
Приказка за надеждата или как се създава 

истински дом за изоставени деца
ОТЧЕТ





„Има деца, които се появяват на света, без да са желани от родителите си. Има и деца, чиито родители са 
принудени от кризата в живота си да се разделят с тях, защото не могат да ги гледат. Всички деца имат право 
и очакват най-доброто от живота. На някои от тях, обаче, някой „присъжда“ съдбата да отидат в детски 
дом, където заедно с още десетки като тях да чакат малкото безценни минути на ден, в които някой ги взема 
на ръце, за да ги нахрани и преобуе. През първите дни тези деца плачат, но скоро спират, защото няма кой да 
ги чуе и нищо не се променя. Повечето от тези деца прекарват цялото си детство в дом и губят надежда, че 
ще имат семейство. И така техният живот тече наравно с нашия!  И докато ние успяваме в живота, докато 
другите деца растат щастливи   и се развиват в България тези деца живеят, но не щастливо. Тях ги има в 
нашето общество, но не са забелязани, освен на Коледа, когато като група получават капка от вниманието 
на другите. И после - животът отново продължава самотен и тъжен.

Ние, от фондация „За Нашите Деца“ и вие, които подкрепихте поредното издание на Вечер на добродетелите  
имаме отношение към случващото се на всички деца в България и се обединихме около това да спрем 
присъдата „живот в дом“ поне за няколко деца. Решихме да дадем алтернатива и така да дадем шанс на деца 
в риск да живеят в Семейна къща. За една година от създаването на Семейна къща през септември 2012 г. до 
септември 2013 г. 8 деца живяха в къщата, две от тях са вече в своето приемно семейство. При излизането на 
всяко дете, друго мъниче ще идва на негово място и така ще допринесем да няма нито едно дете, което да бъде 
настанявано в дом за деца в България.

Благодаря на всички, че станахте част от промяната за много деца!“

Иванка Шалапатова,
 фондация „За Нашите Деца”



Вечер на добродетелите 2011

Третото издание на благотворителното събитие Вечер на добродетелите бе посветено на една наша голяма 
мечта – да създадем истински семеен дом за изоставени новородени и деца до седемгодишна възраст. Казват, 
че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и ние вярваме, че е така.  Всички наши дарители на Вечер 
на добродетелите 2011 г.  доказаха, че са „големи” хора с огромни сърца, защото една година след събитието 
през септември 2012 г. Семейната къща вече е реалност. 

Вечер на добродетелите се проведе на 17 ноември 2011 г. в залата на Еврохолд, които за трета поредна година 
предоставиха безвъзмездно своите помещения за събитието. Патрон на инициативата беше българският 
еврокомисар Кристалина Георгиева. 

По време на благотворителния търг, присъстващите имаха възможност да наддават за над 50 предмети  с 
колекционерска стойност, дарени от популярни и авторитетни личности, ангажирани с каузата. 

Водещи на събитието и тази година бяха Мира Добрева и Драго Симеонов. За приятната атмосфера на вечерта 
допринесоха музикалните изпълнения на струнния квартет “Стрингс”, Елица Тодорова и Васил Петров, както и 
танцовите умения на „Денс Академи”.

Генерален спонсор на Вечер на добродетелите за втора поредна година беше фирма „Челопеч майнинг”. Златен 
и сребърен спонсор бяха съответно Евробет и ЗК „Енерегия”.





Създаване на Семейна къща

Когато преди две години мечтаехме за тази къща, осъзнавахме, че поемаме по много труден и несигурен 
път – не знаехме дали ще съберем значителната сума, нужна за създаването й, притеснявахме се от всички 
административни и процедурни пречки, които могат да възникнат. Знаехме обаче, че изоставените малчугани 
не могат да чакат сами и забравени в огромните и увреждащи социални домове. 

Започнахме стъпка по стъпка да сбъдваме нашата мечта. Първо намерихме „двигателя”, който да задвижва 
локомотива на нашето „влакче на щастието” по пътя му към Семейна къща. Или иначе казано -  Аксиния 
Георгиева, която е отдала целия си живот в помощ на изоставени деца, бе избрана за ръководител на проекта 
ни за създаване на къщата. Близо десет месеца тя заедно с екипа на фондацията се борят с административните 
процедури, търсят подходящо жилище и отдадени хора, с които да създадат едно сигурно и защитено 
пространство за бебета и малки деца, лишени от родителска грижа.

През септември 2012 г. Семейната къща вече е факт. Тя е уютен апартамент в столичния квартал Лозенец, 
където любящи хора се грижат за бебета и малки деца, разделени от родителите си.

През цялото лято на 2012 г. екипът от директор, социален работник, психолог, педагог и 5 детегледачки са 
преминали поредица от обучения, които да ги подготвят за грижата за изоставените малчугани, и през 
септември вече очакват първото детенце.

Няколко месеца след откриването на къщата, в нея влиза 
да живее и да се грижи за децата истинско семейство. 
Така, малчуганите растат в среда, максимално близка до 
атмосферата в едно семейство. За тях е вълнуващо да 
имат свои „родители“ и да изпадат в реални житейски 
ситуации. Това е едновременно неповторимо и много 
полезно преживяване, което не е възможно в никой 
социален дом. Семейството прави живота в къщата 
интересен и обогатяващ – децата излизат на разходка, 
празнуват рождени и именни дни, водят пълноценен 
живот. Алина е името на жената, която за децата от 
къщата е повече от майка. Децата от къщата й казват 
„Маля“ – сборно от „Аля“, както я наричат приятелите и 
думичката „мама“.

*Според политиката за закрила на детето, приета от фондация „За Нашите Деца“ през май 2013 г., ние не показваме снимки на децата от Семейна 
къща, за да защитим техните права и лично пространство. 

* Алина - майката, която преобръща живота на децата, 
спасени от изолацията на социалния дом.



Гошко и Ирка - първите деца в къщата
В началото на месец октомври 2012 г. в къщата са настанени първите деца – двегодишният Гошко и шестмесечната 
Ирина. Двете деца са настанени в Семейна къща, защото родителите им са загубили жилището си и не могат да 
се грижат за тях.

Гошко и Ирина идват в Семейна къща гладни, болни и тъжни от тежката раздяла с майка си. 
Две седмици по-късно, под любящите грижи и вниманието на екипа на Семейна къща, състоянието на двете 
деца видимо се подобрява. Гошко и Ирина бързо свикват с новия си дом. Когато пристига в къщата, Гошко не 
може да говори, а месец след това произнася цели думи. Ирина се опитва да ходи с проходилка и се изправя 
самостоятелно. Преди да дойдат в Семейна къща деца са хранени само с кисело мляко, а в къщата получават 
всичко необходимо, за да се развиват добре.

Обградени с любов, те очакваха с нетърпение приемното семейство, което да поеме грижата за тях. Такова вече 
се намери и те напуснаха къщата, за да се радват на вниманието на новите значими възрастни в техния живот, 
които са се заели с нелеката задача да им осигурят едно прекрасно детство.  

„Плакахме с Гошко и Ирка при 
раздялата с майка им, после 
се смяхме на детските им 
постъпки, бяхме горди, когато 
Гошко започна да произнася 
първите си думички. Такова е 
ежедневието ни – през смеха, 
сълзите, игрите, обичта и 
ласките към децата” – казва 
Аксиния Георгиева, директор на 
Семейна къща.



Криско – детето с най-бялото личице на света
Малко след Ирка и Гошко в къщата идва и бебето Кристиян. Историята на Криско е тъжна и изпълва всеки, който 
я чуе, с болка. Неговата майка има още три деца, две от  тях живеят в социален дом. Братчетата на Кристиян са 
били системно малтретирани от партньора на майката. 

Ние опитахме да установим връзка с майка му, която дойде веднъж в Семейна къща, но тя не проявява интерес 
към сина си и не желае да се грижи за него. Когато дойде в къщата, Криско имаше най-бялото личице на 
света и когато те погледне с огромните си очи, няма как да не се усмихнеш и да си припомниш мисълта на Тагор, 
че “Всяко дете, което се е появило на бял свят, е знак, че Бог още не е изгубил надежда в хората.” Всеки в 
къщата иска да го гушка и да му се порадва. Акси разказва, че в дома, където е работила преди години, всеки ден 
е виждала десетки протегнати детски ръчички, на чието желание за ласка е невъзможно да се откликне, защото 
всеки служител се грижи за страшно много деца и няма време да даде достатъчно индивидуално внимание. 
За щастие Криско има късмета да намери грижовни и отдадени хора в Семейната къща, а съвсем скоро и ще 
заживее при своите осиновители, с които ще отпразнува и своя първи рожден ден. 



Иван – малкият гимнастик
В средата на месец ноември 2012 г. в Семейна къща е настанено и четвъртото дете – Иван, който е само на 
месец и половина. Иван е изведен от семейството му, защото те живеят на поляна в изключително лоши битови 
условия, и животът на малкото бебе е застрашен. Когато донасят Иван в къщата, целият екип е потресен от 
гледката на нещастното мъниче – той е недохранен, мръсен, изнемощял и отпуснат. Те веднага се заемат да 
върнат Иван към живота. Педиатърът, който се грижи за децата в Семейна къща, преглежда бебето и за щастие 
установява, че Иван няма сериозни проблеми, просто е гладен и занемарен.  

Още първия ден бебето е изкъпано цели три пъти, за да може мръсотията да се отмие от нежната му кожа. Преди 
да дойде в къщата, Иван е хранен с кисело мляко – храна, която не е подходяща за новородено. Постепенно 
детегледачките започват да го захранват с адаптирано мляко. Първите три дни са кошмарни. Акси почти 
денонощно е в къщата, за да помага в грижите за Иванчо. Дори когато се прибира у дома си, тя не може да спи от 
страх за живота на малкото момченце. Иван се оказва много силно бебе и започва да се възстановява. Наддава 
на тегло, започва да се движи в креватчето си и да се заглежда в окачените над главата му играчки. 

Днес всички в къщата са спокойни, че Иванчо се развива добре и няма опасност за здравето му. Той прави 
първи опити да ходи, невероятно гъвкав е и всичко го наричат „гимнастика“. Има 5 зъбчета. Много обича да 
танцува и сам се е научил да си пуска касетофона. Любимото му занимание е да си играе със закачените над 
главата му играчки и да си хапва всичкото млекце. Бъдещето на бебето е да заживее в приемно семейство.



Камен – шампион в пълзенето
Петото дете носи името Камен и е изоставен още в родилния дом. Малкият Камен е роден напълно здрав, 
тежи цели 3, 500 кг. и е високи 51 см. Днес той е почти на една година. Майка му е проследявала бременността 
си, но не желае да задържи Камен и още в болницата го оставя, защото не може да се грижи за него. За нея Камен 
е второ дете. Бащата и майката на Камен се запознават преди десет месеца в Португалия и имат няколкомесечна 
връзка, след което се разделят. 

Днес Камен е шампион в дисциплина „пълзене по пода“ и редовно се състезават с Иван кой ще достигне 
по-бързо до любимите играчки. Много обича да подава ръка и да се здрависва. Вече е имал първа среща с 
бъдещите си осиновители и много скоро ще заживее с тях.



Мартин 
– голямата усмивка на Семейна къща

Всеки, който има щастието да се запознае с него остава запленен от заразяващата му усмивка. И всеки се пита 
дълбоко в себе си как едно мъниче с толкова тъжна съдба може да се смее постоянно? Въпреки че е изоставен 
още в родилния дом, защото родителите му нямат възможност да се грижат за него и е роден с по-специфични 
нужди, тъй като майка му е зависима, от Марти блика радост и щастие, които изпълват цялата къща. В първия 
миг, когато Алина – майката на дечицата в Семейна къща, посреща в своите топли обятия Мартин, тя разбира, 
че сякаш слънцето грее и се усмихва през него. 

Вече четири месеца Марти не спира да радва всички около себе си със своя звънък смях и гукане, особено 
когато е гушнат, защото най-обича да чувства нежната и сигурна прегръдка на мама Маля. Мартинчо обича и да 
му се говори, да му се разказват приказки, да му се показва и обяснява този нов прекрасен свят, в който той не 
е принуден да живее сред сивотата и самотата на домовете за деца. 

Благодарение на денонощните грижи, обич и внимание, които получава, малкото бебе се развива отлично. 
Марти обожава да си хапва и ако дори с минутка се забави вкусното мляко веселите гугукания преминават 
в смешни сърдити бебешки звуци. Толкова е жизнен и силен, че вече може самичък почти да седне. А вечер, 
когато дойде време за сън Марти обича да се завива почти през глава, сякаш иска да се скрие на тихичко и да 
сънува своите мама и татко, които той дълбоко в себе си знае, че ще дойдат да го приберат и ще го обичат до 
края на дните си. А докато ги чака, ще продължава да ни радва със своята неотразима усмивка. 
Неговото бъдеще е да бъде осиновен и семейството, което ще направи това, ще бъде благословено с едно 
винаги усмихнато и пълно с радост момченце



Галя – малката дама в Семейна къща

Влади с най-буйната прическа 

Галя е образцовата дама в Семейна къща, защото е много спокойна, спи и се храни добре. Малката принцеса 
има невероятни дълги мигли и когато се усмихва те сякаш пърхат. Тя е здраво и спокойно бебе на пет месеца. 
Майка й се е отказала от нея още в родилното отделение и тя вече е вписана в регистъра за осиновяване. Вече 
се е запознала със своите бъдещи мама и тати и скоро ще могат да си я вземат вкъщи.

Владимир е изоставен още при раждането си от своята майка. Сега е едно щастливо и жизнерадостно бебе, 
вече е на 4 месеца и половина и много обича да го люлеят на ръце. Той има невероятно гъста коса, която всеки 
ден приема нова форма. Влади вече проявява предпочитания и не заспива без любимата си плюшена играчка. 
Когато се буди от сън, винаги е усмихнат и готов за нови приключения. В момента Влади се радва на обичта и 
грижите на мама Алина и чака  своите бъдещи родители. 

За да продължава Семейна къща да бъде пристан на 
надеждата за още много забравени и изоставени деца, ние 
разчитаме на подкрепата на всички вас, с които преди две 
години споделихме обща мечта. 
Спокойни сме, че ще успеем, защото вие – нашите 
приятели и дарители, сте с нас и заедно ще се борим, за 
да променим към по-добро живота на много български 
деца.



Финансов отчет

І. Източници на финансиране: Приходив лева

   

1. Дарения по време на събитието и спонсорства 50 500,00

2. Дарения за каузата след събитието 7 197,18

Общо приходи в лева 57 697,18

   

ІІ. Видове Разходив лева

1. Разходи, свързани с организиране на Вечер на добродетелите 2011 – кетъринг, озвучаване, 
изработка на филм, рекламни материали, транспортни и куриерски услуги и др.

16 000,00

2. Разходи за грижата за децата в Семейна къща 41 696,91

2.1. Възнаграждения за специалистите, които се грижат за децата (01.01.2012 до 31.10.2012) -  
ръководител, социални работници, фамилен терапевт, психолог, детегледачки

28 100,30

2.2. Обучения за екипа 1 000,00

2.3. Транспортни разходи 108,00

2.4. Наем за Семейна къща за 5 месеца 4 200,00

2.5. Разходи за поддържане и ремонт на апартамента 184,80

2.6. Режийни разходи на апартамента - ел.енергия, вода, охрана 161,61

2.7. Разходи за канцеларски и почистващи материали 658,61

2.8. Разходи за куриерски и пощенски услуги 105,40

2.9. Разходи за поддръжка на компютърна техника 133,77

2.10. Разходи за консумативи офис - техника 171,00

2.11. Разходи за телекомуникационни услуги - телефон, интернет 557,83

2.12. Разходи за юридически и нотариални услуги 883,36

2.13. Разходи за провеждане на одит 100,00

2.14. Разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване на къщата 4 641,45

2.15. Разходи за материали за работа и срещи с партньори 136,87

2.16. Разходи за храна за децата 390,41

2.17. Разходи за медикаменти за децата 106,54

2.18. Разходи за санитарни материали и козметика за децата 56,96

3. Общо  разходи ( 1 + 2 ) 57 696,91

ІІІ. Остатък ( І - ІІ ) 0,27

Всеки, който желае, може да получи пълна справка за направените разходи. При интерес екипът на 
фондацията ще представи и съпътстващите разходоправдателни документи в подкрепа на настоящия 
финансов отчет. Прозрачността за нас е не само заявен принцип на работа, но и част от нашето 
ежедневие.



Списък дарители и партньори на Вечер на добродетелите 2011
Благодарим ви, че сбъднахте една голяма мечта – Семейна къща!

Албена Янева  
Албена Попова  
Александър Андреев  
Анита Петкова
Анна Аспарухова
Антон Гинев
Антон Налбантов
Атанас Атанасов
Биляна Тончева
Болкан Бритиш Соушъл Сървейс АД
Българска стопанска камара
Венцислав Цаков
Владимир Делев 
Владимир Денчев Денчев
Вълчин Узунов
Георги Ранделов
Германи БГ ЕАД
Глобал Прайвит Солюшанс ООД
Габриела Занева  
Диана Николова Манева
Дийлс.БГ ЕООД  
Добрина Калоянова  
Емилиана Антонова  
Евелина Великова
Евробет ООД
ЕТ Т Барбалов Клио Комерс
Йаф България ЕООД
Илиян Константинов Райчев  
Ива Мавродиева
Ива Минкова
Иван Василев
Иван Искров
Иван Димитров

Илиян Райчев
Ирена Кръстева
Ирена Милянкова
Ирина Стамболиева
Катерина Гушкова
Катерина Риналди
Кока Кола ХБК 
Компас ООД
Константин Петков
Кристалина Георгиева  
Костадин Стоилов
Красимира Величкова
Лиляна Павлова
Мая Виденова
Мила Зурлева
Милена Драгийска
Марио Милушев  
Милтос Триантафилу 
Нона Караджова
Овергаз инженеринг АД
Петър Горялов
Петя Борисова
Петя Винанд
Петя Сейчински
Петя Христова
ПОК Доверие АД
Порше интер ауто БГ ЕООД
Пресмаркет ЕООД
Радка Гинева
Рада Коджабашева
Радослава Ганозова
Роберт Винанд
Рока България АД

Романтика ЕООД
Силва Зурлева
Силвия Цанова
Сименс ЕООД
Служители на Контур Глобал ООД
Стефан Сейчински
Томислав Дончев
ТВ Седем ЕАД  
Тотю Младенов
Трендафил Сърмов
Фиоре ЕООД
Фондация България 94
Фондация Ековис Ю Би Си България
Цветанка Ризова
Цветомир Велков
Челопеч Майнинг ЕАД
ЧЕГ Проф. д-р В. Златарски  
Юлиан Добрев
Янев и Янев ООД


