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Д-Р ВАНЯ
ШАЛАПАТОВА
изпълнителен
директор на
фондация „За Нашите
Деца“

кураж да не се плашиш от
неизвестното, но и много
упоритост да не се пречупваш
пред недоверието, обидите
и редица други пречки. Често
казвам, че в България най-трудно
е да правиш добро!

Ако четете тези редове,
навярно вие вече знаете,
че фондация „За Нашите
Деца“ е една уникална
организация, която
обединява професионалисти
и ентусиасти. За всички
хора в организацията няма
пречки в постигането и на
„невъзможните“ цели в името
на това децата в България да
имат равен и силен старт
в живота си и да развиват
пълноценно всички свои
способности.

Именно поради това
искам да поздравя екипа на
организацията, който направи
2020 г. най-запомняща се в
нашата история от 1992 г.
Благодаря и на всички наши
съмишленици, инвеститори
и на всички родители, които
ни се довериха. Постигнахме
целите, които си поставихме
преди повече от 5 години
и то в период, в който
светът се опитваше да се
справи с неизвестностите
на пандемичната криза.
Споделеното от нас в този
доклад ще ви докаже, че в
България гражданският
сектор е ценен в постигане
на демократичност и
гарантиране на правата на
децата, а фондация „За Нашите
Деца“ е истински агент на
промяната.

За такива цели се изисква не
само способност да мечтаеш,

В нашия разказ за постигнатото
през изминалата година на

Често казваме за хората
„Ще ги познаеш по делата им“
и знаем, че е важно не колко
добре те боравят със словото,
а каква следа оставят с
действията си!
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всяка страница поне веднъж
и общо 72 пъти ще видите
думата „развитие“, защото
ние работим за това – въпреки
високата детска бедност,
изолацията, насилието,
изаставянето, отчаянието,
отхвърлянето и това, че са
„незабележими“ за обществото
ни, ДЕЦАТА са тук, част са от
него и имат право и нужда от
хармонична и позитивна среда за
развитие, от мечти и безгрижно
детство. За да я има България и
утре, е важно да има ангажирани
възрастни с качеството на
живот на децата в нашата
страна.
А сега ви оставям с
историята, с фактите и
доказателствата, с промяната
и с щастието да даваш
смисъл на дете, да подадеш
ръка и гарантираш доверие
на един отчаян родител, да
бъдеш прозрачен партньор
на отговорна компания, да
предложиш мъдри политики
на отговорните институции,
да се зареждаш от успехите
на други граждански
организации, да бъдеш успешен
променотворец!

ДОЦ. Д-Р
ВЕЛИНА
ТОДОРОВА
Зам. председател
на Комитета
по правата на
детето на ООН
Член на
Настоятелството
на фондация
„За Нашите Деца“
Здравейте колеги и приятели,
Няма как да не започна с
изминалата тежка и необичайна
година, в която пандемията
промени драматично начина
ни на живот. Затворихме
се, изолирахме се, сложихме
маски и общуването ни
стана „не-реално“. Децата
спряха да ходят на училище
или в детската градина, на
пясъчника в кварталната
градинка, опустяха паркове,
улици, магазини... Вирусът
превзе живота ни и добави
още към познатите рискове:
продължиха да се изоставят

деца, насилието и изолацията
променяха детството,
увеличиха се децата с нужда от
допълнителни грижи, децата
изгубиха навика да седят на чина
и вдигат ръка, да играят игри,
различни от виртуалните.
През тази година се случиха
и добри неща – Фондация
„За Нашите Деца“ затвърди
водещата си роля в политиките
за ранно детско развитие в
България. Трябва да се поздравим
с успешната инициатива
„България расте с децата си“
и да положим още усилия да я
превърнем в държавна политика.
Трудностите ни мотивираха
да намерим допълнителни
възможности, за да достигнем
до повече рискови деца и
техните родители. Развихме
нови програми – спешна семейна
помощ, онлайн консултиране,
нови услуги за специализирана
помощ за деца със затруднения
в развитието и увреждания и
техните родители. Мечтаният
Комплекс за ранно детско
развитие в София заработи
за малките си потребители.
Детската къща прие първите
си по-големи обитатели,
а предишните – намериха
постоянните си семейства. На

крачка сме от сбъдването на
още една наша голяма мечта –
Комплекса за ранно детско
развитие в Пловдив.
Като нов член на
настоятелството на
Фондация „За Нашите Деца“
съм доволна, че ставам
част от една амбицирана,
мотивирана, работеща и
ефективна професионална
общност. Искам да си пожелаем
ентусиазмът и отдаването
на каузата да не намаляват,
трудностите да приемаме
като предизвикателства, които
да преодоляваме заедно, за да
стават повече истории като
тези на Ема, Виктор и Ивета.
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ЗАЩО

Е ВАЖНА НАШАТА
РАБОТА

33,3%

от децата на възраст 0-17 години
в България живеят в риск от
бедност или социално изключване
(Евростат).

408

деца, постъпили в Дом за
медико-социални грижи (ДМСГД)
(31.12.2020 г. АСП).

290

деца живеят в ДМСГД, от тях
150 под 3-годишна възраст
(31.21.2020 г. АСП).

2768

деца/младежи са настанени в
Центрове за настаняване от
семеен тип.

•
•
•
•
•
6

1371

деца очакват своето семейство,
вписани в регистъра за
осиновяване, 741 от тях с
увреждане или изоставане в
развитието (към 31.12.2020 г., АСП).

3781

нови случая за превенция на
изоставянето, по които работиха
социалните служби (към 31.12.2020 г.,
АСП).

564

деца са успешно реинтегрирани в
родните си семейства, след като
са били разделени от тях (към
31.12.2020 г., АСП ).

5,1‰

е коефициентът на детската
смъртност в България,
в Европейския съюз е 3.4 ‰.

В България липсва цялостна политика за детско благосъстояние
и в частност за ранното детско развитие.
Няма стандарти за ранно детско развитие, въпреки поетия от държавата
ангажимент в Закона за предучилищното и училищното образование.
Бедността и липсата на подкрепа от близки и от добре функционираща
система от услуги са сред най-честите причини за изоставяне на дете.
Притеснителен е високият брой деца настанявани в ДМСГД и
респективно отражението от това върху тяхното развитие.
Не са развити услугите за подкрепа на семейства с малки
деца, особено във възрастта от 0 до 3 години.

ПРЕЗ 2020 ПОМОГНАХМЕ НА 2307 ДЕЦА, СЕМЕЙСТВА
И СПЕЦИАЛИСТИ, ОТ ТЯХ:

1617

новородени деца, спасени
от изоставяне;

22

деца, поверени на грижата на
държавата, чиято социализация
подкрепихме;

277

семейства, в които
предотварихме риска
от раздяла с детето;

33

деца, на които осигурихме обич
и грижа в приемно семейство;

154

деца и родители
по програма „Ранно
детско развитие“;

12

деца, на които предоставихме
временна грижа и подслон в
Детска къща;

подкрепени семейства
в критична ситуация,
породена от пандемията;

20

деца, с трудности в развитието
получиха дневна грижа в център
„Развитие“;

58

деца и родители, получиха
високоспециализирана
терапевтична подкрепа в ЦОП
„Щастливо детство“;

22

131

270

47
•
•
•
•
•

деца, семейства и
специалисти в центровете
за социални услуги в София и
Пловдив, сред които:

участници в обучения
за родителски умения
и обучителни групи;

семейства по програма
„Реинтеграция“;

690

деца и родители получиха
допълнителна подкрепа и
консултации по програма
The Human Safety Net.

Развиваме алтернативна грижа в семейна среда за деца, разделени от родителите си,
като стимулираме тяхното развитие и ги даряваме с внимание и сигурност.
Насърчаваме увереността на децата и развиваме техните способности
за адаптиране и комуникация чрез комплексна подкрепа.
Помагаме на семействата за постигане на сигурна семейна среда.
Предлагаме широка палитра от превантивни услуги и програми
за навременна подкрепа на децата и семействата.
Работим за промяна в цялостния подход към социалната работа в България
и активно съдействаме за създаването на качествени и ефективни
политики, където семейството и детето са в центъра.
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КОМПЛЕКС
ЗА РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ В СОФИЯ –
СБЪДНАТА МЕЧТА И ПОВЕЧЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И
СЕМЕЙСТВАТА

Изминалата 2020-та беше година на много
предизвикателства за фондацията. Пандемията
оказа пряко влияние както върху работата ни със
семействата, които подкрепяме, така и върху
цялата ни дейност.

заедно с Център за обществена подкрепа
„Св. София“, Център по приемна грижа и Детска
къща работят Дневен център „Развитие“ и
Център за обществена подкрепа „Щастливо
детство“.

Но 2020-та беше и година на упорит труд и
сбъдване на мечти. Мечтаехме в Дома за деца
без родители „Св. София“ да няма нито едно
дете, постигнахме го. Мечтаехме да преобразим
старата неприветлива сграда на Дома в едно
прекрасно място, в което децата и родителите
да получават цялостна подкрепа – да имаме
повече психолози, семейни консултанти,
логопед, специален педагог, рехабилитатор и
други специалисти, а децата с трудности в
развитието да получават цялата палитра от
услуги, от които имат нужда, на едно място. За
това апелираха и родителите – да подобрим
и разширим материалната си база, да съберем
на едно място различни специалисти и да
продължим с активната подкрепа към децата и
семействата.

Новото специализирано оборудване, в това число
високотехнологичната система за проследяване
на погледа и програмите в КРДР, повиши
капацитета на фондацията за нови, по-успешни
дейности в подкрепа на ранното детско
развитие.

Успяхме!
С много упорита работа, въпреки пандемичните
ограничения, завършихме ремонтните
дейности, създадохме нови центрове,
привлякохме нови специалисти и приключихме
2020-та година удовлетворени, че мечтаният
Комплекс за ранно детско развитие в София
вече работи пълноценно в подкрепа на
развитието на децата от най-ранната им
възраст. Тук, в това прекрасно и полезно
за децата и семействата място, децата
получават цялата необходима комплексна и
специализирана подкрепа.
Как го постигнахме? Като разкрихме две крайно
необходими за децата на София нови услуги,
които предоставят специализирана помощ
както на деца с увреждания и затруднения в
развитието, така и на техните родители.. Вече
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ПРЕОБРАЗУВАХМЕ И
ОБОГАТИХМЕ ПРОГРАМИТЕ,
ЗА ДА ОСИГУРИМ НАЙДОБРА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА
И СЕМЕЙСТВАТА.
Водени от мечтата всяко дете, което посещава
нашия комплекс за ранно детско развитие, да
получава всички грижи, от които се нуждае,
преструктурирахме програмите си и създадохме
нови, включващи дейности, предоставяни от
висококвалифицирани експерти. Сформирахме
екипи за:

•
•
•

Психо-социална работа
Експертна подкрепа
Ранна детска интервенция

В изцяло реновираната ни сграда създадохме
и оборудвахме с подкрепата на дарители
специализирани зали за пряка работа с деца и
семейства – „Вълшебна стая“, „Приказна стая“,
„Семейна стая“ и „Знам и мога“, в които през
забавлението и играта децата изразяват
своите емоции, развиват фината и грубата
моторика под вещите грижи на специалистите.

Децата и родителите могат да разчитат
на екип от социални работници, психолози,
специалисти и експерти по ранно детско
развитие, семейни консултанти, фамилни
терапевти, както и на специалисти по ранна
детска интервенция, рехабилитатор, специален
педагог, логопед и др.
Помислихме и за родителите. Освен че ги
подкрепяхме да осигурят сигурна семейна
среда за децата, им помагахме да се справят
с предизвикателствата и работихме за
подобряване на семейната динамика. Създадохме
група за подкрепа на кандидат-осиновителни и
осиновителни семейства.
„Обучението за кандидат-осиновители за
мен беше полезно. Оправда очакванията ми.
Моите мнения и нагласи напълно съвпаднаха
с това, което чух като информация. Човек

се учи, докато е жив и мисля, че винаги
има какво още да научи. Ценен за мен беше
опитът, примерите, които се даваха от
компетентните водещи, и мненията на
участниците. Аз също споделих мнение и опит
по различни въпроси. Благодаря на всички!
Осиновяването за мен е надежда, слънчев
лъч, добре осмислено желание и осъзнато
взето решение. Сега се чувствам по-спокойна
и уверена, имам отговори на доста неясни до
преди това въпроси.“
З.С. – участник в курс за кандидат-осиновители.

9

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2020
Не на последно място, предложихме и на
външните ни специалисти пакет от желани
от тях обучения, които ще ги подкрепят в
работата им.
„Нашето дете започна да посещава центъра
за ранно детско развитие преди 2 години.
Напредна изключително много благодарение
на работата с Рая и музикотерапията
с Роси. Препоръчваме ги от все сърце –
благодарение на тях нашето дете се развива
и расте заедно с връстниците си.“
Г. и Р.

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ДЕЦАТА
В началото на септември отвори врати
новият Дневен център „Развитие“, в който
подкрепяме деца от 0 до 7 години с трудности
в развитието и заболявания на централната
нервна система.
Горди сме, че в трудната за всички ситуация
на пандемия и изолация успяхме да оборудваме
пространствата, да привлечем екип от
специалисти – социални асистенти, специален
педагог, рехабилитатор, логопед, медицинска
сестра. Осигурихме комплексната подкрепа, от
която децата и родителите се нуждаят, за да
преодолеят социалната изолация и да водят
пълноценен живот.
Тук децата получават грижа и подкрепа за
цялостното си развитие. Чрез развитийни
и социализиращи дейности – рехабилитация,
логопедична и психологическа подкрепа – арт
терапия, игри, приказки, танци, музика и
други незабравими и вълнуващи занимания, те
преодоляват динамичните предизвикателства,
пред които са изправени, за да участват
ефективно в образователния процес. Ние
предоставяме целодневна, полудневна или
почасова грижа в зависимост от специфичните
потребности на всяко дете. В програмите
за полудневна и целодневна грижа е осигурено
хранене и възможност за почивка и сън.
Организираме съвместни дейности между
деца и родители, за да създаваме отношения
на доверие, привързаност и за опознаване
на потребностите на децата. Работим
индивидуално с родителите, подкрепяме ги с

РАННАТА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ПРОМЕНЯ КЪМ ПО-ДОБРО
Петгодишната Eма е едно от
30-те деца, с които фондация
„За Нашите Деца“ работи
по програма „Ранна детска
интервенция“. От юни 2018 г.,
поради нарушения в развитието
ѝ, е включена в специализирани
занимания за стимулиране
на уменията ѝ в областите
Комуникация, Фина моторика
и Решаване на проблеми.
При първите ни срещи Ема
се затрудняваше да играе
структурирано, не успяваше
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да се задържи на едно място, не
фокусираше вниманието си.
Произнасяше само отделни
думички на английски език.
Детето показва необходимост от
подкрепа за преодоляване на някои
особености в поведението си и в
способността за концентрация
и внимание. Затова използваме
различни стимули, развиващи
игрови дейности и работим с
нея в сензорна зала. Ема харесва
и предпочита заниманията
с развитийните играчки от

комплексна, включваща образователни, социални
и здравни услуги, предоставяни в приветливо и
стимулиращо пространство. Идентифицирахме
потребност да разширим обхвата на
развитийните групови и индивидуални

професионални консултации от специалисти, за
да формират знания и умения, с които да оказват
подходяща подкрепа към детето.
През последните години значително нарасна
броят на подкрепяните от фондацията
семейства, а нуждите на клиентите ни станаха
все по-разнообразни. Изправихме се пред
необходимостта пряката работа с клиенти
да премине от превантивна социална към по-

„Библиотека на играчките“ и
затова винаги започваме сесиите
с тях. Постепенно тя започна да
се ангажира достатъчно дълго с
редене на пъзели с животни, форми
и цифри, с „рязане“ на дървени
зеленчуци, свирене на ксилофон.

внимание върху зададена
дейност и липса на хиперактивно
поведение. Детето вече се
включва в различни дейности и
стимулиращи игри, съобразени
с интересите ѝ, и съдейства
според своите възможности.

В резултат на работата на
специалист „Ранна интервенция“
в ЦОП „Св. София“ започнахме да
наблюдаваме по-структурирана
игра с начало и край, работа
на едно място по поставена
задача, ангажиране и устойчиво

Може да нарежда пъзел с животни
и да назовава звуците, които те
издават – бау, мяу, скок-скок, пи-пи,
квак, муу, бее. Разпознава и назовава
животни, както и цифрите от
1 до 10. Много харесва да „реже“
дървени храни и назовава някои

от тях – банан, ябълка, риба,
морков. Вслушва се в инструкции
и изпълнява поставени задания.
Според майка ѝ, Ема вече успява
да отговори на въпроса „Как се
казваш?“. Реагира с жестове и
думи, за да поздрави за „здравей“,
„чао“, „браво“ и „целувка“. Използва
думи и кратки изречения, с
които изразява от какво има
нужда. Задържа вниманието
си и слуша докрай, докато ѝ
се прочете кратка приказка
от книжка с картинки.
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дейности и практики, които реализираме с
клиентите. Като резултат през юли 2020-та
година създадохме ЦОП „Щастливо детство“,
където предоставяме нови възможности
за подкрепа на най-малките деца и техните
родители, както и за професионалистите от
здравната, образователната и социалната
система, които работят ежедневно с тях.
Създадохме екип от професионалисти в
областта на ранното детско развитие, който
осигурява комплексна експертна подкрепа,
съобразена с нуждите на клиентите и с найвисоките професионални стандарти.

ОНЛАЙН РЕЖИМ НА РАБОТА
С КЛИЕНТИТЕ
Пандемичната криза през март 2020-та година
ни изправи пред нови предизвикателства. Много
публични пространства станаха недостъпни.
Детските градини и училища затвориха врати.
Временно спряха да приемат посетители и
центровете, работещи в подкрепа на найуязвимите членове на нашето общество.
Много семейства бяха принудени да съчетават
дистанционната работа с грижата за децата в
домашна среда и справянето с тревожността.
Оказа се, че именно семействата, в които
се отглеждат деца, са в пъти по-уязвими
спрямо психо-емоционалните аспекти на
пандемичната криза. И ако масовият стремеж
беше да се предостави информация как хората
да ограничат разпространението и да се
предпазят от заразяване с COVID-19, то фокусът
върху психичното здраве в ситуация на социална
изолация остана на заден план.
Ние, екипът на фондация „За Нашите Деца“,
обаче знаехме, че семействата имат нужда да
сме до тях. Затова спешно обучихме нашите
експерти как дистанционно да подкрепят
децата и техните родители. Бързо променихме
начините си на работа, за да продължим да
работим в полза на нашите клиенти. Успяхме да
осигурим необходимото персонално техническо
оборудване за колегите и съвременна техника
в залите за обучение и развитие. Започнахме
да провеждаме онлайн не само курсовете за
подготовка на кандидат-осиновители, а и всички
обучения по социално чувствителни теми за
ученици. Стартирахме работа от разстояние
с родители и деца. И заедно, професионалисти
и клиенти, открихме нови начини да бъдем
заедно. А децата отново се проявиха като
малки герои, изключително адаптивни към
новите условия, отворени към света и новите
предизвикателства. Когато имат дистанционна
среща със своя специалист, те често показват
чрез видео връзка своя дом и любимите си
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вещи. Така, независимо от разстоянието, ние
останахме до децата и техните семейства,
а те, от своя страна, ни допуснаха по-близо
от всякога до себе си, за да продължим да ги
подкрепяме в трудните моменти.

„22-годишната ми дъщеря е самотна майка

НОВА ПРОГРАМА ЗА СПЕШНА
СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА

на три деца и бременна с момиченце. В

Изминалата 2020 г. ни сблъска с
предизвикателство, пред което се изправи целия
свят. Много семейства, които бяхме подкрепяли
и се чувстваха уверени сами да се справят
с предизвикателствата на ежедневието,
останаха без работа и сигурни доходи. Наложи се
бързо да предприемем мерки и да решим как да
подходим в тази ситуация. Стигнахме до общото
разбиране, че няма как да оставим семействата
сами и затова създадохме програмата „Спешна
семейна подкрепа“. Насочихме я към семейства,
които в резултат на пандемичната криза бяха в
затруднено социално и материално положение.
Проведохме няколко обхода в рискови общности за
идентифициране на нуждаещите се от подкрепа
семейства. По програмата предоставихме
хранителни продукти от първа необходимост
на крайно нуждаещи се семейства. Продължихме
да поддържаме връзка с тях; проведохме
допълнителни срещи и домашни посещения, за да
бъдем напълно сигурни, че след оттеглянето ни в
семейството няма да настъпи нова криза.

загуби работата си по време на пандемията,

отглеждането и посрещането на нуждите
им разчита изцяло на мен и съпруга ми. Той
а ние двамата сме единствените работещи
хора в семейното гнездо. Благодаря ви за
подкрепата.“
Б.И., юли, 2020

Успяхме да подкрепим с хранителни продукти 87
деца и техните родители, които бяха на ръба на
оцеляването.

С НАШАТА ПОДКРЕПА ОЩЕ ЕДНО ДЕТЕ РАСТЕ ЗДРАВО,
УСМИХНАТО И ОБИЧАНО ОТ МАМА И ТАТКО
Найден и Виолета на пръв поглед
са двама души от многото
в България, изоставени от
родителите си и израснали в
институция, без шанс да се
докоснат до майчина ласка, да
живеят в семейна среда, която да
ги подкрепя с любов и разбиране.
Каква е разликата между Виолета,
Найден и статистиката на
изоставените деца в България?
Разликата е, че те са родители
на прекрасната Ивета, която
расте в семейството им,
обградена с много любов.
Двамата се грижат един за
друг, подкрепят се, обичат
се силно и заедно решават
да имат дете. Имат ясен и
начертан план и на пръв поглед
нищо не може да го обърка. Но
съдбата има други планове…
Виолета ражда здраво бебе
Ивета – 3,450 кг и 48 см.

В началото всичко върви добре,
но едва навършило месец,
бебето е прието в Детска
клиника с повръщане и загуба на
тегло – признак за недохранване.
Болничните служители подават
сигнал в Отдела за закрила на
детето – Пловдив, а от там
се обръщат за подкрепа на
семейството към ЦОП „За деца
и родители“. Случаят поема
социалният работник Маргарита
Чернева, която започва трудната
битка за съхраняване на
семейството, за да има Ивета
шанса да остане в дома си и да
се развива с любовта и грижите
на мама и татко. Маргарита
работи усилено с майката,
докато детето е в болницата –
заедно начертават схема за
храненето на детето, обучава я
как да разпознава нуждите ѝ, как
да прегръща нежно детето.
Множеството телефонни

разговори с Отдела за закрила
на детето, срещите с
ръководството на дома в
Брацигово, където е отгледана
Виолета и посещенията в
болницата водят до решение в
интерес на детето – то остава
при родителите си, а ние се
ангажираме да ги подкрепяме
в усилията им да се грижат
пълноценно за него. Маргарита
Чернева насочи усилията си
към подкрепа и изграждане на
родителски капацитет у двамата
родители, осигури памперси и
адаптирано мляко за детето.
Днес детето расте здраво,
усмихнато и обичано от мама
и татко, които с нашата
подкрепа доказаха, че да израснеш
в институция не е клеймо и
стигма, а предизвикателство да
повярваш и докажеш, че можеш
да разчупиш статуквото и
да бъдеш обичан и обичащ.
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ПОВИШАВАНЕ НА
РОДИТЕЛСКИТЕ УМЕНИЯ
Благодарение на бързата реорганизация
на работата и екипите, преодоляхме
предизвикателството на онлайн
консултирането изключително бързо и не
прекъснахме връзката със семействата, които
подкрепяме.
Продължихме да предоставяме психологически
консултации, емоционална подкрепа и групови
обучения за кандидат-осиновители, макар и по
един по-различен и нов за нас начин.
53 кандидат-осиновителни семейства
преминаха през групово обучение, по време на
което обсъждахме теми, свързани с процедурата
по осиновяване, адаптацията на осиновеното
дете и как говорим с него за осиновяването.
Вратите ни останаха отворени за
семействата, които имаха нужда от материална
и финансова подкрепа, за да задоволяват
базовите потребности на своите деца.
Спазвайки всички предписания и мерки, успяхме
да им помогнем в тази трудна ситуация, за да не
се чувстват изолирани и неподкрепени.

РАБОТА С БОЛНИЦИ
И УЧИЛИЩА
Въпреки критичната година, продължихме
работата си с училищата и болниците. Не
спряхме кризисните интервенции в родилните
отделения и въпреки предизвикателствата,
успяхме да бъдем до всяка майка, която заяви, че
няма да може да се справи с грижите за детето
си. Подкрепихме 17 майки във вземането на найправилното според ситуацията, в която се
намират, решение. Продължихме подкрепата
си към тези семейства дълго след изписването
им от родилното отделение и така те
успяха да се преборят с трудностите и да
поемат грижите за своите деца. Родителите
получиха емоционална подкрепа, насоки и
изчерпателна информация как да се справят
с предизвикателствата, пред които са
изправени – липса на опит в отглеждането на
деца и на достатъчна подкрепа от близки и
роднини, материални и финансови затруднения.
Не на последно място предоставихме пакет
за всяко новородено, който включва всичко
необходимо за посрещане нуждите на бебето
през първия месец.
През тази година разбрахме и колко ефективни
могат да бъдат обученията в онлайн среда.
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Адаптирахме се бързо и продължихме да
предоставяме качествени обучения за
учениците от 135 СОУ „Ян Амос Коменски“.
Освен традиционните обучения, насочени
към семейното планиране и отглеждането на
новородено дете, от тази година по заявка
от самите ученици проведохме допълнителни
курсове по теми, които те смятат за важни.
Обстойно и без притеснения обсъждахме
темите за дискриминацията, предразсъдъците,
себепознанието и приемането на хората, които
са различни от нас.
„Всяка тема беше добре представена и
визуално чрез презентациите успях да видя
най-важното. Получих ценни знания, които
трудно бих забравил.“
Р.С., октомври, 2020

АКТИВНО
РАБОТИХМЕ И
ПОСТИГНАХМЕ МНОГО
ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА
В ПЛОВДИВ
Въпреки трудностите през изминалата
година, нито за миг не спряхме да се борим, да
мечтаем, да откриваме нови възможности и да
побеждаваме страховете си. Вече сме на крачка
от сбъдването на още една наша голяма мечта –
Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив.
Направихме десетки онлайн консултации и
обучения. Разпространихме видеоматериали
и полезни ресурси сред нашите клиенти и
партньори. Част от тях бяха свързани с игрови
дейности в помощ на деца с трудности в
развитието и семействата им по време на
изолация, други – с разнообразни техники и
идеи за справяне със стреса и тревожността.
Продължихме активно да си партнираме с
детските градини „Захарно петле“ и „Кокиче“,
както и с училищата – ОУ „Васил Левски“ в
с. Рогош и ОУ „Свети Климент Охридски“ в
с. Скутаре. Предоставихме разнообразни насоки
за работа с децата в домашна среда, в помощ
на родители и педагози, за изграждането на
позитивни взаимоотношения, приятелство и
толерантност, здравословен начин на живот,
емоционална и социална интелигентност.
Създадохме нови партньорства с ДГ „Ралица“ и
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Войводиново.
И в Пловдив не спряхме онлайн курсовете за
бъдещи родители и кандидат-осиновителни
семейства, от които получихме вдъхновяващи
обратни връзки.
„Осиновяването за мен е надежда, слънчев
лъч, добре осмислено желание и осъзнато
взето решение. Сега се чувствам по-спокойна
и уверена, имам отговори на доста неясни до
преди това въпроси.“
З.С., ноември, 2020

Не спряхме нито за миг да сме на разположение
на родилните отделения, с които активно си
партнираме и се отзовавахме на всеки сигнал за
новородено в риск от изоставяне.
И в Пловдив реагирахме светкавично на
появилата се нужда от допълнителна
материална подкрепа към семейства, които
загубиха работата си и възможността си да
осигуряват необходимите финансови средства
за издържане на домакинството. Подкрепихме 35
семейства с пакети с хранителни продукти от
първа необходимост.
„Психологът Полина Тонова е много специален
човек и съм благодарна, че беше до мен в един
от най-трудните моменти в живота ми!
Невероятен специалист – още след първата
консултация ме предразположи така, че я
чувствах като най-добрата ми приятелка.
Помогна ми да превъзмогна много свои
притеснения и да бъда по-добър родител.
Помогна ми да погледна проблема си от друг
ъгъл, както и да си събера семейството
отново!“
В.В., септември, 2020
С осигуреното чрез проекта „Инициатива
за социално включване – за нашите деца“
финансиране от ОПРЧР, разширихме екипа
от специалисти и работихме активно на
територията на 8 общини в област Пловдив
(Родопи, Стамболийски, Марица, Асеновград,
Садово, Куклен, Пловдив и Перущица).
Реализирахме три нови програми – „Индивидуална
оценка на потребностите и насочване към
социални и интегрирани услуги“, „Подкрепа за
развитие и социализация на деца от уязвими
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групи“ и „Консултиране и терапевтична
подкрепа“. Осигурихме допълнителни
възможности на деца и семейства да ползват
мобилни подкрепящи услуги, да получат
специализирана подкрепа от специалист по ранна
детска интервенция, логопед, рехабилитатор
и кинезитерапевт, съобразена с техните
индивидуални нужди и потребности. Включихме
към екипа си и медицински специалисти, които
протягат ръка в труден момент там, където
достъпът до здравна грижа е почти невъзможен.
195 деца получиха възможност да се докоснат до
магията на театъра, да участват в музикални и
спортни събития, в арт-работилници.

С подкрепата на експерти и съмишленици,
създадохме програма за взаимодействие между
здравния, образователния и социалния сектор в
област Пловдив в името на по-добра координация
между системите, прилагайки интегриран
подход в предоставянето на комплексни услуги за
деца и семейства.
Работата ни през годината показа голямата
необходимост от подкрепа на децата в помалките общини, но и ни даде увереност,
че сме на прав път, доказа още веднъж
необходимостта от развитие на програми за
ранно детско развитие в Пловдив и належащата
нужда от Комплекс за ранно детско развитие.
Постигнатите резултати и разширяването
на дейността ни през 2020 г., както и
дългогодишното ни ползотворно партньорство
с община Пловдив ни приближиха към старта на
Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив.
Ремонтните дейности текат с пълна сила
и вярваме, че в средата на 2021 в обновените
помещения на сградата на бившия дом за деца
„Рада Киркович“ ще посрещнем първите деца и
семейства.
Днес продължаваме все по-уверено, защото
знаем, че съвсем скоро в Комплекса за ранно
детско развитие в Пловдив още повече деца
в ранна възраст и техните семейства ще
получат качествени професионални социални и
интегрирани услуги.
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ПРИЕМНИТЕ
СЕМЕЙСТВА

В ГОДИНА НА ТРУДНОСТИ
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Независимо от предизвикателствата, пред
които ни изправи 2020-та година, нашите
приемни семейства и подкрепящият ги екип
от фондация „За Нашите Деца“ не позволиха
световният хаос да повлияе негативно върху
онези, които се нуждаят от тях – приемните
деца. Нашите специалисти бяха неотлъчно
до децата, нуждаещи се от временен дом и
осигуриха подкрепа, спокойствие и домашен уют
за тях.
Екипът на Центъра по приемна грижа прояви
завидна гъвкавост и адаптивност към
наложените промени и успя да осигури на
приемните семейства възможността да
продължат да ползват услугите на фондация
„За Нашите Деца“ от най-сигурното и удобно
място – техните домове. Това се случи чрез онлайн
платформи, дистанционни групи за подкрепа и
виртуални надграждащи обучения. Директният
контакт между приемните деца, семейства
и социални работници се реализира при пълно
спазване на противоепидемичните мерки.
Независимо от предизвикателната година,
желаещите да станат приемни родители не се
отказаха от решението да започнат да помагат
на деца в риск и приключихме годината с 3 нови
кандидати за приемни семейства. Този успех
мотивира и стимулира екипа ни да продължава
своята мисия да бъде рамо до рамо с приемните
семейства, защото тяхната роля е основна за
света на децата, които имат нужда от любов,
грижи и внимание, макар и временно.

17

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2020

ДА НАМЕРИШ
СВОИТЕ МАМА И
ТАТКО ПО ВРЕМЕ
НА СОЦИАЛНА
ИЗОЛАЦИЯ
Тя е родена и изоставена от
родната си майка през лятото
на 2018 година. Катя се ражда
недоносена с неонатална
кандидоза, с данни за хипотрофия
и тежи едва 2,400 кг. Но детето
е със силен и борбен дух. Макар
че първите дни от живота на
новороденото мъниче преминават
в самотата и изолацията
на здравното заведение, без
майчина ласка и топлина, скоро
след раждането тя намира
необходимите за всяко дете
любов, грижа и внимание в дома на
приемната майка Вера Крумова.
Година и половина детето се
радва на нежността, сигурността
и семейния уют в приемното
семейство, а игрите с поголямото дете на Вера са стимул
за неговото развитие. Катя често
боледува от остри респираторни
инфекции, но любовта и грижите
на приемната майка помагат
недоносеното бебе постепенно
да се превърне във весело и
игриво малко детенце. Започва
да посещава детска ясла, много
бързо се адаптира и се превръща
в любимка на всички учителки.
Познатият свят на малката
Катерина завинаги се променя
през март 2020 г. В условията на
току-що започналото извънредно
положение, със съдействието
на социалния работник от ЦПГ
Йоана Ангелова, тя среща за
първи път своите бъдещи мама
и татко. Само една среща на
живо е необходима, за да пламне
истинска „любов от пръв поглед“
помежду им. Малката Катя сякаш
разбира ролята, която тези
досега непознати хора ще играят
в живота ѝ – гледа ги закачливо,
усмихва се, дори им намига
като покана да играят с нея.
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Следват три месеца телефонни
разговори по Viber. Детето
всеки ден нетърпеливо очаква
обаждането на бъдещото си
семейство, а в края на всеки
разговор обсипва телефона
с целувки, изразявайки по
детски своята любов към
хората от екрана.
Преди кандидат-осиновителите
да се появят в живота на
малката Катя, тя нарича
приемния си родител „мамо“.
С ежедневните Viber срещи
някак спонтанно и естествено
момиченцето започва да нарича
„мама“ осиновителката си.

След отмяната на извънредното
положение е организирана среща
на живо. Детето все едно не се
беше разделяло с осиновителите,
чувстваше се сигурно и щастливо
с тях. А в средата на юни Катя
заживя с новите си родители.
Благодарение на грижите на
приемната си майка тя по найдобрия и безболезнен начин се
раздели с Вера и прегърна с любов
новите си родители. Така едно
дете, нежелано и изоставено от
родната си майка преди почти
две години, преминавайки през
грижите и обичта на Вера Крумова
и нейното семейство, намери
дом, родители и огромна любов.

ТРАНСФОРМАЦИЯТА В

ДЕТСКА КЪЩА
През 2020 г. нашата Детска Къща успешно
завърши своите първи 7 години и порасна –
точно както за всяко дете това е период на
важни и отговорни промени, така и за нас това
беше период на сериозна трансформация.
До месец юли не само запазихме здрави всички
6 деца и екипа, но им дадохме необходимото, за
да прекрачат щастливи и уверени прага към
своите постоянни семейства. Празнувахме с
тях малките ежедневни победи, радвахме се на
първи стъпки, първи думи, първи срещи с мама
и татко – растяхме заедно в среда на много
обич и пълноценна грижа. Сега се вълнуваме на
всяка снимка, която щастливите родители
ни изпращат, на всяка история която ни
разказват, на всяка победа или тревога, която
споделят с нас.
Веднага след като и последният малчуган
напусна Детската къща в обятията на
своите мама и татко, започнахме ремонт и
преустройство на материалната ни база, за да
можем да посрещаме и да се грижим за по-големи
деца – от 3 до 7 г. Новият Закон за социалните
услуги категорично изиска от нас тази промяна,
за която не само бяхме готови, а самите ние
желаехме. С изключителен ентусиазъм се
подготвихме за посрещане на по-големите
деца. Преобразихме къщата, пребоядисахме,
подменихме и прередихме обзавеждането,
отделихме стая за активна игра на закрито,
друга за творчество, учене и креативни
дейности. Подготвихме детските спални с
кътове за любими играчки, рисунки, книжки и
най-важното – усилено работихме с екипа за
посрещане на нуждите на деца от различна
възрастова група.
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Детегледачките преминаха през редица
обучения, тренинги, консултации със
специалисти, които продължават и досега.
Това им помогна през октомври да посрещнат
първите деца, настанени кризисно, за броени
седмици да успокоят техните страхове, да
се погрижат за тяхното здраве, да наваксат
пропуски в знанията им, да им покажат какво
е уют, грижа, радост, празник, обич. Това звучи
естествено и лесно за всеки родител, но и всеки
родител знае колко отдаденост е нужна и за найпростите неща от ежедневието на детето до
7 г. – утринния тоалет, гимнастиката, дневния
режим, игрите навън, ученето на цветове,
букви, цифри, сезони, животни, плодове и
зеленчуци, рисуване, апликиране, музика, готвене,
подреждане на играчки, стая, гардеробчета и
още, и още...

Имаме причина с гордост да се усмихнем на
първите 7 години на Детската ни къща. Имаме
убедителни причини да вярваме, че в тези първи
7 г. сме изградили стабилната основа, върху
която ще растем уверени, знаещи и можещи да
се грижим пълноценно за децата в нужда.

СЛЪНЦЕТО ИЗГРЯ
ЗА ВИКТОР
Виктор беше мъничко бебе,
когато го докараха при нас. Още
помня този ден, сякаш беше
вчера… Изведнъж на вратата
се позвъни и отваряйки я, очите
ми се напълниха със сълзи. Срещу
мен стоеше униформен полицай
с бебе на ръце. В този момент
сърцето ми се късаше. Казах
си: „Още една тежка съдба…“
Разбира се, поех детето и го
орисах да бъде много щастливо.
Съдбата го беше подложила
на жестоки изпитания.
Разповивайки го, гледката беше
ужасна – слабичък, недохранен,
мръсен, с премазано пръстче,
с белези по главичката и с
огромна херния. Но стига с
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лошото, защото слънцето
изгря за Вики, още прекрачвайки
прага на Детска къща!
Тези големи и красиви очи! В тях
се четеше сила и борбен дух.
Веднага се получи искрата между
нас. Обградих го с цялата си
любов. И така започна неговият
нов път. Преодоля всички
здравословни проблеми, направи
първите си стъпки, изрече
първите си думи. Той растеше
с красиви очи и буйна коса, беше
много сърдечен и внимателен
към другите деца в къщата.
И ето, че в един прекрасен ден
пристигна хубавата новина.
Виктор вече имаше свои мама
и татко. И не само това! Той се

сдоби и с братче и сестричка.
Кажете ми какво по-хубаво от
това – да имаш свое собствено
семейство, да знаеш, че си значим
за някого, да бъдеш обичан,
глезен и обграждан с внимание?
„Слънцето изгря за мен“ – това
е заглавието на приказката на
Виктор. Приказка с щастлив
край. Докато пиша тази
история, не мога да сдържа
сълзите си, но те са от радост.
Защото нашият малък Виктор
намери своето щастие.
Обичам те, Вики – винаги
ще си в сърцето ми!
Корнелия Донова
Детегледач в Детска къща

НАШИТЕ ПРОЕКТИ И
ИНИЦИАТИВИ

ПОМАГАТ ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА
НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Фондацията осъществява
своята дейност в рамките на
различни програми и проекти,
насочени към развитие на
услугите за деца и семейства
в България, както и към
повишаване на обществената
информираност и
чувствителност по тези
въпроси.

Инициативата „България расте с децата си“ е
важен етап от цялостната ни застъпническа
дейност за усъвършенстване на политиките за
ранно детско развитие в България. В рамките
на тази инициатива проведохме изследване сред
специалисти, работещи с деца в ранна възраст,
с което насочихме вниманието на обществото
към необходимостта от системни усилия на
правителството, местните власти и всички
заинтересовани страни за подкрепа на хората,
които полагат грижи за здравето, развитието
и обучението на децата в най-важния етап
от тяхното развитие – ранната възраст.
Проведените в края на годината застъпнически
срещи с ресорни министерства, общински
власти, академични среди, професионални
и синдикални организации, потвърдиха
значимостта на събраните в рамките на

изследването данни и очертаха насоките
за политики в България за изграждането на
компетентна и мотивирана работна сила
в сферата на ранното детско развитие.
Резултатите от изследователския проект
имат потенциал за дългосрочно влияние при
формиране на адекватни политики в областта
на работната сила в ранното детско развитие.

„Да дадем път на услугите за ранно детско
развитие в България“ е комплексна програма за
подкрепа на ранното детско развитие в сигурна
семейна среда, финансирана от фондация The
Human Safety Net (THSN) на международната
застрахователна компания „Дженерали“. Тя
включва пряка подкрепа на деца и родители чрез
широка гама социални услуги и стимулиране
на корпоративната социална отговорност
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в България в полза на децата и семействата.
Гордеем се, че благодарение на екипа на
Дженерали България нашата организация се
включи в тази световна мрежа от съмишленици,
които поставят семейството в центъра на
своята работа.
В края на първата година от проекта, с
инвестицията на мрежата The Human Safety
Net и на Дженерали Застраховане 1552 родители
и 902 деца в София и Пловдив получиха от нас
компетентна грижа, обучение и подкрепа за
ранно детско развитие. Техниката, която
закупихме с финансиране от THSN за справяне
с последствията от COVID-19, ни помогна да
подобрим капацитета на организацията за
предоставяне на дигитални услуги.
Подкрепата на THSN ни даде възможност
да отговорим по-пълноценно на нуждите
на родители и деца чрез въвеждане на нови
обучителни програми за родители като
„Хранене в ранна детска възраст“ и „Позитивно
родителство“. Разширихме съществуващите
програми с нови компоненти, насочени към
изграждане на родителски умения за подкрепа на
ранното детско развитие; разширихме обхвата
на програмите към нови целеви групи.
Съдействахме с обучения и консултации на
специалисти от образователния, здравния и

СЕМЕЙСТВО
ЛИЧЕВИ – ШАНС
ЗА НОВ ЖИВОТ
Ще ви разкажем историята на
семейство Личеви – 50-годишни
осиротели родители, които
трудно приемат загубата на своя
син. Времето за тях тече, но се
измерва не с дни, а със спомени
и снимки. Само преди 2 години
съпрузите живеели с надеждата
да се радват на семейството на
детето си и мечтаели за внуче.
Последното желание на тяхната
рожба оставило у тях траен
отпечатък – „Прекрасни
родители сте, не оставайте
без дете; ако нещо се случи с мен,
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социалния сектор и на приемни родители да
повишат уменията си за работа с деца от
0 до 7 г. и с това разширихме многократно
въздействието от нашата работа.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА
ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
В БЪЛГАРИЯ
Изминалата година не беше лека в
нито един от аспектите на живота
ни и преобрази обичайните ни методи
на работа и комуникация. Макар в нова
ситуация, продължихме нашата работа по
застъпничество за правата на децата, за
развиване на адекватни и навременни политики
за децата и семействата и за приемане на
съвременно законодателство за предоставяне
на социални услуги. В резултат на обединените
ни усилия като граждански сектор, Законът за
социалните услуги влезе в сила. Подкрепихме
и разработването на подзаконовата
нормативна рамка към него. Особено горди сме
от резултата на нашето застъпничество,
който успяхме да постигнем заедно с колегите
от УНИЦЕФ и от неправителствените
организации, които предоставят услуги за
деца – в Правилника за прилагане на Закона за

социалните услуги ранното детско развитие
и ранната интервенция на уврежданията
са изведени като самостоятелни услуги със
свободен и широк достъп. Така всички деца
и родителите им или полагащите грижи за
тях, при необходимост, ще имат възможност
лесно да се консултират със специалистите,
да преодоляват предизвикателствата в
родителството и да подкрепят децата си за
разгръщане на техния потенциал.
Нееднократно обсъждахме и поставяхме на
дневен ред процеса по деинституционализация
и закриване на всички домове за деца в
страната ни. Застъпихме се за истинска
подготовка на децата за извеждането им от
институциите, още повече, че голяма част
от тях са деца с увреждания и специални
потребности, за които всяка промяна е
допълнителна травма. За съжаление, в края
на годината беше предприето по бърз и
недообмислен начин извеждане на децата от
няколко големи домове за медико-социални грижи
за деца (ДМСГД) без необходимата подготовка,
за което заедно с други организации
сигнализирахме неколкократно.
За пореден път фондацията получи признание
от колегите, работещи в сферата на ранното
детство с повторното ни избиране да
координираме работата на Алианса за ранно

осиновете…“. Така семейството
тръгнало по нелекия път на
своята мечта за осиновяване.
Срещнали се с недоумение,
негативизъм, неуместни
въпроси, недоверие, формално
отношение, скептицизъм…
Тук в историята се намесва
екипът на нашия Център
за обществена подкрепа
„Света София“. Помогнахме
на семейството да се
почувстват разбрани, усетихме
и уважихме болката им, чухме
по правилния начин желанието
им да продължат живота си,
помагайки на дете, останало
без родители. С много внимание,
без да ги наранява, нашият
семеен консултант Петя

детско развитие (АРДР) – доказателство
за доверието и очакванията към нас като
носители на знание и двигател за развиване
на политиките в тази област. През Алианса
имахме водеща роля в разработването
на редица становища и предложения по
предлаганите за обсъждане стратегически
документи на страната ни.
Неизменна част от нашата работа е и
участието ни в различни работни групи и
консултативни съвети като Национален
съвет за закрила на детето, Национален съвет
по въпросите на социалното включване; в
обединения и мрежи – Национална мрежа за
децата, Коалиция „Детство 2025“, „Детство без
насилие“, както и в международните Eurochild
и „Стъпка по стъпка“ (International Step by Step
Association – ISSA).
С двете основни международни мрежи в
края на годината поставихме началото и
на кампанията „Първите години, първи
приоритет“ за ранното детско развитие,
която реализираме заедно в още 8 европейски
държави. С нея целим извеждането на преден
план на важността на ранното детско
развитие, необходимостта от присъствие и
фокус в политиките на държавите в Европа и
отделяне на повече средства за инвестиции в
ранното детство.

Яначкова обясни на сем. Личеви,
че траурът може да доведе до
провал в осиновяването, въпреки
тяхното силно желание. Убеди ги,
че освен сериозната подготовка
за кандидат-осиновители, е нужно
известно време да поработят
върху себе си и своята загуба.
Разрешителното им да станат
осиновители позакъсня, но
доверителната връзка с Петя
Яначкова и подкрепата ѝ даваха
надежда и кураж на родителите.
Разговаряха често и колкото е
необходимо. Така, докато чакаха,
родителите преосмислиха
предпочитанието си за възраст
на детето, посетиха различни
административни инстанции,
където освен скептицизъм

започнаха да срещат и
добронамереност, и вяра в
порива им за осиновяване.
Съпрузите Личеви чакаха точно
„една бременност време“.
Когато за първи път видяха
8-годишното дете, то беше
свито и изплашено – „невидимо“
дете с тежка история. Те
откриха в момченцето своята
рожба, а в себе си – неговите
родители. Всяка следваща
среща ги преобразяваше.
Доверието между тях растеше
и топлината в душите им
кротко се завръщаше. Днес те
са заедно – родители, открили
нов смисъл на живота си, и дете,
намерило топлината и любовта
на истинското семейство.
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С НАШАТА
КОМПЛЕКСНА
ПОДКРЕПА
МАЛКАТА МАЯ
РАСТЕ ЩАСТЛИВА
И ОБИЧАНА С
МАМА И ТАТКО
Да се родиш, да пораснеш, да
станеш Човек се изисква помощ.
Понякога от мама и татко, а
понякога от много хора. Такъв е
случаят на Мая, която се роди
недоносена и с лицева аномалия.
Специалистите от Центъра за
обществена подкрепа „За деца
и родители“ се срещнаха с нея,
защото родителите ѝ – Ангел
и Виолета, които първоначално
нямаха подкрепа от своите близки,
заявиха намерение да я изоставят.
Специалистите ни се срещнаха
с Ангел и Виолета, които се
запознаха със специалистите от
центъра, успели да променят

нагласите на много други хора, и
им повярваха. А те им помогнаха да
отглеждат своята Мая щастлива
и в семейна среда! Състоянието на
детето изискваше специализирана
медицинска грижа и в началото
то беше настанено в медикосоциален дом. През това
време нашите специалисти
помогнаха на семейството
да се установи в свой дом,
осигуриха всичко необходимо на
бебето – от специализираното
шише до кошарката. Последва
пандемията, която обърка,
разтревожи и отдалечи от
детето мама и татко. Въпреки
това двамата продължиха да
вярват и да се борят, за да
вземат детето си вкъщи.
И го направиха! Заедно с нас!
Медицинска сестра търпеливо
обучи мама Вили как да храни
мъничката Мая, социален работник
беше неотлъчно до семейството
и им помогна да постигнат
финансова сигурност и да получат
подкрепата, която им се полагаше.
Придружи ги до различните
инстанции и специализирани
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институции, свърза се с
организации, подкрепящи деца
с лицеви аномалии. Специалист
Ранно детско развитие
проследяваше напредъка на
детето и споделяше ценни насоки
със семейството за грижата и
подкрепата на развитието му.
Медицинските специалисти,
които извършиха необходимите
операции на малката Мая
подкрепяха и емоционално мама и
татко, а медицинската сестра
остана до Ангел и Вили, докато
не зарасна и последния белег от
намесата на пластичния хирург.
Мая, Ангел и Вили са едно от
семействата, които получиха от
нас комплекс от необходимите
им услуги, за да останат заедно
въпреки трудностите.
Тяхната история е пример как
много и различни специалисти
могат да работят в синхрон,
обединени от общата цел –
детето да получи равен шанс за
развитие и щастливо детство
в семейството си, защото
домът е най-сигурното място!

ДАРИТЕЛСТВОТО
В ГОДИНА, БЕЛЯЗАНА

ОТ COVID-19
РОЛЯТА НА
КОРПОРАТИВНИТЕ
ДАРИТЕЛИ В ПОДКРЕПА НА
НАШАТА МИСИЯ
Доверие, развитие и устойчивост във време
на криза – с тези думи можем най-добре да
опишем нашата 2020 година. Въпреки всички
трудности и предизвикателства, основен фокус
в работата с компаниите и съмишлениците ни
остана дарителството – дарителството като
ценност, която се възпитава, като традиция,
която се развива и като предпоставка за
устойчивост – на нашата организацията и на
цялото общество.
През 2020 година последователността на
нашите дългогодишни корпоративни дарители
и ангажираността на новите ни партньори
ни дадоха увереността и ни въоръжиха с
ресурсите да продължим да подкрепяме хиляди
деца и семейства в София и Пловдив. Успяхме
заедно да реагираме мигновено на ефектите
от пандемията, които се отразиха пагубно
върху най-уязвимите деца и семейства. Още
в първите седмици на обявената извънредна
обстановка създадохме програмата „Спешна
семейна подкрепа“, изцяло благодарение на
корпоративни дарители, чрез която осигурихме
хранителни продукти и социална подкрепа за 120
семейства, изгубили работата си или изпаднали
в затруднено положение.
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Продължихме да развиваме КСО инициативите
с нашите дългогодишни партньори, както и
да създаваме нови приятелства. Гордеем се с
резултатите, които постигнахме с нашите
дарители и им благодарим, че повярваха в
силата на общите ни усилия за постигане на
дългосрочна положителна промяна в живота на
децата и семействата в България.
Част от партньорствата, които ни правят
устойчиви:

• Дженерали България, чрез инициативата The
Human Safety Net разшириха своята подкрепа
и се превърнаха в наш стратегически
партньор, който инвестира в
устойчивостта, иновациите и развитието
на фондацията.

• Дънди Прешъс Металс беше първата

компания, която повярва в нашата мечта
да създадем Комплекс за ранно детско
развитие в Пловдив, като продължи да
бъде и традиционен генерален спонсор на
ежегодната ни Вечер на добродетелите.

• Компас вече 10 години подкрепя нашите

каузи „Семейна подкрепа“ и „Приемна грижа“.

• Ситибанк продължиха своята 5-годишна

подкрепа за развитие на приемната грижа.

• Допелхерц се присъедини към семейството

на нашите дарители, като реализира
кампания в подкрепа на превенцията на
раздяла на бебета и малки деца от техните
родители.

• Лавена и брандът „Бочко“ създадоха

специални влажни кърпички в подкрепа на
децата и семействата, които подкрепяме.

• Хербалайф подкрепиха усилията ни за

осигуряване на пълноценно и здравословно
хранене за децата в Детска къща и Дневен
център „Развитие“.

• Профикредит подкрепиха нашата работа

със семейства в риск и такива, засегнати от
пандемията.

• LR Global Kids Fund продължи и увеличи

двойно стойността на своята
дългогодишна подкрепа към Детска къща.

• Девин осигуриха ежедневните нужди от

питейна вода за целия екип на фондацията и
всички деца и родители, които посещават
нашите центрове

• Telus International Europe осигуриха

хранителни пакети за 50 семейства с малки
деца в София и Пловдив.
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• The Smarts продължиха напълно безвъзмездно

да вдъхват живот на нашите каузи, кампании
и събития чрез своя креативен почерк.

Благодарим на всички компании, които правят
осъзнатия избор да инвестират в ранното
детско развитие. Те разбират добре, че именно
тези инвестиции, реализирани в първите
5 години от живота на човек, са мощен
икономически инструмент, чрез който можем
да подобрим качеството на живот не само на
детето, но и на неговото семейство; да намалим
социалните разходи, генерирани от влошено
здраве, отпадане от училище, бедност и високи
нива на престъпност; да подобрим икономиката
чрез по-добри резултати в училище и по този
начин да гарантираме подготвени млади
специалисти със самочувствие, увереност и
амбиции.

МЕЧТАТА ЗА ПЛОВДИВ –
СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКС
ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
„Човек е толкова голям, колкото са големи
мечтите му.“ Не можем да сме по-съгласни с
фразата на Антоан дьо Сент Екзюпери, особено
през 2020 година, когато се осмелихме да
започнем сбъдването на една от най-големите
ни мечти – създаването на Комплекс за ранно
детско развитие в Пловдив в част от сградата
на бившия дом за деца „Рада Киркович“ –
първото сиропиталище в България. В нашата
мечта повярваха десетки компании, техните
служители и стотици хора, които дариха
средства и материали, за да можем заедно да
създадем място, в което децата на Пловдив и
техните семейства да получават подкрепата,
от която имат нужда.
В Комплекса за ранно детско развитие ще
предоставяме и развиваме разнообразни
интегрирани услуги за развитие на децата
в ранна възраст и ще осигуряваме подкрепа
за сигурна семейна среда, като по този начин
продължаваме да работим за преодоляване на
рисковете за живота и здравето на децата. В
рамките на Комплекса ще създадем Академия
за социално учене и развитие, както и първата
в страната постоянна музейна експозиция,
която ще разказва историята на дома и на
институционалната грижа в България.
През 2020 г., въпреки всички трудности,
благодарение на щедростта и подкрепата на
нашите дарители, успяхме да наберем 150 000
лева от необходимите 330 000 за създаването
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на Комплекса за ранно детско и да стартираме
ремонтните дейности. Нашата мисия
продължава и през 2021 г., защото вярваме, че с
общи усилия ще запалим още съмишленици за
нашата кауза и заедно ще сбъднем мечтата
ни за Пловдив. Благодарим на първите, които
повярваха в нея дори тогава, когато тя
изглеждаше невъзможна.

ПЪРВАТА ОНЛАЙН ВЕЧЕР
НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ
През 2020 г. традиционната Вечер на
добродетелите – нашето най-голямо
благотворително събитие, което се провежда
от 2009 г. насам, претърпя своята първа
дигитална трансформация. Благодарение
на технологичните иновации, успяхме да
преодолеем всички предизвикателства,
наложени със забраната за организиране на
физически събития и да проведем първата
изцяло онлайн Вечер на добродетелите.
На 29 ноември 2020 г. Вечерта на
добродетелите се излъчи на живо от специално
изградена сцена в Sofia Event Center чрез
платформата за виртуални събития MP-STUDIO.
EVENTS, като даде възможност на 120 гости да
се докоснат до каузата за пълноценно развитие
на децата в ранна възраст и да дарят над 85
000 лева.
Водещи на събитието бяха обичаните
български артисти Елена Петрова и Калин
Врачански, а във вълнуващата програма,
създадена от нашите дългогодишни
приятели Иван Ангелов и Димитър КоцевШошо се включиха танцьорът Реми Тоин,
учителят Теодосий Теодосиев и актьорите
Илона Иванова и Денко Проданов. Вечерта
на добродетелите нямаше да е същата без
своя традиционен благотворителен търг,
който отново беше воден от неповторимия
Игор Марковски, този път изцяло в онлайн
среда. Сред по-интересните експонати бяха
културно преживяване в посолството на
Китайската народна република в България,
7-дневно пътешествие с ветроходна яхта
около островите Споради, китара с автографи
на група „Фондацията“, както и стол, подписан
от всички членове на екипа, участвали в
организацията на събитието.
Благодарим сърдечно на генералния спонсор
Дънди Прешъс Металс, на генералните
партньори Special Events Group, Sofia Event
Center, MP-STUDIO и MP-STUDIO.EVENTS, както
и на останалите спонсори: ЕОС Матрикс,
Интерлогистикс Холдинг Лимитед София,
лаборатории Синево, Компас Инвест.
Събитието се осъщесви и с подкрепата
на The Smarts, J Point, Arlet Stars и Метро
Кеш енд Кери. Тяхната подкрепа обезпечи
всички организационни разходи и осигури
възможността 100% от набраните средства
преди и по време на събитието да бъдат
насочени към каузата в подкрепа на ранното
детско развитие.
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Първата онлайн Вечер на добродетелите ни
доказа, че няма граници за човешката доброта.
Благодарим на всеки, който дари частица от
себе си, за да могат повече деца да получат
шанса, който заслужават!
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Въпреки редица ограничения, успяхме да

ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ
И ДОБРОВОЛЦИ

реализираме и няколко доброволчески акции на

През 2020 година продължихме да развиваме
програмата ни за месечни дарения Ре:Дарител
и да увеличаваме общността от хора, които
вярват в нашата кауза и със своите малки, но
редовни дарения помагат да променяме живота
на хиляди деца и семейства.

от Дженерали и Ситибанк ни помогнаха да

територията на центровете ни в София и
Пловдив. Служителите на нашите партньори
сглобим мебелите в новия Комплекс за ранно
детско развитие в София, а доброволци на Telus
Internationa Europe раздадоха хранителни пакети
на семейства, засегнати от пандемията.

„Дарителството е единствен по рода си акт
на доброта, с който с малко можем да променим
много. Благодаря на фондация „За Нашите Деца“
за възможността да допринеса за тяхната кауза
в тези трудни за много семейства времена.“,
това сподели един от нашите Ре:Дарители –
Ирина Купенска.

В края на 2020 г. проведохме и 8-мото издание на
кампанията ни „Тази Коледа чудесата правите
вие“, в която се включиха служители на 24
компании и общо набраха сумата от 30 000
лева в подкрепа на нашата кауза. Благодарение
на новите идеи за онлайн фондонабирателни
инициативи, екипите, които работеха изцяло
дистанционно, успяха да реализират своите
коледни чудеса, да се сплотят и с това да
помогнат на децата и семействата, с които
работим.
Щастливи сме, че общността на нашите
дарители се увеличава с всяка изминала година
и благодарим на всички, които дават своя
малък или голям принос към това да постигаме
нашата мисия!

30

ХОРАТА –

НАШИЯТ
НАЙ-ЦЕНЕН КАПИТАЛ
Работата в неправителствения сектор винаги
е била предизвикателна и свързана с поддържане
на отношения с различни организации, с
държавната и местна администрации,
дарители, организации от бизнеса, партньори;
с активно участие в застъпнически дейности
във връзка с ранното детско развитие и
политиките за децата и семейството. През
тази година още по-активно работихме за
повишаване на разбирането за работата
на професионалистите в областта на
предоставяне на социални услуги и техния
статут в обществото – контекст, в който
ние самите се развиваме и градим експертиза и
капацитет.
Годината обаче ни посрещна с
предизвикателство, което нямаше как да
предвидим или да имаме ясна оценка на риска, на
това което ни очаква. COVID-19 изцяло промени
средата, в която работим, пренареди нашите
приоритети, лични и професионални. Системите
ни за управление на човешките ресурси бяха
подложени на тест в тази непредвидима
ситуация. Трябваше ни нов план и стратегия за
управление на екипа. Затова създадохме нова HR
стратегия за управление на екипа. Нарекохме
я МАКС – мотивиран, ангажиран, компетентен,
стабилен (екип).
В стратегията заложихме и реализирахме
комплекс от взаимосвързани дейности, които да
допринесат за постигането на целите ни като
организация.
Ето какво направихме:
Изнесохме изцяло режима на работа на
служителите в администрацията от вкъщи.
Служителите в услугите преминаха на работа

31

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2020
по график и смесен режим – присъствие в офиса и
работа от вкъщи;
Запазихме всички служители в организацията по
време на пандемията, дори назначихме 17 нови
служители. Не намалихме работното време.
Увеличихме заплатите средно със 17%;
Разкрихме две нови социални услуги – Дневен
център за деца „Развитие“ и ЦОП „Щастливо
детство“. Променихме възрастовата група на
децата в ЦНСТ Детска къща.
В търсенето на специалисти организации
като нашата се конкурират със здравния
и образователния сектор, където то също
е много високо. Въпреки трудностите и
динамиките на трудовия пазар, заложихме
на млади специалисти с висока мотивация.
Нашите предимства са средата, в която
работим, откритата култура на общуване,
основаваща се на ценности като лоялност към
клиенти и потребители, непрекъснатото
професионално развитие, ориентацията към
резултати, толерантността към различията,
конструктивния диалог, екипната работа,
прозрачността, откритостта и честността.

Дигитализирахме социалните услуги с подновена
техника за провеждане на онлайн консултации
и срещи. Изнесохме обученията в онлайн
формат през Teams, Google Meet, Zoom. Записахме
сесии в подкрепа на нашите клиенти, за да им
помогнем за справяне с напрежението и стреса в
пандемичната обстановка.
Тествахме всички служители в организацията
за новия вирус, закупихме предпазни и защитни
средства, организирахме вътрешни канали за
комуникация и групи за психологическа подкрепа
и супервизия, осигурихме застраховка COVID
за всички служители, както и индивидуални
психологически консултации. Разширихме
програмата „Грижа за хората“, като създадохме
Фонд Ковид за покриване на разходите за
PCR тестове и възстановяване на разходи за
медикаменти за нашите служители.
Продължихме да инвестираме в обученията
и развитието на служителите, продължихме
програмата си за развитие на мениджърския
потенциал и не спряхме да градим
приемственост в екипите си, като така
подготвихме следващите млади лидери на
организацията.

мотивация и енергия, която
променя и създава една подобра среда. С повече смелост,
упоритост и работа, човек може
да постигне много, не само за
себе си, но очевидно и за другите
около него.
Беше ми интересно да разбера в
2020 бе година на промени и

Срещата се състоя в нашия

кое намират смисъл и мотивация

несигурност. Поради това,

Комплекс за ранно детско

тези хора, които работят

екипът ни бе силно развълнуван

развитие в София, където Мария

с нелеките съдби на деца и

и Ваня разговаряха за наболелите

семейства и как го правят

проблеми в нашето общество

устойчиво. Научих, че смисълът

и споделиха мечтите си за

за тях се крие точно в работата

бъдещето.

с тези деца и семейства, в

от една среща с мотивиран,
мечтаещ, млад човек – Мария
Атанасова.
Тя се срещна с Изпълнителния ни
директор – Иванка Шалапатова,
благодарение на инициативата

„От разгова ми с г-жа Иванка
Шалапатова, успях да си взема
няколко неща и да разбера, че

на To The Top Agency – „Обядвай с

много често негативният опит

шефа на...“.

може да се превърне в силна
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подкрепата, която им оказват.
Това са хора, които просто си
обичат работата и намират
същите хора като тях.“
Мария Атанасова

ВАЖНИ
МОМЕНТИ
ОТ 2020 Г.
Вицепрезидентът на България г-жа Илияна
Йотова беше гост на фондация „За Нашите
Деца“ през юли. Тя приветства усилията
ни и се запозна с изграждащия се Комплекс
за ранно детско развитие. На срещата
бяха обсъдени политиките за превенция на
изоставянето, както и законодателството,
свързано със закрилата и правата на детето и
предоставянето на социални услуги.
Посланикът на Република Индонезия в Република
България Нейно Превъзходителство Сри
Астари Расджид се запозна с интерес с хода на
ремонтните работи в София и разширяването
на дейността на фонацията. Н. пр. Сри Астари
Расджид подкрепя фондацията от много години.
Те и много други наши приятели ни подкрепиха в
мисията ни да осигурим сигурна семейна среда за
всяко дете.
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ФИНАНСИТЕ
НА
ФОКУС
СТРУКТУРА НА ФИНАНСИРАНИЯТА ПРЕЗ 2020

През 2020 г. постигахме финансова устойчивост като разпределихме източниците на финансиране
на четири основни стълба:

• Държавно делегирани дейности (ДДД)
• Проектно финансиране
• Корпоративни и индивидуални дарители (КСО)
• Стопанска дейност

Привлечените средства през 2020 г. възлизат на 2 489 677 лв., което е ръст от 28% спрямо 2019 г.
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ИНВЕСТИЦИИ 2020

Инвестираните средства в различните организационни направления през 2020 г.
възлизат на 2 298 363 лв., което е с 20,4% повече спрямо 2019 г.

СТРУКТУРА НА ФИНАНСИРАНИЯТА
ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 2020

През 2020 г. започна проект по ремонт на новата ни локация в гр. Пловдив, находяща се в бившия дом
„Рада Киркович“. Привлечените средства ще бъдат инвестирани през новата година в основен ремонт,
обзавеждане и облагородяване на външната вертикална планировка, включително изграждане на рампа за
достъп на трудноподвижни и хора в инвалидни колички.
Финансирането на основните организационни дейности през 2020 г. е разпределено между четири основни
финансиращи стълба:

• Държавно делегирани дейности (ДДД)
• Проектно финансиране
• Корпоративни и индивидуални дарители (КСО)
• Нефинансови дарения

Различните организационни дейности имат различна структура на финансирането, която е показана в
горната графика.
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ДАРИТЕЛИ
КОРПОРАТИВНИ
ДАРИТЕЛИ И
ПАРТНЬОРИ

• АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
• АБВИ ЕООД
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
•„ВОЛФ
ТАЙС“
•

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
„ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ“

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
•„ПАВЛОВ
И КО“
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
•„ТОНЧЕВА
И ПАРТНЬОРИ“

• БАМБИНА БАМБУ ЕООД
БИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
•ЕООД
•

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА
КАМАРА – СЪЮЗ НА
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

• ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ ЕООД
• ВЕСМАРД ООД
• ГЕОСТРОЙ АД
• ГЕОТЕХМИН ООД
• ГЕРАСА БГ ЕООД
• ГЛОБАЛЕН ИТ ЦЕНТЪР ЕАД
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• ГРАДУС 1 ЕООД
• ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД
• ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЦЕНТЪР
•ЕОДЕНТАЛЕН
ДЕНТ ЕООД
• ДЖЕЙ ПОЙНТ ООД
ДЖЕНЕРАЛИ
•ЗАСТРАХОВАНЕ
АД
ДЖИВИСИ СЪРВИСИЗ
•(БЪЛГАРИЯ)
ЕООД

ИНТЕРЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ
•ЛИМИТЕД
СОФИЯ ЕООД

• ИПСОС ЕООД
• КАРГО ПАРТНЕР ЕООД
• КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
• КОМПАС ЕООД
• КОМПАС ИНВЕСТ АД
КОФАС БЪЛГАРИЯ
•КРЕДИТ
МЕНИДЖМЪНТ
СЪРВИСИЗ ЕООД

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД

КУАЙСЕР ФАРМА
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД

ДИОНИСОМАРБЛЕ
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД

• ЛАВЕНА АД
• ЛИМАКОН МАРКЕТИНГ ООД
• ЛОКАТОР ЕООД
ЛР ХЕЛТ ЕНД БЮТИ
•СИСТЪМС
ЕООД

ДП РЪКОВОДСТВО НА
•ВЪЗДУШНОТО
ДВИЖЕНИЕ
Д-Р МАРИЯНОВИ
•АГПППДМ
ООД

• ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД • ЛУУД ГРУП ЕООД
• МИРАТ ГРУП ООД
• ДУНАПАК РОДИНА АД
ДЪНДИ ПРЕШЪС
• ММ УЪРЛД ЕООД
•МЕТАЛС
ЧЕЛОПЕЧ ЕАД
• МОДИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕОС
МАТРИКС
ЕООД
•
• О‘КЕЙ СУПЕРТРАНС АД
ИМПУЛС
Н
ЕООД
•
• ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
ИНСТРЕЙД
•ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
• ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
БРОКЕР ЕООД
ОЦ БРИТАНИКА –
•КЛОН
ЛЮЛИН
ИНТЕРКАПИТАЛ
ГРУП
АД
•

• ПАМПОРОВО АД
• ПАРИПЛЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД
• ПЕТРОЛ ФИНАНСИ ООД
• ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД
ПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА
•РЕПУБЛИКА
ПАКИСТАН

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АФА
•КОНСУЛТАНТИ
ООД

ПРЕВОДАЧЕСКА
•АГЕНЦИЯ
СОФИТА ООД

•

• ПРОЕКТ 1920 ООД
ПРОФИ КРЕДИТ
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•КРЕСТЪН
БУЛМАР

•
РАЙФАЙЗЕНБАНК –
•ИНДИВИДУАЛНИ
ДАРИТЕЛИ

АГЕНЦИЯ „СОФИТА“

РАЙТ ИМИДЖ ЕООД

• САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ ЕООД
• СГ СТУДИО ООД
СДРУЖЕНИЕ НА
•ИЗДАТЕЛИТЕ
НА НАУЧНА
И УЧЕБНА КНИЖНИНА

СДРУЖЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ
•БИЗНЕС
– БЪЛГАРИЯ
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН
•КЛУБ
БЕГАЧ

• СДРУЖЕНИЕ УТИЛИС
• СЕЛЕКТИУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
• СЕНС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
• СЕРВИЗЪТ ЕООД
СИТИБАНК ЕВРОПА АД,
•КЛОН
БЪЛГАРИЯ КЧТ
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•RESEARCH
FOR GOOD
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•TICO
SOFIA ЧАСТ ОТ
SAP LABS BULGARIA

НА
•VEOСЛУЖИТЕЛИТЕ
WORLDWIDE

•НАСЛУЖИТЕЛИТЕ
АБВИ ЕООД
•

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
АДВЕНТ ГРУП СОФИЯ ЕАД

• СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЕЛОЙТ
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•ДЖЕНЕРАЛИ
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ
•СЕКЮРИТИС
БЪЛГАРИЯ

• УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД
• УЧЕНИЦИ ОТ 12-ТИ КЛАС НА

СГХСТ СЛАДКАРСКА ГИМНАЗИЯ

• УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПРИ 162-РО УЧИЛИЩЕ

• УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
ПРИ 91-ВА НЕГ

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

•НАСЛУЖИТЕЛИТЕ
ПРЕВОДАЧЕСКА

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПРОФИ
•КРЕДИТ
БЪЛГАРИЯ
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•СЕНСАТА
ТЕХНОЛОДЖИС

• ФАКТОР И.Н.АД
• ФАНТАЗИЯ БЕЗ
ГРАНИЦИ ООД

• ФИЛИПС БЪЛГАРИЯ ЕООД
• ФОНАРЕНА ЕАД
• ФОНДАЦИЯ

„БИКОУЗ В ПОМОЩ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА“

БЪЛГАРИЯ ЕООД

• ФОНДАЦИЯ ДОБРОДЕЛНИК –
• СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СИТИБАНК КАМПАНИЯ „ДЕТСКИ ТЕАТЪР“
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•СМАРТС
• ФОРК ПОЙНТ ООД
ООД
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•ТАЙТЪН
ГЕЙТ АД

• ФУТБОЛ РАДАР

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•ТАРА
СОФТ ЕООД

• Х.И.М. КОНСУЛТИНГ ООД

• СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФЗНД
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•ФОНАРЕНА
ЕАД
•
СМД ЛАБОРАТОРИЯ
•СИНЕВО
БЪЛГАРИЯ ЕООД
СЛЪНЧО АД

• СОФТПРЕС ООД
• СПИСАНИЕ „ПОЗНАЙНИЧЕ“
СТАНТЪН ЧЕЙС
•ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
БЪЛГАРИЯ ООД

СЪРВИССОРС
•ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

• ТАЙТЪН ГЕЙТ АД
• ТТЕК ИСТЪРН ЮРЪП ЕАД

БЪЛГАРИЯ ЕООД

• ХЕЛЕН ДОРОН СОФИЯ ЗАПАД
• ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
• EASY INS-FIRST
INTERNET EOOD

• HERBALIFE NUTRITION
FOUNDATION

• KINDERHILFE BULGARIEN E.V
• LR GLOBAL KIDS FUND E.V
• SOLVAY S.A.
• UK ONLINE GIVING
FOUNDATION

• WACOM EUROPE GMBH –
BRANCH BULGARIA

• WHIRLPOOL BULGARIA EOOD
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ДАРИТЕЛИ ЗА
СЪЗДАВАНЕТО
НА КОМПЛЕКС ЗА
РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ В
ПЛОВДИВ
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД
ДЪНДИ ПРЕШЪС
•МЕТАЛС
ЧЕЛОПЕЧ ЕАД

• АТАРО КЛИМА ЕООД
РЕЙНАРС АЛУМИНИУМ
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД
• М.О. ПЛОВДИВ АД
АЛЕКС РАД ООД /
•ROCK
BAR DOWNLOAD
• АПЕЛО БЪЛГАРИЯ ООД
• АРХ СИТИСТРОЙ ЕООД
• АЯКС ХОЛДИНГ ООД
• БИ ЕНД ЕС КОМЕРС ООД
• БРАВИС И КО ЕООД
• ВИОМОДА ЕООД
• ГРАЦИЯ СК ЕООД
• ЕВРОПИМЕЛ ООД
• ЕЛДОМИНВЕСТ ООД
ИДЕАЛ СТАНДАРТ
•ВИДИМА
АД
КОМПЛЕКСЕН
•ИНДУСТРИАЛЕН
СЕРВИЗ ЕООД

• ЛИМАКОН ООД
• МАЙ НЕЙЛС ЕООД
• НИЕВЛА ЕМ ЕООД
ПАВИРАНИ ЕООД
•(ХИПЕРМАРКЕТ
БИЛДО)
• РОИТИ ООД
СЛУЖИТЕЛИ НА ЛИБХЕР
•ХАУСГЕРЕТЕ
– МАРИЦА ЕООД
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• СЪБЕВИ ГРУП ООД
• ТМТ – ЕЛКОМ ООД
• ФИЛКАБ АД
• ФУУД АРЕНА ЕООД
• ХИДРОСТАБ ООД
• ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
BUSINESS LADY
•CLUB
ПЛОВДИВ
• S PROJECT

МАТЕРИАЛНИ
ДАРЕНИЯ И
УСЛУГИ
2-РИ Д КЛАС, НУ „ХРИСТО
•БОТЕВ“,
ГР. ПЛОВДИВ

• АЛД – КАРАМОЧЕВ И СИЕ СД
• БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
• БЕБОЛИНО ЕООД
• БУЛВЕСТ ПРИНТ АД
• ВАЛИЯН ООД
• ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ
• ДЕВИН ЕАД
• ДМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
• Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
• ЕМ ПИ СТУДИО ЕООД
• ИВЕНТАС ЕООД
ИНТЕР КЕРАМИК
•ТРЕЙДИНГ
ООД
ИНТЕРАКТ КЛУБ
•СОФИЯ
- ЦЕНТЪР

• ЙОМА КАЙЗЕН ЕООД
• КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ БАНСКО
• КИКА ГРУП ООД
• КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД
• КРЕМОНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД
• КРИСТАЛ 1
• ЛАВЕНА АД
• ЛЕКС ГРУП АД
• ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
• МДЛ БОДИМЕД 99 ООД
• МЕДИАПОЙНТ ЕООД
МЕТРО КЕШ & КЕРИ
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД
• МЛЕЧНА ПЛАНЕТА ООД

• МОДИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
• ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
ПИЕР ФАБР ДЕРМО•КОЗМЕТИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДАРИТЕЛСКИ
КУТИИ

• ПЛАНЕКС БИЛД ЕООД
ОФИС 1
ПОСОЛСТВО НА КИТАЙСКАТА •
•НАРОДНА
РЕПУБЛИКА
ЗА СЪБИРАНЕ
•НААГЕНЦИЯ
ВЗЕМАНИЯ
ПОСОЛСТВОТО НА
•КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК –
•БОЛНИЦА
ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ
ТОКУДА
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД
• ПУФОМАНИЯ ЕООД
• ПУФЧЕ ЕООД
• РООН ООД
• САЙТ МЕДИЯ ЕООД
• СЛУЖИТЕЛИТЕ НА H&M
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
•СЕНСАТА
ТЕХНОЛОДЖИС

• РЕСТОРАНТ „ЛЪНЧ ТАЙМ“
• СМТ – ВАЛЕНТИН ХЛЕБАРОВ
• CINE GRAND
• PEEK&CLOPPENBURG

• АМИГО ФЕШЪН
• АПТЕКА „АДОНИС“
• АПТЕКА „СИГМА“
• ВИКТОРИЯ СПА
• ВИС ВИТАЛИС
ДАМИК КМД ЕООД –
•ФРАНЧАЙЗ
НА ИЗИПЕЙ

• СЛЪНЧО АД
ДП „РВД“
• СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР ЕООД •
СОФТУЕРЕН
• ДУПИСИМА
•УНИВЕРСИТЕТ
ЕООД
• ЕВА - М 2004 ЕООД
СОХО
•
ЙОГА ПЛЕЙС
•БЪЛГАРИЯ
• ТЕЛЪС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ЕООД
БЪЛГАРИЯ

• ФЕКС СПЕЙС ЕООД
• ФИКОСОТА ООД
• ФИЛИПС БЪЛГАРИЯ ЕООД
• ФУУД АРЕНА ЕООД
• ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
ХЕРБАЛАЙФ
•БЪЛГАРИЯ
ЕООД
ЧАСТНО ОСНОВНО
•УЧИЛИЩЕ
АЗБУКИ ООД

• EAT & GO SANDWITCHES
• FOX BOOK CAFE

• КЕЙКИ БЕЙКИ
• КИНДЕРЛАНД
• ЛАБОРАТОРИИ „БОДИМЕД“
• ЛАБОРАТОРИЯ „ЛОРА“
• МАГАЗИН „НЕЩО ВКУСНО“
• МАГАЗИН „НОН-СТОП“
• МАККЛИЙН
• МАРИЯ - 38 ЕООД
• МЕБЕЛЕН МАГАЗИН „КОМО“
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
•„ЛОРА“
• О,КЕЙ ТАКСИ

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 2020 г. застанаха зад
нашата кауза, няма да бъдат
публикувани в доклада.
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