
Отчет за набраните средства от  
Вечер на добродетелите 2016 г.

          години

Всяко дете е различно.  
Детството е еднакво крехко.

Мили приятели,

В следващите страници е събрана една малка, но значима 
част от спомените за радостта, любовта и надеждата, 
които ние от екипа на фондацията съхранихме за 
изминалата година. Истински сме горди, че направихме 
всичко, което зависеше от нас и с вашето доверие и 
ресурси променихме живота на едни от най-забравените 
деца, за които ние знаехме! Това бяха последните деца, 
изоставени на грижата на поредния дом. Това бяха тези 
деца, за които една държавна институция в официално 
писмо ми обърна внимание, че не е работа на нашата 
организация да закрива дома и да намира друга алтернатива 
за живот на децата в него!

Вие вече знаете, че подобни писма не могат да са пречка 
за борбеността на нашия екипен дух! Право на ВСЯКО 
дете е да живее в сигурна семейна среда и да реализира 
своя пълен потенциал и ние спазваме това право 
благодарение на вашата подкрепа! И макар все още да 
има някои административни процедури, които забавят 
започването на ремонта на сградата и функционалното й 
приспособяване за всички нови услуги, които ще развием 
в Комплекса за ранно детско развитие, целият ни екип е 
насочил усилията си към това скоро тези пречки да бъдат 
преодолени и Комплексът да започне да дава по-добро 
бъдеще на всяко дете.

Сега, когато четете нашия отчет, нашата история за 
промяната в България към по-добро, мога да споделя с вас, 
че 20 години отдаденост за една и съща организация и 
кауза, не ми отнеха вярата и силите да продължавам! Това 
се дължи на изключителните хора, с които реализирам и 
своята лична мисия като майка, лидер и жена! Това се дължи 
и на вас, защото вие също вярвате, че всяко дете има 
права и трябва да е щастливо в семейство, а не в дом. 

Нашата обща кауза продължава и с  
Вечер на добродетелите 2017 г.!

Иванка Шалапатова, 
изпълнителен директор на 

Фондация „За Нашите Деца“

Майчица.   
„Аз съм Ваня, на 57 години, 
счетоводител. Майка на три 
момчета, две  биологични - на 37 
и 35. А на 2-годишния Ники съм 
приемна майка. Каква е разликата 
ли? Никаква освен по документи. 
Щом го гледаш като твое, щом го 
обичаш, значи си му майчица.   
Колко е пораснал, ако знаеш… 
На година и 4 месеца като го 
взехме от вече бившия дом за 
деца „Св. София“, само лежеше в 
кошарката и си смучеше пръста. 
Нито говореше, нито ходеше, 
нито се усмихваше.  Детска 
церебрална парализа. Сега е на 

2 г. и 4 м., и крачетата раздвижи, и ръчичката. Ако не знаеш, 
няма да разбереш, че е с диагноза. Вече хваща и с двете ръце, но 
и аз му избирам играчките да се държат с две ръце. Само лявата 
протягаше, дясната стисната в юмруче. А колко беше сладък, 
като го учехме да ходи. Казах на батковците тогава – сега ти 
заставаш в другия край на стаята и държиш парче ябълка, а Ники 
толкова беше пощенлив… Само да види храна и земята ще изрови 
да стигне до нея. Та така… Проходи лека-полека. Всеки ден сме на 
терапия. Понякога и по два пъти. Зимата в студа батковците 
се редуваха да ни карат дотам, че не мога да качвам количката в 
трамвая сама. Много го обичат. Ами то може ли да не го обикне 
човек? Детенце. Майка му, и тя го обича. На 23 години е, а акълът 
й на 8-годишна. Нещастно момиче. Родила бебето и го оставила в 
родилното, с инфекции разни, с ДЦП. Идва да го вижда от време 
на време. Всяко дете има нужда от майчица. И да се обича, всеки 
миг да се обича. Много е умничък. Всичко разбира. Сега започваме 
терапия при логопед, да не изостава. Всичко съм проучила аз.  
Защо избрах Ники ли? Ами, то не е точно да си избираш. След 
като изкарах курса и ме одобриха, попълних формуляр, в който 
написах, че искам момиче. Много ми се плетяха плитки, нали съм 
с двама сина. Падна ми се Ники, детенце с увреждане. Ами и аз 
куцам, с изкуствена става съм.  
И какво? Да не би да съм половин човек?  
Приела съм Ники за син, той ме е приел за майка. Затова и така 
се казва, приемна майка.“ 

П.С. Фондация „За нашите деца“ обучи Валя, подкрепя я и 
съдейства за всички процедури на малкия Ники, който е едно от 
последните изведени от дома за бебета „Св. София” деца.

„Бих искала да изразя голямата си признателност към Центъра за обществена подкрепа „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 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, макар и различни деца. 

Благодаря!!!“ 

 Цвета Йонкова
родител, 

подкрепен от 
фондацията

Фондация „За Нашите Деца“ предоставя широк спектър 
от свързани помежду си услуги, чрез които адресираме 
проблемите, които водят до изоставяне на бебета и малки 
деца, като предлагаме успешни мерки за тяхното преодоляване. 
Заедно центровете, в които тези услуги се предоставят, 
са ефективен механизъм за противодействие на попадането 
и отглеждането на децата в институции и за подкрепа за 
оптимално детско развитие.

Семейна подкрепа
В Центъра за обществена подкрепа „Св. София“ социалните работници, 
психолозите и специалистите работят за предотвратяването на 
изоставянето на деца още в родилното отделение и оказват семейна подкрепа 
на семейства на деца до 7 години. През 2017 г. 

1/4 от подкре-
пените деца са  
с увреждания 
и трудности 
в развитието.

19 новородени бебета 
останаха със своите 
майки благодарение на 
активната подкрепа 
на ниво родилно 
отделение.

0 деца от тези 
семейства са 
изоставени.

121 семейства в уязвими 
ситуации получиха 
подкрепа, за да не се 
разделят с децата си.

Приемна грижа

Пътят на децата до  
приемните семейства 

8 oт родилно отделение

5 oт биологични родители

18 oт институция

1   oт приемно семейство

4 резидентна грижа

Първият специализиран Център по приемна грижа в България предоставя 
пакет от услуги за подбор, оценка и регистрация на приемни родители 
и осигурява пълен набор от дейности за подкрепа при настаняванията – 
материална, емоционална и консултативна подкрепа от висококвалифицирани 
специалисти, които са на разположение на приемните родители денонощно. 

44% от децата попадат в приемни семейства със значително         
изоставане в развитието спрямо нормите за тяхната възраст.

80% от децата отбелязват видим напредък в развитието  
си само 6 месеца след началото на настаняването в приемно 
семейство.
100% от децата, които са напуснали приемните семейства,  
са осиновени.

36 деца получиха сигурност и развиваща  
грижа в приемни семейства през 2017 г. 

Резидентна грижа за малки деца
Детската къща на Фондация „За Нашите Деца“, построена 
само преди година в двора на бившия бебешки дом  
„Св. София“, е място за кратко настаняване на бебета 
и малки деца. В къщата децата получават индивидуална 
емоционална грижа докато семействата им преодолеят 
трудностите, децата намерят осиновители или отидат да 
живеят в приемни семейства. 

Детска
къща

6 деца живеят в 
Детска къща

8 месеца е средният 
престой на едно дете 
в Детската къща

38 деца средно живеят 
в един бебешки дом в 
България през 2016 г.

24 месеца e средният 
престой на едно 
дете в бебешки дом в 
България през 2016 г.

10 бебета бяха част от 
голямото семейство на 
Детска къща през 2017 г.  
5 от тях са вече в свой  
нов дом.

бебешки
дом

Близо до родителите

72 майки и татковци участваха 
в курсове за придобиване на родителски 
умения през 2017

65 кандидат-осиновителни семейства бяха 
подкрепени чрез обучения и консултации.

80% от случаите, в които семействата в 
уязвима ситуация, в риск и тежка социална 
изолация са получили подкрепа, се развиват 
с положителна промяна в качеството на 
грижата и отношението на родителите  
към децата.

Финансов отчет за разходването  
на набраните от Вечер на  
добродетелите 2016 средства

94 582,69 лв.

3 594,20 лв.

3 612,12 лв.

1 050,40 лв.

20 925,59 лв.

Общо разходи:  
123 765,00 лв.

Дарения от събитието: 
покани, благотворително  
наддаване и дарения  
за изпълнения:  
183 765,00 лв.

Остатък средства: 
60 000,00 лв.

Специалисти за работа с деца  
и техните семейства 

Социализиращи дейности  
и терапии за деца

Материална и финансова 
подкрепа

Събития и кампании

Организационно развитие  
и изграждане на капацитет 

*Поради забавянето на старта на ремонта заради административни процедури,  
има забавяне в някои от дейностите на проекта. Остатъкът от средствата  
ще се разходи след стартиране на тези дейности.

План за разходване на остатъка  
от набраните средства

41 400,00 лв.

11 076,36 лв.

955,79 лв.

4 767,85 лв.

1 800,00 лв.

Общо разходи: 
60 000,00 лв.

Специалисти за дневна грижа 
и рехабилитация на деца 

Социализиращи дейности за деца

Материална и финансова подкрепа

Събития и кампании

Организационно развитие и  
изграждане на капацитет

Проект „Пътят към семейство“ –  
да сбъднем мечтата за семейство!
Каузата, зад която застанаха над 400 гости на Вечер на 
добродетелите 2016, беше създаването на иновативен 
Комплекс за ранно детско развитие на мястото на дома за 
бебета „Св. София“ в столицата.

1 дете се върна  
в биологичното си семейство

8 деца бяха осиновени

6 деца заживяха в  
приемни семейства

6 деца с тежки увреждания 
заживяха в център за  
медицинска грижа от 
семеен тип

какво се случи с 
децата от дома:

Начало на проект „Пътят към 
семейство“: октомври 2015 г.

Административно решение 
за „затваряне на входа“ на 
бебешкия дом: април 2016 г.

Последното дете е изведено 
от дома: декември 2016 г.

Домът е закрит с решение на 
Министерски съвет: януари 
2017 г.

Ликвидиране на дома: 
февруари – октомври 2017 г.

Начало на  
ремонтните дейности  
по сградата: 2017 г.

Новият Комплекс 
за ранно детско 
развитие отваря 
врати: 2018 г.




