
Äîáðîäåÿòåëè, ïîäàðèõòå 
ñåìåéñòâî íà 17 äåöà

За да има небе 
за всяко дете



Ñ ËÞÁÅÇÍÎÒÎ

 ÑÚÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ:

ÃÅÍÅÐÀËÅÍ ÑÏÎÍÑÎÐ:



Ñêúïè äîáðîäåÿòåëè,

Ïðåäè åäíà ãîäèíà ïðîâåäîõìå ïúðâîòî èçäàíèå íà „Âå÷åð íà äîáðîäå-
òåëèòå”. Ñúáèòèåòî áåøå ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà íàñ, íî íè ïîìîãíà äà 
ñúáåðåì íà åäíî ìÿñòî èñòèíñêè ïîääðúæíèöè íà íàøàòà êàóçà, êîèòî 
âÿðâàò, ÷å âñÿêî äåòå òðÿáâà äà ðàñòå â ñåìåéñòâî, çà äà ñå ðåàëèçèðà 
ïúëíîöåííî â îáùåñòâîòî. Îò ïúðâàòà „Âå÷åð íà äîáðîäåòåëèòå” íèå 
íàáðàõìå 30 200 ëåâà. Áëàãîäàðåíèå íà âàñ – äàðèòåëèòå è ïàðòíüîðèòå 
íà ñúáèòèåòî, äíåñ 17 äåöà èìàò ñâîå èñòèíñêî ñåìåéñòâî è ùàñòëèâî 
äåòñòâî. Ïðèåìíèòå ñåìåéñòâà íà äðóãè 64 äåöà áÿõà ïîäêðåïåíè, çà äà 
ñå ñïðàâÿò ñ îòãëåæäàíåòî è ïðèåìàíåòî íà „äåòå îò ñîöèàëåí äîì” ó 
äîìà. Íà ñëåäâàùèòå ñòðàíèöè ùå  ïðî÷åòåòå ðàçêàçèòå íà íÿêîè îò 
òåçè äåöà çà òîâà êàê ñå ÷óâñòâàò äíåñ, êàê ïðåêàðâàò âðåìåòî ñè, êàê 
ñå çàáàâëÿâàò, â êàêâî âÿðâàò è çà êàêâî ìå÷òàÿò. Òîâà å íàé-ñèëíîòî 
ïîñëàíèå çà âàøàòà äîáðèíà è ïîäêðåïà. Êàêâî ïî-äîáðî îò òîâà äà äà-
äåø âúçìîæíîñò íà åäíî äåòå äà âÿðâà è ìå÷òàå?
Ðàäîñòíè ñìå, ÷å âúâ âàøå ëèöå íèå íàìåðèõìå ïðèÿòåëè, õîðà, êîèòî 
ïîäêðåïèõà òåçè íàøè äåöà äà æèâåÿò â ñåìåéñòâà, à íå â ñîöèàëåí 
äîì!
Îò èìåòî íà äåöàòà è îò ìîå èìå èñêðåíî âè áëàãîäàðÿ çà äîâåðèåòî è 
ñúïðè÷àñòíîñòòà!

Èâàíêà Øàëàïàòîâà, 
Äèðåêòîð íà Ôîíäàöèÿ „Çà Íàøèòå äåöà”



„В събота сутрин мама винаги
 ми приготвя вкусна закуска.

 Преди  никой не готвеше само за мен.” 

„А пък татко 
ми купи сметало, 
защото съм вече 
голяма и ме учи 
да смятам. И вече 
знам колко струва 
любимият ми 
шоколадов сладолед. 
„ – две червени 
топченца от новото 
ми сметало. „



Най-обичам вечер след като ме изкъпят да се правя на 
принцеса, а после да ми четат за „Пепеляшка”. И тя е 
като мен – не е имала майка, но е станала принцеса.”

Аз имам рожден ден за първи път, ставам  на 3 
години. Духах свещички, ядохме торта, рисувахме 
се с боички и получих многоо подаръци... Защо 
преди не съм имал рождени дни? 



най-лесна.  
Другата ми страст е спортът. Обичам футбол, баскет-
бол, волейбол и лека атлетика. Между другото, споменах 
ли, че имам един сребърен медал по лека атлетика? Ако 
съм пропуснал – от скромност е. Славя се с нея. 
Е, едно от недотам любимите ми занимания, е четене-
то, но няма как. В момента чета „Малкият принц”. Ще 
кажете,  че е детска, но има много  място за размисъл. 
Обикновено аз чета на глас, а леля Мария ме слуша. По-
дозирам, че така й е по-лесно, вместо да си чете сама. 
Доскоро се борихме с книгата „Спасителят в ръжта”. 
И там има място за размисъл. Абе, все чисти по сърце 
герои, ама някак неразбрани. 
Понякога се събираме с други приемни семейства във  
„фондацията”, аз така й казвам. Там си имам приятели. 
Жалко, че Хава замина, но пък другите са тук. Между 
другото от там ми подариха компютър. Та така я ка-
рам. За сега толкова. Животът е пред мен и е готин.

Казвам се Тони и съм на 15 години. Спомените ми, докол-
кото ги имам, са свързани с домове за изоставени деца. 
Иначе казано и аз съм едно от тях. По-точно бях, защо-
то сега живея в приемно семейство, т.е. вече съм част от 
семейство. Живея в малък апартамент с приемната си 
майка – леля Мария, но често се срещаме със сестра й и 
нейното семейство. Всичките ми роднини ме обичат и ме 
приеха с пълно шест.  Ама и аз съм си обичен, та затова, 
а и те са готини. Доскоро с нас живееше и баба Нина.  Тя 
беше  голяма кримка и често ме разсмиваше с нейните ис-
тории. Лошото е, че контролът е доста засилен, демек 
„няма хлабаво”, но пък плюсовете си струват. Моят 
приемен брат батко Иван ни посещава  почти всеки ден. 
По случай завършването на учебната година ни заведе на 
китайски ресторант.
Любимото ми занимание са танците. Много си падам 
по брейк и хип-хоп.  Ходя на тренировки по танци ня-
колко пъти седмично. В дома, за да отида на танци 
се налагаше да лъжа възпитателите. Сега този проб-
лем отпадна. Някак си ми олекна като не се налага да 
лъжа. Както казва приемната ми майка - истината е Тони



Çàïîâÿäàéòå íà âòîðîòî èçäàíèå íà 

„Âå÷åð íà äîáðîäåòåëèòå”, 
êîåòî ùå ñå ïðîâåäå íà

 7 îêòîìâðè îòíîâî â Auto Union Center 
íà áóë. „Õðèñòîôîð Êîëóìá” 43. 

×óéòå è âèæòå äåòñêèòå èñòîðèè, óâåðåòå ñå, ÷å Âàøàòà ïîìîù 
å äîñòèãíàëà äî èñòèíñêèÿ 

è ïðàâèëåí ïîëó÷àòåë – åäíî ðåàëíî äåòå, êîåòî å íàìåðèëî 
ñåìåéñòâî, îáè÷ è ïîäêðåïà. Åëàòå äà ïðåæèâååòå ñ íàñ è äà

ñïîäåëèòå åôåêòà îò äåéíîñòòà íè  âúðõó ñúäáàòà íà äåöàòà! 

Ñ ÂÀØÀÒÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÈÅ:

• ÎÒÃÎÂÎÐÈÕÌÅ ÍÀ 188 ÎÁÀÆÄÀÍÈß ÍÀ ÍÀØÈß 
ÒÅËÅÔÎÍ ÇÀ ÂÑÅÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ, ÊÎÉÒÎ ÑÅ ÈÍÒÅÐÅÑÓÂÀ 
ÎÒ ÏÐÈÅÌÍÀÒÀ ÃÐÈÆÀ.
• ÏÎÌÎÃÍÀÕÌÅ ÍÀ 17 ÄÅÖÀ ÄÀ ÍÀÌÅÐßÒ ÍÎÂÈÒÅ ÑÈ 
ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ È ÄÀ ÍÀÏÓÑÍÀÒ ÑÎÖÈÀËÍÈÒÅ ÄÎÌÎÂÅ.
• ÏÎÄÊÐÅÏÈÕÌÅ ÏÐÈÅÌÍÈÒÅ ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÍÀ 64 ÄÅÖÀ ÄÀ ÑÅ 
ÑÏÐÀÂßÒ Ñ ÎÒÃËÅÆÄÀÍÅÒÎ È ÏÐÈÅÌÀÍÅÒÎ ÍÀ „ÄÅÒÅ ÎÒ ÑÎÖÈÀËÅÍ ÄÎÌ” 
Ó ÄÎÌÀ.
• ÏÐÎÂÅÄÎÕÌÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÈ ÑÐÅÙÈ Ñ 46 ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ, ÊÎÈÒÎ ÑÅ 
ÈÍÒÅÐÅÑÓÂÀÒ ÄÀ ÑÒÀÍÀÒ ÏÐÈÅÌÍÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ. 
• ÎÁÓ×ÈÕÌÅ 12 ÏÐÈÅÌÍÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ ÇÀ ÒÎÂÀ ÊÀÊ ÄÀ ÑÅ ÃÐÈÆÀÒ ÇÀ 
ÄÅÒÅ ÎÒ ÑÎÖÈÀËÅÍ ÄÎÌ.
• ÊÎÍÑÓËÒÈÐÀÕÌÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍ 249 ÏÐÈÅÌÍÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÅ 
ÃÐÈÆÀÒ ÇÀ ÍÀÑÒÀÍÅÍÈ ÏÐÈ ÒßÕ ÄÅÖÀ. ÏÎÄÊÐÅÏÀÒÀ ÍÈ ÁÅØÅ ÎÑÍÎÂÍÎ 
ÅÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ Â ÑÏÐÀÂßÍÅÒÎ Ñ ÒÐÓÄÍÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÆÊÈ ÅÌÎÖÈÈ ÍÀ 
ÄÅÖÀÒÀ.
• ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÌÅ ÄÀ ÏÎÌÀÃÀÌÅ ÍÀ ÂÑÅÊÈ, ÊÎÉÒÎ ÈÑÊÀ ÄÀ ÑÒÀÍÅ 
ÏÐÈÅÌÅÍ ÐÎÄÈÒÅË.
• ÏÐÈÂËßÊÎÕÌÅ ÍÎÂÈ ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÇÀ ÊÀÓÇÀÒÀ È ÑÒÀÍÀÕÌÅ ÏÎ-ÑÈËÍÈ 
Â ÍÀØÀÒÀ ÁÈÒÊÀ ÄÅÖÀÒÀ ÄÀ ÍÅ ÁÚÄÀÒ ÈÇÎÑÒÀÂßÍÈ, À ÄÀ ÑÀ ÎÒÃËÅÆÄÀÍÈ Â 
ÑÈÃÓÐÍÈ ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ. 

Ñðåäñòâàòà ñà èíâåñòèðàíè çà îñèãóðÿâàíåòî íà ñïåöèàëèñòè çà 
ïîäêðåïà íà äåöàòà è ðîäèòåëèòå, çà çàêóïóâàíåòî íà íóæíè íà 
äåòåòî ïîñîáèÿ è ïîêðèâàíåòî íà ñïåøíè çà ñåìåéñòâîòî ðàçõîäè. 
Äîêóìåíòèòå, êîèòî äîêàçâàò ïðåäíàçíà÷åíèåòî è íàäëåæíîñòòà 
íà íàïðàâåíèòå ðàçõîäè ñå ñúõðàíÿâàò â ñ÷åòîâîäíèÿ àðõèâ íà îðãà-
íèçàöèÿòà è ïðè æåëàíèå ìîãàò äà áúäàò ïðåäñòàâåíè. Ãîäèøíèÿò 
ôèíàíñîâ îò÷åò íà Ôîíäàöèÿòà áå îôèöèàëíî çàâåðåí îò âúíøåí 
ôèíàíñîâ îäèò.  



….Âúâ âðúçêà ñ „Âå÷åð íà äîáðîäåòåëèòå 2010” Ïåòÿ (íà 12 ãîäèíè), 
êîÿòî ðàñòå â ïðèåìíî ñåìåéñòâî., áå ïîìîëåíà äà íè ïðåäîñòàâè ñâîÿ 
êàðòèíà, êîÿòî äà ïîêàæåì. Êàêâî áå ïîñëàíèåòî íà äåòåòî, êîãàòî ñ 
ïðèåìíàòà ìàéêà äîíåñîõà êàðòèíàòà. Ïåòÿ ñïîäåëè, ÷å å íàðèñóâàëà 
Äîì çà äåöà, â êîéòî ðîäèòåëèòå  èäâàò,  âçåìàò  äåöàòà ñè è ñ ðàäîñò 
íàïóñêàò „ñèâàòà ñãðàäà”. Ðàçêàçà, ÷å â êàðòèíàòà íÿìà íàðèñóâàíî 
íåáå íàâñÿêúäå, çàùîòî „Íå çà âñè÷êè äåöà èìà íåáå”. Ïðèåìíàòà ìàéêà 
é äàëà ñúâåò äà ñå îöâåòè  â êàðòèíàòà Äîìúò çà äåöà, íî äåòåòî  
çàÿâèëî, ÷å „Òàêà ñãðàäàòà ùå ñòàíå êðàñèâà è õîðàòà ùå ñè ïîìèñëÿò, 
÷å òàì å õóáàâî è ïðèÿòíî”. Òÿ çíàå, ÷å ñ íåéíàòà êàðòèíà ùå ïîìîãíå 
äà ñå ñúáåðàò ïàðè÷êè çà äðóãè íóæäàåùè ñå äåöà, è å ùàñòëèâà, ÷å ùå 

ó÷àñòâà â èíèöèàòèâàòà íà Ôîíäàöèÿ „Çà Íàøèòå Äåöà”.         



www.detebg.org


