Вечер на добродетелите 2020
Очите на бъдещето
Отчет за постиженията в периода
януари-август 2021

Скъпи приятели, съмишленици, партньори,
Преди година, на 29 ноември 2020, преживяхме заедно първото
виртуално издание на Вечер на добродетелите – формат, който не си
бяхме представяли, че е възможен.
2020 беше година, трудна за всички ни, а последвалата я 2021 продължи
да ни подлага на изпитания. Предизвикателствата, пред които се
изправихме ни помогнаха да надскочим себе си в името на децата и
семействата, които имат нужда от подкрепата ни. Заедно с всички Вас,
които избрахте да сътворите добро, макар и през екраните, от уюта на
своите домове, доказахме, че не съществуват физически граници за
съпричастността и добрината. Във виртуалната Вечер Вие отново
дарихте времето и енергията си, за да имат стотици деца възможност за
развитие, възможност за детство в семейство и щастие.
В тази вълшебна вечер заедно погледнахме назад към хилядите
променени детски съдби, благодарение на протегнатите ръце на
приятелите и съмишлениците на фондацията през годините.
Погледнахме и напред, в детските очи, които чакат да бъдат усмихнати очите на бъдещето. И показахме, че за доброто няма лимити!
Сега, почти година по-късно, споделяме какво постигнахме с
подкрепата, която ни дадохте на Вечер на добродетелите 2020. Защото
споделеното добро има голяма сила – силата да запалва щастливи
искри в очите на бъдещето!
Благодарим Ви!

Екипът на фондация „За Нашите Деца“

Нашите резултати благодарение на
Вашата подкрепа
Щедростта на всички партньори и съмишленици на Вечер на добродетелите 2020
и набраната сума от над 85 000 лв направи възможно да подкрепим ранното
детско развитие на деца с трудности и проблеми в развитието, деца в риск от
изоставяне, деца в риск от отпадане от образователната система, деца, които
живеят в бедност и изолация, и техните семейства. Освен сигурността на
семейството, интензивната стимулация, благодарение на която най-малките учат
активно за света около тях и разкриват своя заключен потенциал, е определяща
инвестиция за успеха им в нашето общество, в образованието и в бъдещата
трудова реализация. Благодарение на дарените средства нашите специалисти –
социални работници, психолози, рехабилитатори, специални педагози,
специалисти ранно детско развитие и ранна детска интервенция подкрепиха 1526
деца, родители и специалисти за периода януари – август 2021.
В Комплексите за ранно детско развитие на фондация „За Нашите Деца“ в София и
Пловдив, благодарение на подкрепата Ви, за осем месеца екипите ни работиха с
881 деца в ранна възраст и техните семейства – 665 в София и 226 в Пловдив.
Отделно от това, по проекти в Комплексите в София и Пловдив реализирахме
общо 645 допълнителни консултации и работа с деца, семейства и специалисти.
Подкрепихме 176 деца и семейства от уязвими групи, за да преодолеят
трудностите и да останат заедно;
Помогнахме на 103 деца с увреждания, с трудности и проблеми в развитието,
за да получат шанс да се развиват заедно с връстниците си;
Специалистите ни работиха по 52 случая на ранна детска интервенция и
дадоха увереност на родителите в критични моменти;
Помогнахме на 130 майки и бащи да преодоляват колебанията си и да бъдат подобри родители на своите деца в курсовете за бъдещи родители;
Обучихме 84 кандидат-осиновителни семейства, за да се чувстват уверени,
приемайки в обятията си децата с нелек житейски старт;
Помогнахме на 10 деца, разделени от своите родители, да се върнат в родните
си семейства;
51 семейства с малки деца получиха спешна семейна подкрепа, за да
преодолеят кризисна ситуация, породена от пандемичната ситуация;
Подкрепихме 28 деца в 28 приемни семейства, където те получиха грижата и
топлината на семейството;
В Дневният ни център работихме с 30 деца с различни поведенчески и
развитийни трудности, за да бъдат все по-самостоятелни и да се развиват
пълноценно;
Обградихме с внимание и любов 9 деца в нашата Детска къща, докато очакват
да се върнат в родните си семейства, да заживеят в приемни семейства или да
бъдат осиновени.

Очите на бъдещето – очите на нашите деца, са огледалото, в което специалистите,
които работят с децата и семействата, родителите и хората, полагащи грижи за
децата, виждат резултатите от своята работа и от всекидневната грижа. Очите на
бъдещето са маркерът, който във времето ни мотивира да работим отдадено в
името на децата, на тяхното развитие и на овластяването и самостоятелността на
родителите.
В ситуация, в която се сринаха или бяха поставени на сериозно изпитание много
системи, от които зависи благосъстоянието на семействата, нашите специалисти
останаха до децата и техните родители. Фондация „За Нашите Деца“ не затвори
врати и не отказа помощ.
Изминалата година беше реален тест за кредита на доверие към организацията.
Ние не се отказахме и го издържахме. На изпитание бяха поставени
общочовешките ценности, но и професионализма, знанието, експертизата,
желанието на организацията да се развива. В година на нови, специфични
предизвикателства, всички ние заедно мобилизирахме усилията си и създадохме
нов модел на работа, отговарящ изцяло на новата среда. Експертите ни останаха
със семействата – с маски, с ръкавици, с костюми, през екраните на електронните
устройства, но нито за миг не се поколебаха дали продължат работата си. Не
загубихме контактите си с децата и семействата, които имат нужда от подкрепата
ни, с училища и детски градини, със здравни заведения, с партньорите ни в
общините, с корпоративния сектор и индивидуалните дарители. Не спряхме да
постигаме целите, които си бяхме поставили, не разочаровахме децата и
родителите, които имаха нужда от нас, не разочаровахме нито един от нашите
партньори, дарители, съмишленици.

В тази тежка година отворихме Комплекса за ранно детско развитие в София в
сградата на бившия ДМСГД „Света София“. С активната подкрепа на бизнеса и
местната власт успяхме да довършим ремонтните дейности в сградата на бившя
дом “Рада Киркович” в Пловдив и да преместим екипа ни от Центъра за
обществена подкрепа в Комплекса за ранно детско развитие. Така и в Пловдив,
както и в София, вече подкрепяме повече деца и семейства в нужда. Адаптираме
се и се развиваме, без да се страхуваме, защото имаме Вашето доверие.
Комплексът за ранно детско развитие в София обединява пет центъра, работещи в
тясно сътрудничество: Център за обществена подкрепа „Света София“, Център за
обществена подкрепа „Щастливо детство“, Център по приемна грижа, Дневен
център „Развитие“, Детска къща. Те предоставят специализирана професионална
подкрепа, съобразена с нуждите на децата и родителите, за да може всяко дете да
получава най-добрата възможна грижа и шанс за развитие, а родителите – да се
чувстват уверени и спокойни, че правят най-доброто за детето си.
За първите 8 месеца на 2021, 665 деца в ранна възраст и техните родители получиха
реална подкрепа в Комплекса, благодарение на Вашите жестове на доброта и
съпричастност.

Една от хилядите щастливи истории, които написахме заедно
Историята на Палечка започва трудно. Тя се ражда с медицински проблем в следствие
на инфекция по време на бременността. Мама и татко, които дълго са се борили за нея
и са я чакали не губят надежда и са готови да направят всичко по силите си, за да расте
тяхното малко момиченце щастливо и пълноценно. Започват да търсят подкрепа за
Палечка. От социалните мрежи научават за фондация „За Нашите Деца“, където хората
посяват надежда, правят чудеса и даряват с безгранична любов малките си герои. Така
нашата Палечка попада в Центъра за обществена подкрепа „Щастливо детство“.
„Денят, в който я взех в ръцете си, тя ми се усмихна с най-топлата беззъба усмивка. В
този момент разбрах, че тя може и ще се справи. Помня много ясно първата минута, в
която започнахме работа заедно. Аз – напълно сигурна, че ще седи стабилно един
ден. Тя – любопитна, какво правим на пода." – споделя Кети Лазарова, рехабилитатор в
центъра за обществена подкрепа „Щастливо детство“.
Началото не е лесно. Кети и малката Палечка преминават заедно през всички тежки
моменти, през различни рехабилитационни техники за подобряване на кординацията,
равновесието и стабилизацията. Крачат заедно по целия път през обръщането,
изправянето, опитите за сядане и задържане на центъра на тежестта, научават се да
падат и стават – винаги заедно.
„Всеки ден, когато идваше при мен, виждах как очите й грейват все по-ярко. Виждах
едни ръчички, които можеха вече да гушват мама. Малко по-малко Палечка започна
да се изправя сама. Започна да изследва света около себе си по-уверено. А с нея и
мама и тати ставаха все по-спокойни и по-сигурни, че Палечка ще се справи. Ден
след ден тези будни млади хора все повече вярваха в своето прекрасно дете. Те бяха
на пода до нея, подкрепяха я денонощно. Те знаеха, че тя може! И тя можеше, с
огромни усилия и борба ставаше все по-уверена, въпреки диагнозите, въпреки
мненията. Тя успя, благодарение на обичта и вярата на родителите си и
благодарение на екипа от професионалисти, всеки от които дава най-доброто, на
което е способен и цялата си любов. Тя успя, защото имаше къде и как тази магия да
се случи.“
Малкото момиченце и нейните родители преодоляват всички предизвикателства с
подкрепата на екипа на фондация „За Нашите Деца“, но и благодарение на вярата на
всички наши приятели и дарители, които инвестират в развитието на нашите услуги за
ранно детско развитие. Днес Палечка продължава своето пътешествие, а екипът ни ще
остане още малко до нея. И един ден тя ще полети сама и напълно уверена към своето
бъдеще.
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По време на Вечер на добродетелите 2020 г. бяха дарени 85 278,07 лв, които бяха
инвестирани по следните направления:
48% - Предоставяне и развитие на социални и интегрирани услуги в подкрепа
на ранното детство
19% - Развитие, иновации, организационна устойчивост и застъпничество
13% - Промяна на обществени нагласи и привличане на инвестиции
9% - Административни разходи и ИКТ обеспеченост
7% - Развитие и обучение на екипа
4% - Материална и финансова подкрепа за деца и семейства

ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ продължава, защото вярваме, че инвестицията в
ранното детство е най-смислената инвестиция за живота на един човек и за
просперитета на обществото.
Защото наша грижа е нито едно дете да не расте в лишения и тревоги, угрижено и
отхвърлено заради дефицити, самотно и неуверено, защото няма кой да го
подкрепи.
Защото вярваме в силата на партньорствата, които променят света.
Защото имаме нужда от доброто, съпричастността и енергията, която създава
положителна промяна всеки ден.
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