






„В края на първата ни година заедно с приемното 
ни дете домът ни отново е сигурно място. Не че 
няма дребни проблеми, но ги преодоляваме с по-
малко усилия и повече разбиране. Защото я има 
привързаността, а през нея човешките отношения 
се случват по различен начин. Ние като родители 
имаме влияние над детето, влияние, което е 
доброволно прието. Надя полага усилия да пази 
своята част от семейния мир, да се учи. Не знам 
какво и колко още ни предстои, знам че няма да е 
лесно, но много ми се иска онази приказка, която 
видях разказвайки я в началото за порасналите ми 
момичета, техните деца и семейната маса на 
празници, да се случи.” 

– Кремена, приемен родител.
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І. Източници на финансиране: Приходи
в лева

Дарения 66 510,00

Получени дарения * 63 960,00

ІІ. Видове Разходи
в лева

1. Разходи, свързани с организиране на Вечер на добродетелите 2010 22 563,47
1.1. Кетъринг 6 331,47
1.2. Озвучител, осветител, дисководещ, технически лица за подготовка на
залата и сцената 1 800,00

1.3. Комуникация с гости, дарители и партньори на събитието 1 000,00
1.4. Куриерски разходи за покани, благодарствени адреси и предмети за
търга 1 832,00

1.5. Товаро -разтоварни дейности за доставка на предмети 500,00
1.6. Закупуване на картини за търга 11 100,00

2. Разходи за осъществяване на проекта 41 396,53
2.1. Експерти - социални работници, фамилен терапевт, психолог 22 020,62
2.2. Директна работа с деца, обучение на приемни родители, празници за
приемни семейства 2 158,68

2.3. Транспортни разходи за разнасяне на помощи и за участие в групи за
взаимопомощ и обучение на приемни родители 1 765,29

2.4. Услуги и материали за социализиращи дейно сти с деца, материални
помощи за деца настанени в приемни семейства, подаръци, почерпка,
декорация и украса за детски тържества

2 567,75

2.5. Правни услуги при решаване на правни казуси, засягащи приемни
семейства 93,34

2.6. Комуникации (интернет, стац. и мобилни телефони) за екипа по
приемна грижа 383,19

2.7. Други (режийни - ел.ен.,вода,топл.ен. канц. материали) на Център по
приемна грижа 3 310,66

2.8. Популяризиране на приемната грижа и набиране на приемни родители 5 539,00
2.9. Повишаване капацитет а и подготовката на екипа фондация "За Нашите
Деца" 3 558,00

3. Общо разходи ( 1 + 2 ) 63 960,00

ІІІ. Остатък ( І - ІІ ) 0,00
*От обявената на "Вечер на добродетелите" 2010 сума 66 510 лв. - 2550 лв. не са преведени
от фирма Шорткът Куриер Експрес ООД
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