзка, която всеки член на екипа получава и дава за колегите си. На практика това оз-
начава, че следим за справянето на служителите както на ниво работни цели, така и за предста-
вянето им, т.е самооценявам се аз, оценяват ме моят ръководител, колегите от хоризонталния 
ми екип и моите подчинени. Това става анонимно и дава максимално обективна оценка за всеки.

Мениджърите планират надграждащи обучения за своите служители, използвайки резултатите 
от атестацията. Така се затваря кръгът от дейности, които използваме за развитие на служи-
телите, както на индивидуално, така и на екипно ниво.

Атестацията има и мотивираща роля. Виждаме колеги, които започват да „летят” след полу-
чаване на доклада с 360-градусова обратната връзка, а преди това са били несигурни как ги 
приемат колегите. Друг положителен ефект от атестацията е, че хората се научиха да дават и 
приемат и градивна критика – вече всеки е наясно, че тя служи за усъвършенстване и развитие. 

ЗАПАЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА

В 2016 година обособихме библиотека, която съдържа литература, натрупана откакто същест-
вува фондацията. Стажанти създадоха регистър и картотека, подредиха книгите по теми – 
мениджмънт, лидерство, детско развитие и т.н. Тази литература е достъпна по всяко време 
на служителите. Това много улеснява и работата по въвеждането на новите хора. Преди години 
често се случваше някой да пише нещо, което някой друг вече отдавна е написал и се пази в 
офиса. Организирахме управлението на информацията чрез облачна система, обучихме в диги-
тални компетенции всички служители, така че да могат да работят в споделени файлове, в общи 
директории, и в 2016 вече наблюдавахме силния ефект върху екипната работа и разбирането за 
работата и приноса на всички. 

Индивидуални дарители - 122 000 лв.

Корпоративни дарители - 484 000 лв.

Международни фондации - 337 000 лв.

Финансиране от общини като дейност, 
делегирана от държавата, както и в 
партньорство по оперативни програми - 
621 000 лв.

Стопанска дейност - 1 000 лв.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

2016

31%

22%

8%%

40%

ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2016 - 1 564 000 лв.

ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – 1 000 лв.

Част от получените дарения и финансирания са отсрочени като приход за следващи периоди.

ТЕНДЕНЦИИ: 

През 2016 г. активите на фондацията нараснаха от 670 на 951 хил.лв., което се дължи на отсро-
чено финансиране и на по-големи парични наличности към края на годината. 

Налице е увеличение на приходите, получени от Международни фондации.

Отбелязваме ръст в даренията на индивидуалните и корпоративните дарители за програмната 
дейност на фондация за „Нашите деца“.

Благодарение на успешното партньорство с бизнеса и гражданите за подкрепа на най-уязвимите 
деца в България, мисията на фондация за „Нашите деца“ продължава с добре балансиран ресурс. 
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 стаби-
лен партньор на дарителите си и на потребителите на услуги.
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ИНВЕСТИЦИИ:

РАЗХОДИ 
2016

10%15%

40%%

21%

14%

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ – 2 000 лв.

Семейна подкрепа, превенция на изоставяния-
та и подкрепа на осиновители: 516 000 лв.

Приемна грижа - 136 000 лв.

Детска къща - 191 000 лв.

Проекти - 277 000 лв.

Разходи за развитие на организационния капа-
цитет и комуникации - 182 000 лв.

Стопанска дейност - 1 000 лв.

ПРОФИКРЕДИТ България
Селект Трейд 
Сен-Гобен Констракшън  
 Продъктс България 
Си Ем Ес София
Ситибанк
Содексо Пасс България
Софийска вода
Спортен клуб Бегач
Фондация “Един свят”
ФПББ
Хюлет Пакарт Ентърпрайз 
отдел GSD Supply Chain

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДАРИТЕЛИ

Esther Anna Watorowsk
Gabor Ambrus
Indre Asauskaite
Maryna Koch
Rafael Noivo
Stuart Traves
Thomas Kaden
Александра Паунова
Александрова
Александър Костадинов
Александър Радославов  
  Велев
Анджи Денчева
Анелия Спасова
Анна Милицевич
Антон Русинов Илиев 
Антон Стефанов
Антония Кралчевска
Асен Асенов 
Атанас Атанасов 
Атанас Стефанов Танов 
Богдана Дивитакова
Борислав Кръстев 
Валентина Петрова Благоева
Валери Петров Пейков
Ваня Чичова
Васка Миткова 
Веселин Щерев 

Виктор Александров
Виктория Димитрова  
  Вълчева
Владимир Георгиев Дичев
Владимир Пенчев
Галина Секулова
Галя Трифонава 
Генчо Христов
Гергана Петкова Стойкова 
Гергана Тодорова Алексиева 
Григор Стоянов Атанасов
Даниела Владова
Дафина Чавдарова  
  Николакова
Денислав Георгиев
Деница Сачева
Десислава Димитрова Попова
Диана Манева 
Диляна Купенска
Димитър Арсов
Димитър Иванов
Димитър Петков
Дияна Ангелова
Добрияна Скленарова
Елена Георгиева 
Елица Юриева Хорозова 
Елия Атанасова
Елка Налбантова
Емилия Венчова Стоева 
Емилия Георгиева Милчева 
Примерова
Жана Велчева Маринова
Жанета Джамбазка 
Златомир Милков Ковачев 
Зорница Коларова 
Ивайло Филипов Алексиев
Иван Вергилиев Георгиев
Иван Димов
Иванка Шалапатова
Ивелина Иванова Георгиева
Йоана Николова Иванова
Йордан Тодоров
Йосиф Йосифов
Калина Ламбова
Калоян Масларски

КОРПОРАТИВНИ  
ДАРИТЕЛИ

Bulgarian Orphans Fund
Cargill
Dentsu Aegis Network
H&M
LR Global Kids Fund
Telus International
АбВи
АИСЕК Пловдив
Ай Ду Адв 
Айдиъс Лаб
Амадо
Брайт Маркетинг Рисърч
Български форум  
  на бизнес лидерите
Бюро Веритас
Веринт Системс България
Германо-Българска  
 Индустриално-Търговска 
 Камара
Данон
Детска градина АРТИ
Дженерали
ДМ България 
Дриймикс 
еКомера
Екофарм
Ес Енерджи Проект 
Интеркапитал груп
Инфокол 
Климавент
Компас/Си Трейд
Крестън Булмар 
Лидл България
М3 
Маркет линкс 
Мусала Софт 
Нотариална кантора  
 Милева - Георгиева
Орифлейм България
Преводаческа агенция 
 Софита 
Пейсейф

ПАРТНЬОРИ, ДАРИТЕЛИ, ДОБРОВОЛЦИ 

Благодарим на всички фирми и индувидуани дарители, които дариха на фондацията средства, 
време, знание, опит и ни предоставиха обучения и специализирани услуги!  

Изпълнението на голяма част от поетите ангажименти беше възможно благодарение  
на доверието на нашите партньори и добротворци. Горди сме, че сред тях има и деца! 
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ДАРИТЕЛСКИ КУТИИ

Cakey Bakey
DaDa Cultural
Lunch Time
Patisserie de Provance
PWC
Аптека Нора
Аптеки Адонис
Балев Био Маркет
Бодимед
Вис Виталис
Галерия Арт бокс
ДКЦ Вита 
Киндерланд
Клиника Щерев
Летище София
Магазин Лабиринт
Маргел М
МБЛА Токуда Болница 
  София 
Мебели КОМО
МЦ Лора
Панини груп (CICCIONE)
Пикадили
Софийска вода
Феста Клийн 
Фит Кървс
Хлебаров
Щастливата пекарна
Ювия ООД-Виктория СПА

ДАРИТЕЛИ ОТ ВЕЧЕР НА 
ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 2016 г.

Citibank
Fusion Academy
H.E. Ms. Ana Maria Sampaio 
 Fernandes
HEMUS-M 
Hewlett Packard Bulgaria 
Japan Tabacco International
LR Health & Beauty
M3 ЕООД
Pedersen and Partners
PR Care
Solvay Coordination 
 Internationale
АГППМДП ПРОФИ ДЕНТАЛ 
 СТУДИО
Аделина Илиева
Актемиум БЕА Балкан
Албена Маринова

Милена Миланова
Мирослав Евгениев Ганев
Моби2
Моко Солюшън
Мото-Пфое
Н. Пр. Ставрос Августидис
Олга Георгиева Миленкова
Олег Велинов
Онборд CRM
Павел Митков
Петра Вълчева
Петър Мичев
Посолство на Арабска  
 Република Египет
Посолство на Държавата 
 Израел
Посолство на Кралство 
 Дания
Посолство на Руската  
 Федерация в България
Посолство на Социалисти 
 ческа Република Виетнам
Посолство на Унгария
Посолство на Федерална  
 Република Германия
Посолство на Холандия
Посолство на Хърватия
Посолство на Швеция
Прайс уотърхаус купърс
Радина Маджунова
Радослав Вълков
Радостина Вълкова
Райка Хариева Николова
Роел-98 
Росен Плевнелиев
Руска Райчева
Сашко Везенков
Светлана Стойчева
Сдружение „ФАЕРТЪР – 
 Театър на огъня и сенките“
Сем. Зашеви
Сен-Гобен Констракшън 
Продъктс България 
Служители на Британско 
 посолство
София Еърпорт Център 
Татяна Делибашева
Тиха Николова
Тодорка Георгиева
Унгарски културен  
 институт
Чешки център
Яник Льофенбюрже

Тодор Илиянов Цанков
Тодор Спиридонов
Фани Александрова Колева
Фифика Георгиева
Християн Кирилов Радев 
Христо Симеонов
Христо Христов 
Яна Михайлова

МАТЕРИАЛНИ ДАРЕНИЯ

35-то СОУ, гр. София
Oriflame
Piotr Pietrzak
The Mags
VMWare
Арома
Атанас Фурнаджиев
Благовеста Петкова
Болд Фешън
Българска стопанска 
камара
Виолета Нейчева
Галина Трендафилова
Даниела Андреевска
Дата Макс 
Деляна Бояджиева
Дертур България 
Десислава Бояджиева
Ди Джи Груп 
Донка Стоянова
Екатерина Яначкова
Златияна Инджова
Ивайло Инджов
Ивайло Савов
Игор Марковски
Каргил България 
Кенди 
Клиърли профешънъл 
Кока-Кола Хеленик 
Ботълинг Къмпани  
  България
Красимира Денкова Ганева
Кремона-България
Лидъл България ЕООД & 
 Ко. КД
Магдалина Тодорова
Македонски културно- 
 информационен център
Максим Бехар
Мария Кръстева
Мария Кухтева
Маркар - 2013

Камен Пламенов Кирилов
Красимира Медарова
Красимира Недкова Маринова
Лора Великова
Мануела Манолова- 
  Атанасова 
Мариана Тодорова
Марин Цонев
Марио Володиев Захаринов
Мартин Емилов Гълъбов
Мартина Кирилова Гьошева
Месут Исмет Исмаил 
Миглена Байчева 
Мийко Христов Христов 
Милена Евгениева Георгиева
Милена Русанова
Мина Рускова Абрашева 
Михаил Димитров
Надежда Соколова
Николай Колев
Пеньо Пенев 
Петър Христов
Пламен Вълчев
Полина Огнянова Чаталски
Радослав Савов
Радослава Ганозова
Ралица Семова
Рамона Стоянова Стоянова
Росен Христов
Румяна Съйкова Караджова 
Сашка Петрова 
Светла Юриева Маринова 
Силва Иванова 
Силва Петкова Колева 
Силвия Иванова Павлова 
Силвия Цанова
Слава Кръстева
Славчо Атанасов Тодоров 
Соня Павлова Кирова 
Соня Сашева Малчева 
Станислав Иванов 
Стела Миронова 
Стефан Борисов Велев
Стойчо Стойчев 
Стоян Бозвелийски
Тeя Николова
Таня Станкева
Таня Трайкова Трайкова 
Татяна Нинова Дракулова
Теодора Манолова  
  Христова-Семерджиева
Тереза Едуард Григорова
Тодор Василев Павлов 

Александър Велев
Александър Владимиров 
 Гурари
Александър Наталиев 
 Миланов
Александър Радославов 
 Велев
Алокор 
Американска търговска 
 камара в България
Анета Купенска
Антон Нешев Велков
Артекс Инженеринг
Атанас Батинков
Атанас Стефанов Танов
Атанас Фурнаджиев
БАПИМ
Билла България 
Биляна Драгомирова 
 Дражева
Биляна Пантелеева
Биляна Тончева
Българска минно-геоложка 
 камара
Борислав Попов
Български форум на бизнес 
 лидерите
Българска търговско  
 Български център за 
 нестопанска право
Бългериан инв галери 
 (Павел Митков)
Вадонна 
Ваня Стоянова 
 Александрова
Ваня Чонева
Васил Велев
Васил Николов
Велика Александрова
Велина Тодорова
Венета Петкова Писарска 
 Неерман
Венцислав Бичаков
Вероника Боева
Веселина Карамилева
Виолета Емилова Мачева  
 Райкулеску
Владимир Димитров 
 Кръстев
Владислав Михов
Вяра Стоянова
Гена Събева
Генчо Христов

Георги Арабаджиев
Георги Иванов Магаранов
Георги Търнев
Гергана Недялкова Тодорова
Градус 1 
Григорий Ананиев Ананиев
Давидова
Даниел Киряков
Даринка Йорданова 
 Георгиева
Деница Сачева
Джей Пойнт ООД
Димитър Гълъбов
Димитър Николаев Глушков
Дионисомарбле България
Диян Дойнов
ДМ България 
Доминус 1221 
 (Теодор Недялков)
Дона Стоянова Стоянова
Доника Ризова
Дончо Петров Барбалов
Дочева и партньори 
Д-р Ваньо Шарков
Драгомир Великов
Драгомир Желязков
Дружба Стъкларски Заводи
Дънди Прешъс Металс 
Челопеч
Евгения Радославова 
 Радева
Евелина Гушева
Евелина Милтенова
Евромакс Експлорейшън  
 Сървисиз 
Европейски център за 
 образование и технологии 
Елена Бичакова
Елена Вълева
Елена Иванова Пройчева
Елена Йорданова
Емилия Венчова Стоева
Емилия Цветкова
ЕОС Матрикс 
Епам България
Жозеф Абдо Фегали
Запрянка Атанасова 
 Ставрева
Златин Георгиев
Ива Димчева Димова
Ивайло Иванов
Иванка Шалапатова
Ивелина Данаилова Трифонова
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Илина Цветанова Илиева
Илка Русева Данева
Ипсос 
Ирена Иванова Цакова
Ирена Михайлова 
 Бушандрова 
Искрен Михайлов Иванов
Калин Ботев
Калина Търпанова
Калоян Масларски
КонтурГлобал
Катя Александрова 
 Топалова
Кол Груп (Силвия Динева)
Колпойнт Ню Юръп
Компас 
Компас Капитал
Конгресинженеринг
Костадин Стоилов
Красен Гергов
Красимир Киров
Къртис Балкан
Лиана Ангелова Захаринова
Лидл България 
Локатор
Любен Нанов
Марина Янкулова
Мария Димитрова Лазаро-
ва Евтимова
Мария Кръстева
Мария Кухтева 
Мария Методиева
Мартин Батков
Мартин Иванов
Мартин Минков
Мартин Петков Търпанов
Марусия Пенчева 
 Осиковска
Мая Здравкова
Мая Манолова
Милен Попов
Милена Драгийска
Минка Йовчева
Мират Груп 
Мото Пфое 
Н. Пр. Ема Хопкинс
Н. Пр. Ставрос Августидис

Роберт Шалапатов
Рос Дивайн
Росица Николова
Русева Данева
Светла Маринова
Светлана Стефанова Соколова
Светлана Цолова
Севдалина Василева
Севинч Караоглан
Сергей Сурков
Силва Зурлева
Силвия Цанова
Сименс 
Симона Пламенова 
 Ефремова
Слънчо 
Смартс 
Снежина Костова
Соня Байрактарова
Соня Кирова
Сосиете Женерал
Софарма 
Стела Даскалова
Стефка Стоименова
Столичен инспекторат
Стоян Бозвелийски
Стоян Захариев Джевизов
Татяна Делибашева
ТЕВА Фармасютикълс
Теодора Михайлова 
 Борисова
Технологика 
Тодор Иванов Георгиев
Тодор Тодоров
Тодор Янкулов
Томас Каден
Торус 21
Уърлпул България 
Филип Иванов Угринов
Филип Манев
Херти 
Христина Баева
Чанита Белова
Шнайдер Електрик  
 България
Щефан Райтер
Явор Стоянов Панталеев

Надежда Савова
Надежда Стойнова
Надя Попова
Невена Драгостинова
Никола Димитров
Николай Делчев
Нина Мирчева
Нина Огнянова Данчева
НИС ПРИ ТУ
НЛП България
Новател 
Нора Захариева
Овергаз
Огнян Тасов
Ол ченълс комюникейшън 
Олег Велинов
Олопласт Груп
Орден на рицарите там-
плиери
Орифлейм България 
Орлин Анлексансдров
ПА Софита 
Павел Митков
Павлета Алексиева
Павлина Боева
Петрол Финанси 
Петър Асенов Петров
Петя Миланова
Петя Писарска
Пламен Александров
Пола Найденова
Посолство на Арабска  
 Република Египет
Посолство на Индонезия
Посолство на Република  
 Азербайджан
Посолство на Република 
 Турция
Рада Александрова Йоси-
фова
Радослав Байрактаров
Радослава Ганозова
Райфайзенбанк България 
Ралица Бонджева
Рамона Стоянова  
 Стоянова
Рилена 
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ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

София

ж.к. Сердика, р-н Възраждане, ул. Гюешево 21

тел.: 02 980 70 58

office@detebg.org 

http://www.detebg.org/


