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Екатерина Панова

Мисия

Фондация „За Нашите Деца” предоставя 
професионални социални услуги за най-
уязвимите деца в ранна възраст чрез 
насърчаване на постоянните, сигурни и 
развиващи семейни отношения.

Мили приятели,

Как мога да помогна? Вероятно сте си задавали този въпрос 
при последната новина за изоставено бебе или за семейство в 
бедност. Във фондация „За Нашите Деца“ вече не си задаваме 
този въпрос. Ние вече знаем как. Мечтаем за щастливо детство 
и създаваме условия за сбъдването му, вече 27 години.

Човечност в действие, всеки ден, 365 дни в годината - това е 
фондацията за децата в риск и техните семейства. Вярата, че 
можеш да промениш поне един човешки живот днес, и силата 
да го правиш и утре - тази магия вдъхновява екипа и заразява 
сърцата на дарителите, доброволците и приятелите на органи-
зацията и през 2018 г.

Пораснахме с още една година, разширихме дейността си, 
подкрепихме над 1400 деца и семейства, работихме за пре-
венция на раздялата, продължихме да утвърждаваме ролята 

си на социален визионер и войн за детското щастие. Инвестирахме в потенциала на екипа 
си - хората, които са двигател на позитивната промяна. Повишихме качеството и възмож-
ностите за индивидуална грижа за деца. Изразихме позиция по редица важни общест-
вени въпроси, свързани с правата на децата и детското благосъстояние. Взехме активно 
участие и в процеса по изготвяне на новия Закон за социалните услуги.

Порасна и дарителското семейство на фондацията. В сътрудничество с корпоративния 
сектор стъпка по стъпка продължаваме да градим стабилна социално отговорна среда в 
България. И вече виждаме раждането на общество, в което помощта за другия е вътрешен 
порив, а не защото трябва.

От името на Настоятелството благодаря на екипа и изпълнителния директор на Фондация 
„За Нашите Деца“ за грижата, решителността и отдадеността. Благодаря на всеки дарител, 
доброволец, добротворец, който отделя средства, време и внимание за повече детски 
усмивки. Благодаря и на всеки, който си зададе въпроса „Как мога да помогна?“.

„Милата дума, нежната усмивка и топлата прегръдка не разглезват. Те посяват бла-
гост в детската душа. Обичаните и прегръщани деца са нашето по-добро бъдеще“. 

Екатерина Панова, журналист 
и член на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца“
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Скъпи приятели,

Ако четете този текст, то със сигурност сте от хората, за които 
децата са най-голямото богатство не просто като добре звучащо 
словосъчетание, а като парадигма на мислене и поведение. 
Това означава, че дълбоко вярвате, че за да растем в хармония 
със себе си, с природата, с останалите хора, трябва да поста-
вим децата и качеството на средата около тях в основата на 
своя живот. И няма никакво значение дали сме родители, ли-
дери, експерти, агенти на промяната, политици. Ние сме част 
от едно цяло, чието благосъстояние се постига единствено ако 
създадем и поддържаме благоприятна среда за развитие на 
всяко дете. Можем да правим това само ако осъзнаем, че де-
цата са носители на права, които ние и държавните институции 
сме длъжни да гарантираме. 
Ако четете тези редове и сте на път да се потопите в нашия свят та-
къв, какъвто го усетихме през 2018 г., Вие осъзнавате, че успешни 
са децата, отгледани в сигурна и развиваща семейна среда в общество, в което организации 
като фондация „За Нашите Деца“ имат ясна роля, сериозна отговорност, свобода да постигат 
иновации и да подкрепят щастливото детство на много деца и техните семейства. 
Вие четете тези редове в момент, в който в България се говори, че насилието над деца 
е начин на възпитание, че организации като нашата са вредни, че държавните и местни 
власти нямат работа в подкрепата към семействата.  В същото време само през измина-
лата година екипът на фондацията и нашите партньори от Отдел „Закрила на детето“ се 
срещнахме с жестоки форми на насилие, с изоставянето и отричането, с мизерията, тотал-
ната изолация и отчаянието на хиляди родители. Видяхме стотици празни погледи в очите 
на деца, за които няма държава и общество, няма любов, няма бъдеще и мечти. 
Но ни има нас и това е така, защото Вие ни вярвате и ни подкрепяте. Резултатът от нашата 
дейност са щастливи и развиващи се деца и никой не може да го отрече с пропаганда и 
фалшиви новини. Усмивките и постиженията на Нашите Деца са истински и вдъхновени от 
красотата на живота и любовта и уюта на истинското  семейство. 
Нека през 2019 г. продължим заедно да правим това, което е правилно за децата в нужда, 
да напишем бъдещето за нашето общество, като направим България още по-добро място 
за щастливо детство за всяко дете! 
Приятни емоции с нашето пътешествие през 2018 г., приятели! 

Иванка Шалапатова
Изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

Визия

Развитие и щастливо 
детство за 

най-уязвимите деца в 
България.

Иванка Шалапатова
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• Оставени в изолация, децата в институции са лишени от любовта и грижата нужни на 
всяко дете.

• Бедността и липсата на подкрепа от близки са сред най-честите причини за изоставяне 
на дете.

• Липсата на интегриран подход в работата с деца, основан на социални, здравни и об-
разователни принципи, ограничава възможностите за тяхното пълноценно развитие.

• Липсва разбиране за важността на семейството в отглеждането и възпитанието на 
дете при планирането и реализирането на социални политики.

• В България няма развити услуги за стимулиране развитието на деца с увреждания и за 
подпомагане на родителите им.
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• Развиваме форми на алтернативна грижа в семейна среда за деца, разделени от роди-
телите си, като стимулираме тяхното развитие и ги даряваме с внимание и сигурност.

• Насърчаваме увереността на децата и развиваме техните способности за адаптиране 
и комуникация.

• Услугите ни целят децата да се радват щастлив и спокоен живот в семейство.

• Предлагаме широка палитра от превантивни услуги и програми за навременна под-
крепа на децата и семействата.

• Работим за промяна в принципния подход към социална работа в България и активно 
съдействаме за създаването на качествени и ефективни политики, в чийто център са 
семейството и детето.
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Множество семейства не се чувстват 
подготвени за предизвикателствата на 
родителството и обмислят изоставянето 
на своето дете. Притиснати от бедност или 
липса на подкрепа в семейството, млади ро-
дители често започват да мислят, че държава-
та може да осигури по-добър живот на детето. 
Лишени от любов и индивидуална грижа, децата в 
институции растат в самота и страдат от последстви-
ята на семейната раздяла дълго, след като са напуснали 
Дома за деца. Това би могло да се избегне, ако в тежкия за 
тях момент, преди да вземат решението, родителите получат 
адекватна и навременна подкрепа.
Животът в семейство е ключов фактор за развитието на всяко 
дете, особено в ранната възраст. Поради тази причина наша-
та организация развива услуги за превенция на раздялата на 
дете от семейството както на ниво родилно отделение, така 
и в домашна среда. В партньорство със здравни заведения 
в София и в Пловдив адресираме и най-малката вероятност 
за изоставяне на дете чрез навременна подкрепа. Екипът ни 
дава дежурства в болници и при всеки сигнал от родилните 
отделения започва разговори с родителите и работи с тях за 
преодоляване на затрудненията им. Убеждаваме ги, че дете-
то би растяло най-щастливо, ако бъде заобиколено от мама 
и татко, които го обичат и се грижат за него с внимание и лю-
бов. Едновременно с това мобилизираме мрежа от роднини 
и близки за подкрепа на майката и детето, осигуряваме дос-
тъп до услуги и материални помощи и провеждаме обуче-
ния за грижи за новороденото. Разчитаме на силно индиви-
дуален подход и консултираме младите родители съобразно 
нуждите на семейството и детето. 
Семействата често се нуждаят от подкрепа за преодоляване-
то и на проблеми като насилие, раздяла на родителите или 
живот в уязвима общност. Чрез продължителни и регулярни 
сесии помагаме на семейството да осъзнае своите силни 
страни и да придобие самоувереност. В един щастлив мо-
мент от нашата работа заплахата за целостта на семейството 
вече е далеч в миналото и детето щастливо продължава жи-
вота си в семейството.

Как предотвратяваме 
изоставянето на деца?

Преди близо 3 години на 
вратата на Центъра ни за 
обществена подкрепа в 
София почука Владимир – 
един баща, носещ много 
огорчение в душата си и 
тъга в очите си. Съкрушен, 
изгубил вяра в институции-
те, Владо търсеше подкре-
па, за да върне детето си. 
Разказа ни за Веско – чака-
ният и желан единствен син 
се появява на бял свят на 
Великден. Но Великият ден 
за малкото семейство е по-
мрачен, когато социалните 
отнемат Веско от ръцете на 
таткото и го отвеждат да-
леч, някъде където ще дели 
„любовта“ на непознати 
жени с други, изоставени, 
непотърсени деца. Какъвто 
Веско не е.

Баща прегърна сина си у дома 
след тригодишна битка с институциите

Помощ в правилния момент 
може да промени живота на дете



7

Услугите за реинтеграция се основават на разбиране-
то, че детето се развива най-добре в собственото си 
семейство. Те помагат на децата, настанени в семей-

ства на роднини и близки, приемни семейства, в ин-
ституции и центрове за настаняване от семеен тип да 

заживеят отново с родителите си. Реинтеграцията цели 
преодоляване на причините, които са довели до раздяла 

на детето от семейството. Това изисква продължителна и ин-
тензивна работа както с родителите, така и с детето и включ-
ва оценка на децата и семействата, подготовка за съвместен 
живот, подкрепа за и след връщане на детето в семейството. 
Във всички тези етапи екипите ни осигуряват консултации с 
психолог, посещават редовно семействата и оказват матери-
ална и емоционална подкрепа. Екипът на ЦОП „Света София“ 
работи по 53 случая по програмата „Реинтеграция“, а ЦОП 
„За деца и родители“ в Пловдив - по 7 случая. Все по-често 
на специалистите ни са ключови за институциите при окон-
чателната развръзка на случая.

Добрата подкрепа през първите години от живота е от жизне-
новажно значение за децата със специални потребности. Зато-
ва развиваме услугата „Ранна интервенция“, която стимулира 
развитието на деца с увреждания (0-6г.). 
Услугата подкрепя семействата още в родилните отделения и 
предотвратява изоставянето на новородени деца, които имат 
нужда от по-специални грижи. За целта консултираме семей-
ствата на деца с увреждания или с ниско тегло и ги подготвя-
ме за особената грижа, която трябва да положат. Развиваме 
индивидуалните способности не само на детето, а на цялото 
семейство, като поетапно разширяваме силните му страни. За-
едно с родителите изготвяме индивидуален план за цялостно 
развитие на детето чрез услуги, от които то и семейството да 
се възползват. Включваме иновативни практики като хипоте-
рапия и музикотерапия. Нашите сесии в „Библиотека на играч-
ките“, „Музика в действие“ и „Арт терапия“ развиват познава-
телните умения на децата, а мобилният характер на услугата 
ни позволява да помагаме в естествена за детето сре-
да. Съдействаме децата със специални нужди да се 
запишат в детски градини и училища. Родителите 
постепенно придобиват самоувереност, като нау-
чават повече за потребностите на своето дете и 
как да насърчават неговото развитие.

Поехме случая и работихме 
упорито цели 3 години, бяхме 
неотлъчно до Владо, подкре-
пяхме го в битката за сина му, 
за семейството му, за правото 
му да е баща на Веско, да се 
грижи за него и да го обича. 
Придружихме го до всички 
институции, застъпихме се 
за него в съда. Подкрепихме   
неговото  израстване  като  
личност и му помогнахме да 
продължи да бъде баща.

Благодарение на упоритост-
та на таткото и професио-
нализма на експертите ни,  
Владо върна сина си. Щаст-
ливото семейство посрещна 
Коледните и новогодишни 
празници у дома – там, къ-
дето малкият винаги е бил 
очакван, където има своето 
специално и запазено място.

Баща прегърна сина си у дома 
след тригодишна битка с институциите

Обратно при мама и татко

Как помагаме на деца със специални 
потребности и техните семейства?
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Нашите курсове и беседи повишават знанията на 
общността относно нуждите и правата на децата. 
Сесиите развиват уменията на родители и младежи 
по теми, дефинирани съобразно нуждите и заявките 
на общността. Често разсъждаваме заедно върху ро-
лята на бащата в живота на бебето, грижите за ново-
роденото, ранното детско развитие или здравословното 
хранене на детето. Участниците споделят, че посещаване-
то на курсовете им вдъхва спокойствие в грижата за детето и 
увереност в родителската роля. Курсовете ни са от голяма пол-
за за обществото, тъй като помагат на множество родители да 
насърчават развитието на детето си и да се справят с предизви-
кателства за семейството.
Работихме и в редица училища в София и в Пловдив. С учени-
ци от 135. СОУ „Ян Амос Коменски“ в София обсъдихме рабо-
тата на социалния работник и защо е важно да се работи по 
превенция на изоставянето. В ОУ „Панайот Волов“ в Пловдив 
и ОУ „Васил Левски“ в с. Рогош засегнахме важни теми като 
приятелство, емоционална интелигентност, насилие и тор-
моз, равноправие на половете. Проведохме и работна група с 
учители на тема „Психологически подходи за осигуряване на 
градивна учебна атмосфера“. Участниците оценяват високо 
качеството и интерактивния подход на заниманията ни.

Специалистите от ЦОП „Света София“ и ЦОП „За деца и роди-
тели“ провеждат обходи в уязвими общности, с цел ранното 
идентифициране на затруднения в семейството и оказване на 
своевременна подкрепа. По време на посещенията в риско-
вите общности получаваме информация за бременни жени, 
които срещат затруднения или притеснения относно грижите 
за децата. Хората споделят и за родители, които не успяват 
да мотивират децата си да ходят на училище. Посещенията в 
общността са възможност да открием тези деца и семейства 
в нужда, които иначе трудно биха намерили необходимата 
подкрепата. Тази практика ни позволява да решим проблеми, 
чието отстраняване на по-късен етап ще изисква много пове-
че усилия и ресурси.

Ивайло е малко красиво 
момченце, родено в гр. Пло-
вдив, което живее с майка 
си Глория и баща си Иван. 
Семейството с радост посре-
ща детето, но след раждане-
то разбира, че то страда от 
церебрална парализа.  
Две години Ивайло и майка 
му посещават десетки ле-
кари в търсене на специа-
листи, които да му помог-
нат да бъде самостоятелен. 
Ежедневието на майката е 
изпълнено с предизвика-
телства, тя непрестанно е 
заета със сина си, а вкъщи 
скандалите и проблемите 
със съпруга ѝ не спират. 
Състоянието на Ивайло не 
се подобрява, независимо 
от рехабилитацията, която 
посещава всяка седмица, а 
Глория е на прага на сили-
те си. Тя и Ивайло напускат 

Един малък юнак се изправи на крака

Как помагаме на деца със специални 
потребности и техните семейства?

Нашата работа в общността
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Играта спомага за емоционалното и соци-
ално развитие на децата още от най-ранна 
възраст. Тя вдъхва увереност и чувство на 
сигурност у тях, като развива техните умения 
и самостоятелност. Това разбиране на органи-

зацията реализирахме в София и Пловдив чрез 
програмата за развитийни и социализиращи 

дейности „Аз играя и мечтая“. Благодарение на 
нея 115 деца с увреждания, деца от семейства в 

бедност, приемни деца и деца от една детска гра-
дина се докоснаха до магията на играта. Проведохме 

с тях структурирани и свободни игрови занимания за ког-
нитивно, психомоторно, емоционално и физическо разви-
тие. Общо 23 деца се включиха в социализиращи дейности 
по програмите на двата Центъра за обществена подкрепа и 
още 29 приемни деца по програмата „Аз играя и мечтая“. В 
развитийни дейности участваха още 63 деца. Проведохме  
информационни срещи и работни групи с общо 57 родители 
на деца.
23-ма специалисти от КСЗУ „Света Петка“ в град Пловдив се 
включиха в обучение „Играта за децата с увреждания - уче-
не и забавление“, което повиши увереността и уменията им 
да стимулират развитието на децата с трудности. С финанси-
ране по програмата „Аз играя и мечтая“ беше оборудвана и 
стая за водна рехабилитация в същия Комплекс. За децата, 
които живеят в крайна бедност в град Пловдив създадохме 
Мобилна игротека, която ползвахме в работата си на терен. 
Организираните от нас игри в ДГ „Захарно петле“ в Пловдив 
с подходящи за възрастта играчки и материали, както и 
груповите занимания „Изиграй приказката“ развиха въоб-
ражението и подобриха уменията на децата да групират и 
съставят.  
Работихме активно за стимулиране на развитието на децата 
с тежки увреждания от ЦНСТДУППМГ “Стефан Караджа” – 
София. Ние сме дълбоко привързани към съдбата на тези 
деца като последните от дома „Св. София“, които търсят 
своето семейство. Подхождаме индивидуално и съобразно 
конкретните нужди на всяко от тях, за да подобрим позна-
вателните и социалните им умения и да ги подготвим за 
пълноценен и щастлив живот.

Иван и заживяват под наем. 
Финансовото им положе-
ние е изключително тежко, 
а придвижването с тежката 
специализирана количка е 
почти невъзможно.

Отчаяна и безпомощна, без 
опора от близки и роднини, 
Глория намира подкрепа в 
специалистите ни от Център 
за обществена подкрепа „За 
деца и родители“.

Екипът ни включва Ивайло 
в сесии по хидротерапия. 
Само за 1 година напредъ-
кът е видим – мускулите му 
се отпускат, той стои изпра-
вен, ходи самостоятелно и 
общува свободно. За Глория 
това е най-щастливият мо-
мент – да види как детето й 
се подобрява, усмихва се и е 
спокойно.

Един малък юнак се изправи на крака

Играта е повече от забавление
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Центърът ни по приемна грижа разполага с 
висококвалифициран екип от социални ра-
ботници, семеен терапевт, психолог, рехаби-
литатор, педиатър, специалист ранна детска ин-
тервенция. Центърът набира и оценява приемни 
семейства, които подкрепя при напасване и настаня-
ване на дете. Предоставяме всичко необходимо за щаст-
ливия и сигурен растеж на дете в приемно семейство - 
от 24-часово разположение на специалисти до нужната 
материална подкрепа. Центърът е уникален и с обучител-
ната си програма, която помага както на кандидатите за 
приемни семейства, така и на вече действащи приемни 
родители. Центърът предоставя и заместваща грижа на 
приемните семейства под формата на лагери за децата 
или почасова грижа.
През изминалата година диференцирахме приемните 
настанявания на базови и комплексни, като разширихме 
дейността си с нови услуги. Педиатър помага при наста-
няванията на деца от 0 до 1 година, а нашите специали-
сти подкрепят и наблюдават първоначалната адаптация 
на детето в приемното семейство. Грижата за децата в 
подкрепяща семейна среда насърчава техния напредък 
във всяко отношение. Резултатите впечатляват не само 
приемните родители, но дори и нас като специалисти. 
Децата за много кратък период наваксват пропуснатото 
в растежа и развитието си. Това се отчита първо на фи-
зическо ниво – след подходяща диета децата бързо ком-
пенсират в растежа и теглото си. След това се преминава 
през усмивки, смях, закачки и игри. Не след дълго децата 
започват да разказват приказки, в които главните герои 
са самите те. Така се раждат съвременните принцове и 
принцеси.

Приемното семейство – 
най-добрата временна 
грижа за децата без 
родители

Преди 4 години Даниела Ве-
ликова решава да посвети 
живота си на най-беззащит-
ните същества – новороде-
ните и децата до 3-годишна 
възраст, останали без роди-
телска грижа. И става прие-
мен родител. Оттогава на-
сам тя е дала шанс за ново 
начало на 6 момиченца, 5 от 
които вече имат свое посто-
янно семейство. А послед-
ното детенце, красивата 
Елена, намери своя път към 
Даниела миналата година и 
все още се радва на нейните 
любов и грижа. 

Приемната грижа е приз-
вание за Даниела. Тя пише 
поезия, но истински въз-
действащите ѝ творби са на-
писани с невидимо мастило 
– с него тя е пренаписала ис-
торията на Мария, Калина, 

Нашата приемна грижа

Как един приемен родител пренаписа 6 детски истории
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Ради и Лина, Невена, а сега 
и Елена. Техните усмивки 
са нейната муза, опора са 
родителите и дъщеря ѝ. На 
приемните деца и внука си 
Даниела посвещава цялото 
си внимание и грижа, за да 
могат да растат щастливи, 
обичани и да имат скъпо-
ценно детство.

„Макар всеки път да изжи-
вявам раздялата с децата 
изключително тежко, знам, 
че не сме важни ние и наши-
те чувства. Важно е децата 
да получат грижата, която 
заслужават, и любовта, коя-
то ще им даде криле,” казва 
Даниела. Даниела е научила 
тези 6 деца да мечтаят. Бла-
годарение на нея те знаят 
как се рисува щастливо се-
мейство. Знаят какво е обич.

Приемната грижа е форма на временна алтернативна 
грижа за деца, които не могат да бъдат част от родното 

си семейство. За разлика от институциите, където децата 
прекарват дните си в самота и лишени от така необходимото 
им внимание, приемните родители осигуряват топлината и 
любовта, с които само едно семейство може да дари дете. 
Приемните родители отглеждат и възпитават дете, разде-
лено от родителите си, в уюта на собствения си дом за кра-
тък период от време – докато причините за раздялата му от 
родното семейство бъдат преодолени или докато се намери 
подходящо осиновително семейство. Професионалната по-
мощ на нашите специалисти и искрената грижа на приемни-
те родители позволяват всяко дете своевременно и успешно 
да се справи с травмата от раздялата с родното си семейство 
и да се насърчи неговото развитие. Приемните родители са 
жив барометър за нивото на съпричастност, толерантност и 
разбиране на нуждата на другия в нашето общество.

Приемните семейства с удоволствие споделят удовлетворе-
ността си от съвместната ни работа. Те оценяват, че има на 
кого да разчитат, когато търсят помощ за записване в детска 
градина или при личен лекар. Благодарни са за възможност-
та да обсъдят проблем, да споделят новина или просто да си 
поговорят с член на нашия екип. Признателни са най-вече за-
ради чувството за общност, което успяхме да създадем. Те се 
чувстват най-подкрепени, когато участват във форуми с дру-
ги приемни семейства, или на конференции, където знаят, 
че мнението и опитът им в приемната грижа ще бъдат чути. 
След заявена нужда от повече съвместни инициативи семей-
ствата посетиха през 2018 г. културни дестинации, радваха се 
на куклен театър, разхождаха се с лодка в язовир Искър и си 
почиваха в минерален басейн. Това оказа благоприятно въз-
действие най-вече върху децата, които подобриха уменията 
си за общуване и създадоха приятелства.

Защо са важни приемните родители?

Приемните семейства и ние

Как един приемен родител пренаписа 6 детски истории
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Нашата Детска къща развива модел на 
грижа за деца, лишени от родителска гри-
жа (0-3г.), който осигурява насърчаваща 
развитието среда близка до семейната. Цен-
търът за настаняване от семеен тип “Детство“ 
е интегриран в системата от услуги в общността 
и работи активно с отделите за закрила на детето, 
родилните отделения и здравната система. 
Екипът от детегледачки стимулира индивидуалното и пси-
хо-емоционално развитие на децата. Присъствието на едни 
и същи постоянно обгрижващи значими възрастни изграж-
да у тях усещане за сигурност и спокойствие. За разлика от 
институциите за детска грижа, където често пъти над два-
десет деца се наблюдават от само един или двама души, 
при нас за шест бебета се грижат две детегледачки. Това ни 
позволява да обръщаме специално внимание на всяко дете 
и заедно да го учим да седи, да ходи, да говори. Заедно с 
децата празнуваме всички семейни и лични поводи – Коле-
да, рождени дни, първи думи, първи стъпки. Посрещането и 
изпращането на децата са изключително трогателни и носят 
усещането за семейственост, сплотеност и истинска привър-
заност. Осигуряваме здравословно хранене, консултирано с 
лекар и изцяло съобразено с нуждите на децата. За нас е ва-
жно екипът да е обучен и да се развива непрекъснато, за да 
полага добра грижа за децата и да спомага за тяхното раз-
витие. Здравните специалисти оценяват високо успеха ни в 
напредъка на децата при всеки профилактичен преглед.
Услугата подкрепя осиновяването и извеждането на детето 
в биологично или приемно семейство, като гарантира при-
емственост, предвидимост и сигурност в процеса както за 
детето, така и за семейството. Чрез поредица от консулта-
ции подготвяме семейството за напасване и успешно из-
граждаме стабилни връзки между децата и бъдещите се-
мейства. През 2018 г. се грижихме за единадесет деца, пет 
от които вече намериха своя дом.

Нашата Детска къща – 
временен семеен подслон 
за най-малките

Няма по-голямо щастие от 
това да се сгушиш в прегръд-
ката на мама и татко и три-
мата заедно да се приберете 
у дома като семейство. Тази 
мечта се сбъдна за малкия 
Мони, когото изпратихме от 
„Детска къща“ при родните 
му мама и татко.  

Мони дойде при нас, когато 
бе на 1 годинка. За крехката 
си възраст, малкият вече бе 
преминал през много изпи-
тания. Младите му родите-
ли не можели да се грижат 
добре за него, нямали под-
крепа, нямали и достатъчно 
средства.  Едва на 4-месечна 
възраст, Мони бил настанен 
в Дом за медико-социални 
грижи. След почти половин 
година, прекарана в само-
тата и изолацията на инсти-
туцията, той дойде в нашия 
Център за настаняване от се-

Най-голямата мечта

Какво отличава нашата Детска къща?
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меен тип „Детска къща“. По-
срещнахме го с любов и му 
дарихме цялата си топлина и 
обич, за да не забрави Мони 
какво е да имаш семейство, 
което те обича. За няколко 
месеца, тъжното, слабичко, 
болнаво момченце, което 
рядко се усмихваше, се пре-
образи в слънчево дете, с 
румени бузки, любопитни 
очички и прекрасна усмив-
ка. Докато Мони растеше и 
се променяше, с родителите 
му работеха специалистите 
от нашия Център за общест-
вена подкрепа „Св. София“. 
Подкрепяха ги и ги учеха 
как по-добре да се грижат 
за най-ценното си богатство. 
Скоро дойде денят, в кой-
то мама и татко прегърнаха 
детето си и заедно се завър-
наха у дома като щастливо, 
сплотено семейство.

През 2018 г. повишихме качеството на грижи в нашата 
Детска къща. С подкрепата на специалистите по про-

ект „Грижа в ранна възраст“ включихме децата в много 
и различни социализиращи дейности – посещения на те-

атър, на зоологическа градина, пикник сред природата, ак-
вапарк, йога за бебета. Това помага на децата да опознават 
света, който ги заобикаля, и обогатява преживяванията им. 
Децата от Къщата имат достъп до пълната палитра от услуги 
на фондацията, което е предпоставка за тяхното пълноценно 
развитие. Те посещават „Музика в действие” в ЦОП „Света 
София“, което спомага за тяхното социализиране и въвлича-
не в света на музикалните приключения. Детските песнички 
и музикалните инструменти, включени в сесиите, са напълно 
съобразени с възрастта на децата.
При постъпване на децата в услугата се прави оценка на раз-
витието от специалист „Ранно детско развитие“, който дава 
препоръки за растежа и отглеждането на детето. Тази оцен-
ка се повтаря след 6 месеца и при напускане на детето. По 
този начин проследяваме както качеството на услугата, така 
и нейния благоприятен ефект върху детето. Благодарение на 
подкрепата на дарители, увеличихме екипа от детегледачки 
и повишихме качеството и най-вече възможностите за инди-
видуална грижа за децата. Специално отделеното внимание 
е базисно условие за постигане на нашата цел в грижата – ка-
чествен напредък в развитието на децата.

Настанените деца в повечето случаи са със забавено разви-
тие, но след усилената работа в Детска къща те успяват да 
наваксат пропуснатото. Родни и осиновителни семейства, 
чийто деца са прекарали време при нас, споделят своята 
благодарност за това, което правим за бебоците.  Една май-
ка със сълзи на очи, прегърна детегледачка в Къщата и каза: 
„Не мога с думи да изразя благодарността си към вас, за това, 
че сте помогнали на моето дете, когато то е имало нужда от 
мен, а аз не съм била до него”. Семейството, което осинови 
нашата малка Мариелка, сподели: „Благодарим 
ви за грижите и любовта, които давате на тези 
деца. Вие сте прекрасни, правите малки чу-
деса. Вашите грижи и любов правят децата 
щастливи. Радваме се, че сте отгледали и 
нашето дете. Прекланяме се пред вашата 
всеотдайност“.

Най-голямата мечта

Новото в Детска къща през 2018 г.

Семействата за нас
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Проект “Грижа в ранната възраст”, който 
изпълняваме благодарение на финансовата 
подкрепа на фондация „ОУК“, подобрява си-
гурността и развитието на децата в ранна възраст 
(0-7 г.) в страната през редица изследователски и 
застъпнически дейности, както и през директна рабо-
та на терен. През месец март публикувахме първото по 
рода си национално изследване на системите, които подкре-
пят ранното детско развитие и обсъдихме резултатите от него 
на международната конференция „Визия за ранното детство“, 
която привлече над 150 участници. В доклада от изследването 
изложихме голям брой препоръки за подобряване на начини-
те, по които здравната, образователната и социалната системи 
работят помежду си и с родителите за подкрепа на ранното 
детско развитие. Активната ни теренна работа през годината 
увеличи ресурсите за подкрепа на развитието на децата и де-
монстрира модели на интегриран здравно-социален подход 
към грижата в 6 здравни и социални заведения на територия-
та на София и Пловдив. За годината през проекта подкрепихме 
665 деца, родители и специалисти с услуги за психологическа 
подкрепа, рехабилитация и кинезитерапия, ранна детска ин-
тервенция, проследяване на недоносени бебета, развитийни 
и социализиращи дейности и заместваща грижа от страна на 
екип от мобилни специалисти. Екипите участваха в обучения, 
дискусионни формати, супервизии и две събития за обмен на 
добри практики. Подкрепихме въвеждането на нови практики 
в отделенията по неонатология, насочени към развитийна и 
семейно-ориентирана грижа за бебетата.
През есента на 2018 г. започнахме изпълнението на проект 
“Нека има светлина” с финансовата подкрепа на фондация 
„Тръст за социална алтернатива“. Чрез него целим да изследва-
ме услугите за децата в ранна възраст с увреждания и проблеми 
в развитието в гр. Пловдив. Проектът се изпълнява в партньор-
ство с Института за изследване на населението и човека към 
БАН и резултатите от него ще бъдат публикувани в подробен 
доклад и представени през първата половина на 2019 г.

Калин се ражда тежащ мал-
ко повече от един килограм. 
Но още с първата глътка 
въздух, малкият показва, че 
е готов да се бори…с усмив-
ка. Детенцето прекарва два 
месеца в отделението за не-
доносени на „УМБАЛ-Пло-
вдив“, за да наддаде кило-
грами и да може най-после 
да се прибере вкъщи заедно 
с мама и татко. След изпис-
ването от неонатология,  
борбата на семейството 
продължава. Кики все още 
не е онова пухкаво бебенце, 
което би трябвало да бъде 
всяко двумесечно детенце. 
Шест месеца родителите 
правят всичко по силите си 
Кики да започне да се хра-
ни нормалнo, но задачата се 
оказва прекалено трудна – 
малкият наддава с едва 100 
грама на месец.

Как нашите проекти и 
инициативи помагат да 
защитим правата на 
децата в България?
Изследваме необходимостта от 
услуги и предлагаме решения

Как един малък човек получи голяма подкрепа
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Тогава Велина решава да по-
търси подкрепа от специа-
лист и разбира за екипа ни в 
гр. Пловдив. Освен активни 
занимания с кинезитерапев-
та ни, Кики посещава сесии 
по хидротерапия, осигурени 
от Центъра ни за обществена 
подкрепа „За деца и родите-
ли“. С родителите му работи 
наш специалист „Ранна дет-
ска интервенция“, който пра-
ви индивидуална програма 
за работа вкъщи, за да може 
малкият да повиши теглото 
си още по-бързо. Резултатите 
не закъсняват. Само за един 
месец Кики качва 750 грама. 
Велина е изумена от „чудото, 
което се е случило“. Родите-
лите вече са по-спокойни и 
вярват, че детенцето им ще се 
развива пълноценно и ще по-
расне в силно и здраво мом-
че. Все със същата усмивка.

През 2018 г. нашата програма за застъпничество за про-
мяна на политиките за децата и семействата се фокусира 
върху четири тематични приоритета: ранно детско развитие, 
регламентация на социалните услуги, насилието срещу де-
цата и деинституционализация на грижата за деца. По тези 
теми екипът на нашата организация притежава високо раз-
вита експертиза предвид мрежата ни от социални услуги и 
активната изследователска и застъпническа дейност.
Постигнахме сериозен успех с поставеното начало на раз-
работване на нова Национална стратегия за ранното детско 
развитие. Заместник-председател на работната група към 
Министерството на образованието и науката, която изготвя 
стратегията, е нашият изпълнителен директор, Иванка Ша-
лапатова. Тази своя основна застъпническа цел постигнахме 
както чрез активно застъпничество пред държавните инсти-
туции, така и с готовността си да подкрепим процеса през 
изготвянето на подробен анализ за ранното детско развитие 
в страната. Участвахме активно в учредяването на Алианс за 
ранно детско развитие – обединение от над 50 граждански 
организации и експерти, които работят заедно за подобрява-
нето на условията за ранно детско развитие в България. Фон-
дацията беше избрана за член на Координационното звено 
на Алианса и негов първи секретар. 
Взехме много активно участие и в процеса по изготвяне на 
новия Закон за социалните услуги, който реформира соци-
алните услуги в страната. Допринесохме към работата на ре-
дица работни групи за подобряване на нормативната уредба 
за социалните услуги и процеса на деинституционализация. 
Участвахме активно в работата по изготвяне на новата На-
ционална стратегия за детето 2019-2030, както и в Национал-
ния съвет за закрила на детето и Националния съвет по въ-
просите на социалното включване. Изразихме позиция 
по редица важни обществени въпроси, свързани 
с правата на децата и детското благосъстояние, 
вкл. чрез участието си в различни мрежи и 
обединения – Национална мрежа за децата, 
Обединение „Детство без насилие“, Коали-
ция „Детство 2025“, Eurochild, ISSA – които 
ни дават възможност да поддържаме ак-
тивни контакти с гражданското общество 
в страната и в Европа.

Застъпничество за дългосрочни
решения в развитието на децата

Как един малък човек получи голяма подкрепа
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Световните бизнес тенденции от 2018 година сочат, 
че инициативите, свързани с корпоративна социална 
отговорност, са най-въздействащият фактор относно 
конкурентоспособността на компаниите. Все повече 
отговорните към обществото предприятия са предпо-
читани и печелят по-лесно доверието на клиентите.
За нас във фондация „За Нашите Деца“ даряването 
не е еднократен акт, то е съпричастност, надежда и 
дългосрочна обвързаност, които се превръщат в мно-
гократно възвръщаема инвестиция за компанията до-
бротворец. Всеки бизнес може да помага на децата 
в нужда и заедно с нас да развие индивидуална стра-
тегия за корпоративна социална отговорност. Паралелно 
със стремежа си да достигнем до повече деца и семейства 
в риск, ние насърчаваме и развитието на дарителската кул-
тура в страната. Убедени сме, че успешното сътрудничество 
между неправителствения и корпоративния сектор изгражда 
стабилна социално отговорна среда в България. Активно ра-
ботим за популяризирането на всяка добра практика. По този 
начин вече изградените и работещи партньорства се превръ-
щат във вдъхновяващ пример и променят дарителските на-
гласи на локално и национално ниво.
През 2018г. множество компании продължиха да бъдат наши 
съмишленици. Екипът на фондацията разработи и реализира 
проекти за корпоративна социална отговорност, съобразени 
със стремежите и нуждите на всяка компания. Сред тях са 
“Дженерали Застраховане”, “The Smarts”, „Джей пойнт“ ООД 
и “Софита”, които мотивираха своите служители ежемесеч-
но да инвестират в запазване на българското семейство в 
най-трудните моменти. Дългогодишни партньори като “Дън-
ди Прешъс Металс Челопеч”, “Сити Банк” и ДП „Ръководство 
на въздушното движение“ продължиха да  са съпричаст-
ни към каузата ни. Дарителското семейство на фондацията 
расте, като през 2018г. част от него станаха „Нилсън Бълга-
рия“, „BLD“, „Бенефит системс“ (Мултиспорт) и много други. 
За по-успешната и квалифицирана работа във фондацията 

допринесоха Адвокатско дружество „Пенков, Марков и 
Партньори“, „Софт Уни“,  „The Smarts“ и Михаил Сте-

фанов – всички те дариха своята експертиза или 
услуги. Благодарение на материалните дарения 

от „КикаБу“, „Хипо Ленд“, „Авенди“ и други 
подкрепихме десетки семейства с финансо-

ви затруднения и подсигурихме основни 
нужди на бебетата от Детска къща.

Най-голямото ни събитие 
през годината - Арт Вечер на 
добродетелите 2018 посве-
тихме на изкуството, което 
дарява. Обединени от ка-
узата всяко дете да живее 
в сигурна семейна среда, 
представители на културния, 
бизнес и дипломатическия 
елит на страната, както и ве-
рни приятели и дарители на 
фондацията за поредна го-
дина се събраха, за да дадат 
своя принос за по-щастлив 
живот на българските деца. 
По време на Арт Вечер на 
добродетелите заедно с на-
шия дългогодишен приятел, 
Игор Марковски, предложи-
хме на участниците в бла-
готворителното наддаване 
отбрани произведения на 
изкуството с висока социал-
на стойност. „За мен е чест, 
че бях поканена в качест-
вото си както на дипломат, 
така и на художник да участ-
вам в такова творческото 

Как променяме дарителската 
култура в България?

Арт Вечер на добродетелите 2018

Корпоративната социална отговорност – 
възможност за всяка компания да помогне
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и прочувствено събитие, с 
което ще подсигурим семей-
ната грижа за всяко дете в 
България. Защото децата са 
нашето бъдеще.“ сподели 
посланикът на Индонезия, 
Н. Пр. Сри Астари Расджид. 
Сумата от над 56 000 лв., 
която набрахме по време 
на Вечерта, инвестираме в 
подкрепа на деца и семей-
ства в риск, като отговаряме 
на специфичните потребно-
сти на децата с проблеми 
в развитието и им даваме 
шанс да разгърнат своя пъ-
лен потенциал. Получените 
средства от Арт Вечер на 
добродетелите служат за 
развитието и разширяване-
то на палитрата от услуги 
за семейна подкрепа, така 
че децата в ранна детска 
възраст да растат в семей-
на среда, която ще им даде 
нови възможности да раз-
виват своя потенциал.

Ние във фондация „За Нашите Деца“ сме изключи-
телно щастливи, че през годините успяхме да из-
градим и разгърнем партньорства с организации, 
които развиват маркетинг с кауза и отчисляват в 
полза на децата в риск част от стойността на свои 
продукти или услуги. Всички те подкрепят каузата 
ни всяко дете да расте щастливо и обгрижвано в 
сигурна семейна среда. Сътрудничеството ни с тези 
компании и през 2018 г. ни позволи да гарантира-
ме устойчивост на дейностите си и да осигуряваме 
навременна, висококвалифицирана и комплексна 
подкрепа на децата и семействата в нужда.

Фирма „Компас“ произвежда серия детски пастети и даря-
ва 5% от всеки продукт за децата, отглеждани в приемни се-
мейства. Компанията подкрепя нашата организация за спаз-
ване правото на всяко българско дете да расте в семейство 
от 2010г. Традиционно отбелязваме заедно Международния 
ден на детето, 1-ви юни, в различни градове в страната. Ми-
налата година стотици малчугани се насладиха на пъстро и 
весело тържество, което споделиха със своите мама и татко. 
За поредна година „Орифлейм България“ застана зад мисия-
та на фондацията всяко дете да расте в семейство. Компани-
ята дарява цялата печалба от продажбата на серия дарител-
ски продукти и участва в най-голямото ни благотворително 
събитие „Вечер на добродетелите“.
Ние вярваме, че социално отговорните компании са един от 
основните двигатели за дългосрочна промяна на обществената 
среда. Щастливи сме, че имаме верни партньори и приятели, с 
чиято подкрепа продължаваме да вдъхваме сила и увереност 
на семействата в нужда и да насърчаваме пълноценното разви-
тие на най-малките членове на нашето общество.

Арт Вечер на добродетелите 2018

Маркетинг с кауза – 
всеки малък успех помага на дете
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Индивидуалните дарения дават възможност на 
всеки да подкрепи най-чистата и светла кауза – щас-
тието на нашите деца. Във всеки разговор и среща, 
във всяко писмо и кампания, призоваваме хората да 
даряват не само по празниците, но и да помнят, че 
децата имат нужда от подкрепата ни ДНЕС толкова, 
колкото и във всеки друг ден. И през 2018 година ра-
ботихме усилено за това каузата на децата да достиг-
не до повече хора, да им разкажем как едно на пръв 
поглед малко дарение, може да промени съдбата и 
целия живот на дете в риск. Даряването е лесно и 
надеждно чрез платформите за плащане на нашия 
сайт, които дават възможност и за ежемесечен абонамент. 
Стъпка по стъпка, капка по капка, резултатът става все по-ви-
дим - през изминалата година нашите индивидуални дари-
тели, които даряват еднократно или ежемесечно, се увели-
чиха неколкократно в сравнение с 2017 г. Това ни позволи да 
достигнем до повече деца и семейства, които се нуждаят от 
нашата помощ.
„Празник с кауза“ е апел на фондация „За Нашите Деца“ до 
всички хора, които не са безразлични към бъдещето на бъл-
гарските деца. Множество хора избраха да посветят празни-
ка си на децата, които нямат възможност да изживеят своите 
специални моменти в уюта на семейството. Техните рождени 
и имени дни, сватби и други щастливи поводи се превърна-
ха в повод гостите да покажат своята всеотдайност. Вместо 
подарък или букет цветя те дариха средствата на децата без 
родителска грижа. Всеки радостен повод може да бъде спо-
делен, така че да направи живота на тези в нужда по-щаст-
лив. Инициативата „Празник с кауза“ ни среща с прекрасни 
хора, които ни вдъхновяват със своето въображение и съпри-
частност. Хора, които избират да дарят средствата за нашата 
кауза, вместо да получат годежен пръстен и които даряват 
средствата, получени за сватбата си, за бъдещето на нашите 
деца. Радваме се, че имаме поддръжници, които ежегодно 
използват своите лични празници като повод да помогнат на 
децата в риск. А доброто винаги води след себе си нови и 
още по-големи добрини!

През 2018 г. фондация-
та беше основен парт-
ньор на второто издание 
на Азиатския фестивал 
„Цветовете на традици-
ите“, който избра за своя 
кауза насърчаването на 
пълноценното развитие 
на 20 деца, настанени в 
приемни семейства. Ос-
вен от 14 –те дипломати-
чески представителства, 
съорганизатори на кул-
турния форум, каузата 
подкрепиха стотици гос-
ти на фестивала, които 
се включиха в специално 
организираната благотво-
рителна томбола. 
Фондацията инвестира 
набраните над 16 500лв. 
в дейности, стимулиращи 
пълноценното развитие 

Приносът на един постига много

Азиатския фестивал „Цветовете на традициите“
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и умението на децата да 
изграждат връзка и да 
комуникират с връстници 
и  възрастни. Специално 
внимание отделихме на 
децата, разделени от род-
ните си семейства. 

С направените по време 
на Азиатския фестивал 
инвестиции в подкрепа на 
децата в приемна грижа, 
дипломатическите мисии 
показаха пълно разбира-
не за ключовото значение 
на ранното детско раз-
витие и правото на вся-
ко дете да получи равен 
шанс да расте щастливо и 
обичано в семейство, да 
развие пълния си потен-
циал, и да се реализира 
успешно като възрастен.

С всяка изминала година обогатяваме своите кампа-
нии, така че те да могат да мотивират повече хора с 
различни интереси да дадат своя принос, за да ре-
шим заедно проблемите на децата в риск. Кампани-
ите ни предизвикват приятелски компании и фирми 
да организират забавления, чрез които да се опоз-
наят по-добре и да се позабавляват, докато помагат 
на децата в нужда.
През 2018г. с голям ентусиазъм компании и приятели 

на фондацията откликнаха на предизвикателството на 
осмомартенската ни кампания. Вместо да подарят красив 
букет цветя или луксозна кутия шоколадови бонбони на лю-
бимата жена и майка, всички те дариха стойността им или 
направиха материално дарение в подкрепа на изоставените 
деца. Благодарение на кампанията успяхме да наберем 2080 
бр. памперси и над 7 000 лв, които инвестирахме в продукти 
от първа необходимост за бебенцата, подкрепяни от услуги-
те на фондация “За Нашите Деца”. В кампанията се включиха 
наши дългогодишни дарители като „Крестън Булмар“, „Пор-
ше“ и „Аксон“, а „Dundee Precious Metals – Chelopech“ отде-
лиха по 10 лв. за всяка дама от своя екип.
Шестото поред издание на кампанията “Тази Коледа чудесата 
правите Вие” ентусиазира 58 компании и физически лица да 
организират различни забавни инициативи. Всички те обеди-
ниха и сплотиха своите колективи и приятели, за да помогнат 
на децата в нужда. Кампанията набра рекордните 55 567, 00 
лв., а броят на включилите се и техните дарения продължи да 
расте и след настъпването на Новата година. Благодарни сме 
на всички свои съмишленици, с които ще можем да сбъднем 
мечтата за щастливо детство за стотици деца.

Дарението като повод 
да се забавлявате и опознаете

Азиатския фестивал „Цветовете на традициите“
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Фондация „За Нашите деца“ постига големи успехи 
благодарение на сплотения и непрекъснато разви-
ващ се екип. Инвестираме в повишаване на капаци-
тета на специалистите, за  да можем да развиваме все 
по-иновативни практики в подкрепа на най-малките 
деца и техните семейства. Нашите програми и полити-
ки създават и следват стандарти и практики присъщи 
за добрия работодател. Фондация „За Нашите Деца“ е 
единствената неправителствена организация в Бълга-
рия, която разчита на системи за управление на човеш-
кия капитал, основани на световни практики. Фондацията 
предоставя възможности за професионално и кариерно раз-
витие, като стимулира своите служители да търсят и намират 
нови възможности и перспективи, да не се страхуват да бъ-
дат вдъхновители и лидери на промяната. 
Работим успешно, като прилагаме четири системи за упра-
вление на човешкия капитал. Системата за осигуряване на 
ресурсите създава профил на длъжностите, така че подбо-
рът на кадри да задоволи действителните нужди от човешки 
капитал на организацията. Всички новопостъпили служители 
преминават през индивидуална въвеждаща програма, коя-
то ги запознава с организационната култура и ценностите 
на фондацията. Системите за заплатообразуване и про-
ектиране на длъжностите установяват по-висока степен 
на справедливост при възнаграждаване на положените от 
всеки служител усилия. При проектирането на длъжностите 
взимаме предвид всички съотносими критерии: влияние, ко-
муникация, риск, иновации и знания. Това ни позволява да 
определим не само вида на задачите и очакваните резулта-
ти, но и справедливо заплащане. Системата за оценка на 
представянето дава обратна връзка на служителя и ни поз-
волява да окуражаваме конструктивните взаимоотношения. 
Системата улеснява процесния мениджмънт и стимулира и 
мотивира хората да постигат високи резултати. При атеста-
цията взимаме предвид както успеха по заложените цели, 
така и 360-градусовата обратна връзка от екипа. Оценки-
те представляват и средство за анализ на дейността както на 

отделния служител, така и на екипите и цялата орга-
низация. Всичко това ни позволява да поддържаме 

мотивацията и компетенциите на екипа си – ус-
ловие за успеха на нашата кауза.

Когато ме помолиха да 
изразя впечатленията си 
от стажа в няколко реда, 
се запитах: “Как САМО  в 
няколко реда?!“. Мислих. 
Опитвах да подредя в гла-
вата си сложни изрече-
ния, които хем да звучат 
изискано, но непретен-
циозно, хем да изразяват 
нивото на езикова култу-
ра, което придобих бла-
годарение на войните от 
екип “Комуникации“ и 
от целия екип на фонда-
цията. Накрая реших, че 
нямам нужда от сложни 
и възвишени изречения, 
а от най-простото обяс-
нение: това, на което 
ме научи този стаж, е да 
бъда повече човек. Раз-
брах истинското значе-
ние на думата „кауза”, на 
това какво е да живееш, 
да ставаш всяка сутрин с 
мисълта, че вчера си по-
могнал на някого в нуж-

Хората – нашият 
най-ценен ресурс

Из впечатленията на един стажант

Как поддържаме екипа си мотивиран?
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да, днес ще помогнеш на 
още някого, а утре, след 
месец, година, ще помог-
неш на още. И това ще из-
пълва сърцето ти. И ще ти 
носи чиста радост. 
Иска се голяма доза 
смелост, увереност, из-
дръжливост и най-вече 
човеколюбие, за да се 
посветиш на нещо тако-
ва. Затова ги наричам 
воини. Всички до един. 
Защото битката, която 
водят, я водят с устрем и 
вяра, че могат да проме-
нят (ако не света) поне 
един човешки живот, да 
го направят по-пълноце-
нен и изпълнен с любов. 
Доброто все още го има. 
И то е въплътено в хората 
от фондация „За Нашите 
Деца”, които всеки ден се 
борят ли, борят. И не се 
предават.

Инвестираме в обучение и развитие на своите 
служители по теми, които са от значение за реа-
лизиране на стратегическите цели на фондацията: 
управление на социалните услуги, застъпничество, 
комуникации и много други. Колегите разпростра-
няват придобитите знания в екипа и усвояват уме-
нието да бъдат обучители.  
Програмата ни “Грижа за хората” създава условия 
за баланс между работата и личния живот. Пред-
лагаме гъвкаво работно време и възможност за 
работа от вкъщи. Ангажираме се със здравословно-
то състояние и добрия тонус на своите служители, 
като им осигуряваме карти Multisport и ваучери за 
очила или диоптрични лещи. Допълнителен годи-
шен отпуск насърчава прекарването на време със 
семейството и мотивира продуктивното поведение. 
Всичко това ни позволява да привличаме най-спо-
собните, талантливи и отдадени служители.

Стажантската програма на фондация „За Нашите Деца“ пре-
доставя възможност на студенти и специалисти от социални 
и административни области да намерят възможност за про-
фесионално развитие при нас. Стажантите получават пъл-
ноценна, практически ориентирана подготовка в сферата, в 
която са избрали да се развиват. Фондация „За Нашите Деца“ 
изгради ползотворно сътрудничество с Американския Уни-
верситет в България и СУ „Св. Климент Охридски“. Студентите 
от специалност „Социални дейности“ в СУ имат възможност 
да придобият опит и практика при нас. Млади хора, които 
учат в цяла Европа се възползват от нашата стажантска про-
грама, и започват своето кариерно развитие от фондация „За 
Нашите Деца“.
През изминалата година фондацията се радва и на висока 
активност сред желаещите да се включат в доброволческата 
програма. Съвместно със свои партньори като „Time Heros” и 
“Ngobg.info”, съумяхме да спечелим подкрепа в лице-
то на десетки нови доброволци. Различни по обра-
зование, социален статус и професия, всички те 
са обединени от идеята за подкрепа на екипа 
от професионалисти, който работи във фон-
дацията. Доброволците не само подпома-
гат успеха на нашите дейности, а вдъхно-
вяват своите близки и разпространяват 
култура на обществена отговорност.

Из впечатленията на един стажант

Всеки човек от екипа е важен за нас

Даваме възможност на всеки да участва в каузата
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1. Връчихме специално изработена статует-
ка „Питър Пан“ и грамота за изключите-
лен принос в устойчивостта и развитието 

на фондация „За Нашите Деца“ на  5 от най-отда-
дените на каузата ни поддръжници – партньори и 
благодеятели, посветили се на правата на децата.

2. Мобилният екип на фондация „За Нашите 
Деца“ започна работа с Център за времен-
но настаняване „Св. Димитър“. Психолог 

и специалисти по ранна детска интервенция под-
крепят семействата и помагат на децата да развият 
своите комуникативни и познавателни умения. Обу-
чаваме родителите и специалистите в стимулиращи 
развитието на децата практики.

3. Представихме мащабно изследване „Ранното детско развитие в България“ за 
влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижа-
та за децата в най-ранна възраст (0-7г.) на конференция „Визия за ранното дет-

ство в България“. Конференцията отправи ключови препоръки за подобряване работата 
на системите около детето и подкрепи процеса по изготвяне на национална стратегия за 
ранното детско развитие.

4. Общият проект „По-добър живот 
за дете в нужда“ на фондация „За 
Нашите Деца“ и Международния 

женски клуб осигури достъп на 6 деца със 
специални потребности до иновативни 

терапии - сесии по хидро- и хипоте-
рапия, които често са непосилни 

за родителите, но имат силно 
положителен резултат върху 

развитието на децата.

5. Постигнахме обща визия с 
Община Пловдив за бъде-
щето на социализиращите 

и развитийните дейности в града, 
които фондация „За Нашите Деца“ 
ще предоставя в новия си център – 
бившия Дом за деца в сградата „Рада 
Киркович“.
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8. Екипът по приемна грижа на Фондация 
„За Нашите Деца“ получи голямо при-
знание за качеството на работата си в 

общините в София и в Пловдив. Нашите експерти 
бяха поканени и станаха обучители и супервайзо-
ри на приемните семейства и екипите към двете 
общини. Дейността е в рамките на проект „При-
еми ме“, който въвежда приемната грижа като 
заместител на институционалната в България.

6. Фондация „За Нашите Деца“ помогна 
на 12 000-то дете и семейство в своята 
история.

7. Зарадвахме деца и семейства в София, 
Пловдив и Благоевград с истински маги-
чен празник по случай Международния 

ден на детето на 1-ви юни. Присъстваха и предста-
вители на държавата, дипломати и много верни 
приятели и партньори, които от дълги години ни 
подкрепят в мисията ни да осигурим развитие и 
щастливо детство на всички деца в България.

9. Нашият Център за обществена подкрепа „Св. София“ отпразну-
ва своята десета годишнина, откакто неотлъчно следва миси-
ята си да даде на всяко дете в България постоянна, сигурна и 

развиваща семейна среда. Само за едно десетилетие специалистите 
ни бяха опора на повече от 6000 деца и семейства.

10. С учредяването на право 
на ползване за 10 годи-
ни в полза на фондация 

„За Нашите Деца“ Столична община 
призна приноса на организацията 
в закриването на институциите за 
най-малките и извеждането на деца-
та от бившия вече дом „Св. София“. 
Сградата предстои да се ремонтира 
с инвестицията на наши дарители и 
приятели и да се развие като Ком-
плекс за ранно детско развитие.

11. По инициатива на Фон-
дация „За Нашите Деца“ 
с подкрепата на Посол-

ството на Великобритания, екипът ни 
и представители на националната и 
местната власти посетиха Центъра за 
деца и семейства „Пен Грийн“ в гр. 
Корби, Великобритания. Обменихме 
практики и идеи относно интегрира-
ните услуги за деца, чието развитие 
в България е предпоставка за пре-
одоляване на предизвикателствата 
в борбата с бедността и социалното 
изключване.
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Нашите награди и отличия през 2018 г.:

Борбеност, отдаденост, професионализъм, 
опит, компетентност, впечатляващи резулта-
ти. Това са само част от причините, поради 
които семейният консултант в Център за об-
ществена подкрепа „Св. София“ Петя Янач-
кова спечели приза „Войн на годината“ на 

първите „Годишни награди за добри практики в сферата 
на социалните услуги“ на Столична община. До момента 
няма нито един случай на извеждане на реинтегрирано 
дете от семейство, с което Петя е работила.

Столична община удостои с грамоти членове на екипа на 
фондация „За Нашите Деца“. Ръководителят на Центъра ни за 
обществена подкрепа „Св. София“, Кирил Кирилов, бе отличен 
в категория „Мениджър на годината“, а ръководителят на Цен-
търа ни по приемна грижа, Мариана Тасева, получи признание 
в категория „Най-въвличаща и вдъхновяваща социална услуга“. 

Дългогодишният доброволец в нашата Детска къща, Румяна Златева, по-
лучи грамота в категория „Доброволческа кауза на годината“. За екипа на 
фондация „За Нашите Деца“ тези награди са изключително признание и 
всички ние сме щастливи, че Столична община припознава необходимост-
та от такъв вид поощрение на хората в помагащите професии.

На официална церемония в Деня на хрис-
тиянското семейство /21.11/ Фондация 
„За Нашите Деца“ бе наградена с отли-
чителен знак на Държавна агенция за за-
крила на детето „Аз гарантирам щастливо 
детство“. Фондацията получи втора награ-

да в категория „Устойчиво развитие“ на социалните ни 
услуги, предоставяни в Центровете за обществена под-
крепа в София и Пловдив.
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Фондация „За Нашите Деца“ спе-
чели една от трите награди на 
ежегодния конкурс на фондация 
„Лале“ – „Проект на годината“, в 
който бяха номинирани общо 14 
граждански организации. Отличи-

ето е за успехите, които фондацията постиг-
на в изпълнението на проект „Грижа в ранна-
та възраст“ в подкрепа на деца на възраст от 
0 до 7 години и техните семейства. По време 
на церемонията каузата ни бе определена 
като една от най-благородните и смислени, 
които заслужават да бъдат подкрепяни и на-
сърчавани.

Сътрудничеството на фон-
дация „За Нашите Деца“ 
и „Ситибанк-България“ бе 
отличено с първа награда 
за „Социално партньор-
ство с бизнеса“. От края на 

2015 г. финансовата институция под-
крепя децата, настанени в приемни 
семейства, като осигурява 32% от су-
мата, която фондацията инвестира в 
услугата „Приемна грижа“. В резултат 
на тази подкрепа децата в приемни 
семейства получават по-големи въз-
можности за пълноценно развитие и 
социализация.
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Финансите на фокус

През 2018 г. надградихме качеството на делегираните от Община София и Община Пло-
вдив услуги с привличането на повече индивидуални дарители, както и с поддържането 
на добри корпоративни партньорства. Придържахме се максимално към принципите на 
откритост и прозрачност и инвестирахме дарените средства в качеството на предоставя-
ните от нас социални услуги. Продължаваме да привличаме материални дарения (детски 
стоки и храни) и pro bono услуги, с които допълваме дейностите си и подкрепяме децата и 
семействата в риск. 

През изминалата година инвестирахме сериозен ресурс в застъпническа дейност, с 
което допринесохме за напредъка по Националната стратегия за ранно детско развитие и 
подготовката на новия социален закон. Работата по проекти ни позволи да приложим ино-
вативни практики в работата си с децата и с партниращите социални и здравни заведения.

Стопанската дейност през периода е свързана със супервизии на социални работници и 
приемни семейства по проект „Приеми ме“ в общините София и Пловдив.

Общо получени дарения и финансирания за 2018 г. – 1 402 хил. лв., 
част от които са отсрочени за следващи периоди.

Източници на финансиране
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Благодарим на всички 
партньори, 

възложители и 
индивидуални дарители, 

които предоставиха на 
фондацията средства, 

време, знание, 
опит и услуги! 

Изпълнението на нашите 
цели беше възможно 

единствено 
благодарение на 

доверието на нашите 
партньори и доброволци.

Инвестиции
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Партньори и дарители*

* Съгласно Политиката за защита на личните данни на фондацията и изискванията на 
Общия регламент за защита на личните данни, имената на индивидуалните дарители, 
които през 2018 г. застанаха зад нашата кауза, няма да бъдат публикувани в доклада.

Адвокатско дружество 
“Димитров,Петров и Ко.”
Адвокатско дружество “Динова, Русев 
и съдружници”
Адвокатско дружество “Пенков, 
Марков и партньори”
Ай Ес Джи Би Джи ЕООД
Артекс Инжинеринг АД
Астреа Рикрутмънт ЕООД
Атендиа ЕООД
Аукционна къща „Аполон и 
Меркурий“ ООД
Баркод Системи България ООД
Бейкър Тили Клиту и партньори ООД
Биодит Глобал Технолъджи АД
Благотворителна Фондация към 
Международен Женски Клуб - София
БЛД ХОУМС ЕООД
Брокери на Имоти
Волонтайм ООД
Гайс-МДЦОИСДМП ЕООД
Гръцки бизнес съвет в България
Детска градина №179 “Синчец”
Детска градина №3 “Ян Бибиян” - 
Стара Загора
Дженерали Застраховане АД
ДЗЗД “Луков, Горчев и Даскалов”
Дриймикс ООД
Дунапак-Родина АД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
Държавно предприятие “Ръководство 
на въздушното движение”
Ей Ай Джи Юръп Лимитид
Ей Си Нилсън България ЕООД
Екшън Глоубъл Къмюникейшънс 
България ООД
Екшън Фрейм ЕООД
Ем Кей И ООД
ЕПАМ Системс България ЕООД
Изи Консулт ООД
ИНГ Банк Н.В. - клон София
Интелиджънт Системс България ЕООД

Интеркапитал Груп АД
Кап Нор ЕООД
Кзуумуъркс България ЕООД
Клуб за български народни танци 
“Акцент”
Клуб за здравословен и активен начин 
на живот
Компас ЕООД
Компас Инвест АД
Консулство на Република Филипини
Лукософт България ЕООД и служители
М 3 ЕООД
Мейт България ЕООД
Моушън Артс ООД
Образователен център “Британика”
Ондол Корея ЕООД
Оптимист 1 ЕООД
Орифлейм България ЕООД
Пицария “Ветрило”
Посолство на Великобритания
Посолство на Държавата Кувейт
Посолство на Ислямска Република 
Иран
Посолство на Ислямска Република 
Пакистан
Посолство на Ислямска Република 
Пакистан
Посолство на Китайска Народна 
Република
Посолство на Кралство Саудитска 
Арабия
Посолство на Монголия
Посолство на Република Индия
Посолство на Република Индонезия
Посолство на Република Корея
Посолство на Социалистическа 
Република Виетнам
Посолство на Япония
Почетно Консулство на Кралство 
Тайланд
Примо Плюс ЕООД
Профи Кредит България ЕООД

Райфайзенбанк България ЕАД и 
служители
Раса ООД
Сдружение “Спортен клуб Бегач”
Сдружение Утилис 
Сийсген Иновейшънс ООД
СИТИБАНК ЕВРОПА АД, клон България
Служители на H&M
Служители на Авизо 
Служители на Аbbvie ЕООД
Служители на Булуърк Къмпани ООД
Служители на Дайхман 
Служители на Детска градина 177 
“Лютиче”
Служители на Дженерали Закрила 
Медико-Дентален център 
Служители на Ентко
Служители на Инвестор Медия Груп
Служители на Интеграл
Служители на Крестън Булмар 
Британски Пейрол 
Служители на МобиСистемс 
Служители на ПА Софита
Служители на Порше изток
Служители на Сайтел България ЕООД
Служители на Секюракс
Служители на Смарт Органик
Служители на Содексо
Служители на Софтуер АГ
Служители на Уестум 
Служители на Хаус Софтуер ООД
Служители на Шугършак Анимейшън
Служители на AIG Europe Limited
Служители на Cargill Internati onal SA и 
Cargill България
Служители на Do it wise
Служители на Gameloft  
Служители на Gameloft  
Служители на ISystems
Служители на Partner Soluti on Center 
HPE
Служители на Progress 

КОРПОРАТИВНИ ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ 
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Служители на Research For Good
Служители на Sap Labs Bulgaria
СМАРТС ООД
Софийска вода АД и служители
Спортната група „Лигата на Коцето“ 
(ЛНК)
СТУДИО Х ДИГИТАЛ ЕООД
Сървей Семплинг България ЕООД
Тарасофт ЕООД

Транспрес ООД
Уестум България ЕООД
Урсиша ЕООД
Утре България ЕООД
Фондация Идел
Фондация BCause
Частна детска градина “Малки стъпки”
Юнимастърс Лоджистикс ЕООД и 
служители

BUSINESS AND TECHNOLOGY 
INNOVATIONS
ET MIROLIUBA IKONOMOVA-MIKONA
Global Educati onal Concepts
Hewlett  Packard Enterprise
KRIS AND LORI EOOD
LR Global Kids Fund e.V
TTEC Eastern Europe EAD
Vga Glamour

КОРПОРАТИВНИ ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ 

Аптека Скайфарм
Аптеки Адонис
Вис Виталис
Кутия на Надеждата
Летище София
Медико-диагностична лаборатория 
Лора
Медицинска Лаборатория Бодимед 
Медицински комплекс “Д-р Щерев”
Многопрофилна болница за активно 

лечение Вита
О Кей Супертранс АД
Софийска вода
Софийска филхармония
betahaus Sofi a
Bulgaria Tatt oo Expo
Cine Grand Park Center Sofi a
Cosmos Coworking Camp
Eddy’s Bakery
Hewlett  Packard Enterprise

I Do Adverti sing
J Point
Kinderland
Lunch Time
Mr. Pizza
Offi  ce 1 Superstore
Peek & Cloppenburg
Starbuks Coff ee Company
Vanilla Kitchen

ДАРИТЕЛСКИ КУТИИ

Авенди ООД
Адвокатско дружество “Станков, 
Тодоров, Хинков и Спасов”
Академия Фюжън
Аксон България
Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД
Аукционна къща „Аполон и 
Меркурий“ ООД
Бебелан ООД
Био България ООД
Био Идея БГ ООД
Вис Виталис
Галерия Internati onal Art Bansko
Делойт България ЕООД
Джей Пойнт ООД
Джей Пойнт Плюс ООД
Дженерали Застраховане АД
Джобтайгър ООД
Кауфланд България ЕООД
КиК.БГ ЕООД
Кика Груп ООД
Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани 
България АД

Кооперация “Панда”
КОТТА ООД
Медиа Монитор ООД
Медицинска лаборатория Бодимед
Министерство на външните работи
Министерство на културата
Моби2 България ООД
Оптимист 1 ЕООД
ПА Софита
Пайне България ООД
Пиреос Банк България АД
Посолство на Кралство Саудитска 
Арабия
Райт Рентал ООД
Регус България ЕООД
Ред Девил Кетъринг АД
Сдружение “SOS -Детски селища 
България” - Програма SOS Детско 
селище София - Перник
Сдружение „Операция Плюшено 
Мече”
Сдружение Християнски съюз
Сигма България
СИТИБАНК ЕВРОПА АД, клон България

Сладкарници “Неделя”
Смарт Органик
СМАРТС ООД
София Еърпорт Център ЕАД
Списание “АРТизанин”
Театър 199
Театър на огъня и сенките
Хиполенд АД
Arlett e
Le Photographe
Mercer
Mini Art Fest
OD&M Consulti ng
Opti mist Wine Spirits
Screen Mixer
Sofi a Event Center
Speedy
Sutherland Global Services Bulgaria
Turkish Airlines
United Partners

МАТЕРИАЛНИ ДАРЕНИЯ И УСЛУГИ



Фондация 
„За Нашите Деца“

гр. София, ж.к. „Сердика“,
р-н „Възраждане“, ул. „Гюешево“ 21

тел.: 02 980 70 58
office@detebg.org
http://detebg.org


