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

2021 ЗА НАС БЕ ГОДИНА
НА ТРАНСФОРМАЦИИ, УРОЦИ
И ИЗРАСТВАНЕ.
Във Фондация „За Нашите Деца” работим всеки ден, водени от
мисията си да създаваме среда, в която всяко дете в ранна възраст
развива своя потенциал, заедно със семействата и общността. 2021 г.
за нас бе година на трансформациите, външни и вътрешни, година
на уроците, година на израстване и преосмисляне. През тази година
развихме нашите професионални социални услуги в двата комплекса
за ранно детско развитие в София и Пловдив. Разширихме екипа си и
портфолиото от специалисти – изкачихме се на ново професионално
ниво. Трансформирахме организационния модел на фондацията.
Създадохме нов стратегически план, описващ мечтите и целите
пред фондация „За Нашите Деца“ за следващите 5 години. Очертахме
трите стратегически цели, в името на които ще работим до
началото на 2026 г. Погледнахме напред и скочихме в бъдещето с
амбициозен план и увереност в собствените ни сили.
И всички наши мечти са в името на детското щастие.
Вярвам, че успяхме да изградим стабилни основи за постигане на
целите, които си поставихме.
Уверени сме, защото по пътя ни напред не сме сами, а заедно с много
приятели и добродеятели!
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2021 В ЦИФРИ

ОБЕМ НА
ДЕЙНОСТТА/УСЛУГАТА

БРОЙ
СЕСИИ

Рехабилитация

926

Кинезитерапия

465

Логопедична работа

751

Работа със специален педагог

332

Семейно консултиране

358

Психологическа подкрепа

917

Ранна детска интервенция
Социализиращи и развитийни дейности
Информиране и консултиране
Посредничество и застъпничество
Медицински услуги

1079
619
3297
339
11

Групи за подкрепа /общ брой на групите/

23

Обучения на настоящи и бъдещи родители, ученици, специалисти, кандидат-осиновители,
приемни и кандидат-приемни семейства /брой на обученията/

45

ОБЩО РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ:

6

9139

ПРОГРАМИ
И ПРОЕКТИ

ОБЩ БРОЙ
ПОДКРЕПЕНИ

Предотвратяване на раздялата на новородени и техните семейства

25

Ранна детска интервенция

61

(Подкрепа за) Ранно детско развитие

184

Семейна подкрепа за сигурна грижа и превенция на риска

203

Спешна семейна подкрепа /брой случаи/
Реинтеграция

91
42

Първична превенция за предотвратяване на
насилието и постигане на сигурност за децата –
участници в обучения

241

Обучение на кандидат-осиновители

119

Подкрепа за социалното и емоционално развитие на деца, поверени на обществена грижа

18

Семейно консултиране

40

Интегрирани социално-здравни услуги

29

Комплексна подкрепа за включване в социалната и образователната система

34

Подкрепа за специалисти от здравната, образователната и социалната система

49

Подкрепа за приемна грижа

5

Деца, настанени в приемни семейства

35

Приемни семейства

29

Дневен център

43

Деца в Детска къща

11

Проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“
(285 деца за целия проект)

13

Проект „Да дадем път на услугите
за ранно детско развитие“

ОБЩО:

915

2187
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СТАТИСТИКА И ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТРАНАТА

32 106

п остъпили сигнали за дете в риск, по които
работиха социалните служби (към 31.12.2021 г., АСП).

1 690

деца, настанени в приемни семейства {в т.ч. 1 в доброволно
и 1 689 в професионални приемни семейства} (към 31.12.2021 г., АСП).

623

деца са настанени в семейство на близки и роднини (31.12.2021 г., АСП).

1 115

деца очакват своето семейство, вписани в регистъра за осиновяване,
639 от тях с увреждане или изоставане в развитието (към 31.12.2021 г., АСП).

3 864

нови случая за превенция на изоставяне, по които работиха
социалните служби. Успешно приключилите случаи по превенция на
изоставянето през 2021 година са 2 907 (към 31.12.2021 г., АСП).

598

деца са успешно реинтегрирани в родните си семейства,
след като са били разделени от тях (към 31.12.2021 г., АСП).

2 905

деца/младежи са настанени в Центрове за
настаняване от семеен тип (към 31.12.2021 г., АСП).

Нашите услуги:
През 2021 г. влязоха в сила промени в Закона за социалните услуги, които наложиха прелицензиране на организацията. При тази трансформация всички програми на фондацията
в социалните услуги, които предлага, се преобразуваха в дейности с нови лицензи.

Нови лицензи:
информиране и консултиране
застъпничество и посредничество
общностна работа
терапия и рехабилитация
обучение за придобиване на умения
дневна грижа
резидентна грижа
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През 2021 г. специалистите ни работиха общо 14 529 часа
директна работа с потребителите, от които 1889 часа са от
допълнителни еднократни или първични консултации, дежурства,
информационни срещи, мултидисциплинарни срещи и др.

4083

Реализирани са общо
онлайн дейности –
консултиране, сесии и обучения.

1178 домашни посещения в домовете на
семействата, с които работим.

300

Извършен е анализ на над
обратни връзки на
потребители на социалните ни услуги, който показа:

• висока удовлетвореност от предоставените услуги
• прилагането на семейно-ориентирания подход води до много добри резултати
• дизайн на услугите и дейностите ни според нуждите на потребителя
• гъвкавост с възможност за домашни посещения
• комплексният подход е предпочетен при работа с децата

Къде работим:
Област София:
1. Община Елин Пелин
2. Община Костинброд

Област Пловдив:
1. Марица
2. Родопи
3. Асеновград
4. Садово

5. Куклен
6. Стамболийски
7. град Пловдив
8. Перущица

2

1

1
6

7
2

4
5

3
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КОМПЛЕКС ЗА
РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ,
СОФИЯ

През лятото на 2021 г. повече от 150 деца, родители, партньори и дарители участваха в
откриването на Комплекса за ранно детско развитие в София, създаден от фондация „За Нашите
Деца“ на територията на закрития Дом за медико-социални грижи за деца „Света София“.
Комплексът предоставя различни форми на подкрепа на децата в ранна възраст и техните
семейства, на децата с увреждания и тези в риск от изоставяне, както и на осиновители, приемни
родители и специалисти в социалната сфера.
Комплексът за ранно детско развитие е създаден изцяло с индивидуални и корпоративни дарения,
а сградата е предоставена за безвъзмездно ползване от фондацията от Столична община за
срок от 10 години. Комплексът обединява в едно Дневен център за деца с увреждания, Център
за обществена подкрепа „Света София“, Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“,
Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца от 3 до 7 г. , Център по приемна грижа
и пространства за пряка социална, рехабилитационна и консултативна работа за децата в найранна детска възраст.
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ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
„СВЕТА СОФИЯ“
През 2021 г. специалистите от центъра са
работили общо с

491 потребители.

Целеви групи:
1. Новородени в риск от раздяла/изоставяне.
2. Бременни, малолетни и непълнолетни,
здравно неосигурени бременни и родилки.
3. Деца и семейства в неравностойно социално
положение, за които има потенциален или
реален риск:
4. Деца, които имат нужда от специализирани
дейности за стимулиране на развитието им
поради увреждане, недоносеност, заболяване,
забавяне в развитието и техните родители.
5. Професионалисти от различни
специалности, които работят или полагат
грижа за деца в ранна възраст.
6. Деца, отглеждани извън семейството
си – в приемна грижа, в резидентни услуги и
институции (поверени на обществена грижа).
7. Родители и деца, на които предстои
връщане в семейната среда или осиновяване.

8. Родители и деца в ранна детска възраст,
отглеждани в семейна среда, за които няма риск.
9. Кандидат-осиновители и приемни
семейства.
10. Деца, посещаващи детски градини, и деца в
училищна възраст.

Обучения за родители,
специалисти, кандидатосиновители и ученици:
■ „Привързаност, игра и резилианс“ с ученици
от 135 СОУ „Ян Амос Коменски“, с профил
„Социален асистент“.
■ „Бременност“, „Първи грижи за
новороденото“ и „Родителски умения“.
■ Обучени 58 семейства за кандидатосиновители.
■ „Ден на отворените врати“ за специалисти.
Работихме по 25 случая в родилните отделения
в София;
91 семейства получиха дарения по програмата
„Спешна семейна подкрепа“;
За първа година използвахме в нашата работа с
деца Монтесори терапия.
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Програми:
„Предотвратяване на раздялата на новородени от техните семейства“

„Семейна подкрепа за сигурна грижа и превенция на риска“

„Ранна детска интервенция“
„Първична превенция за предотвратяване на насилието и постигане
на сигурност за децата“
„Реинтеграция“
„Подкрепа за социалното и емоционално развитие на деца, поверени
на обществена грижа“
„Подготовка на кандидат-осиновители“

„Приемна грижа“

„Спешна семейна подкрепа“

МИМИ ТРЪГВА НА ДЕТСКА ГРАДИНА
С общи усилия помогнахме на едно дете да расте здраво и щастливо и
върнахме надеждата на родителите му. Мими е част от програмата ни за
комплексна подкрепа за успешно интегриране в образователната система
на деца със специфични потребности. След няколко месечна работа на нашия
екип, Мими от неуверена, изплашена, мълчалива и затворена в себе си, с
предизвикателства в развитието, се превърна в цветна пеперуда, която не
спира да говори, познава всички цветове, букви и цифри. Тя се справя с всички
задачи много по-успешно и показва завидни резултати в детската градина.
https://detebg.org/success_stories/
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ЦЕНТЪР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
Обучения за родители, специалисти,
кандидат-осиновители и ученици:

594
онлайн дейности

159
домашни посещения

5

обучения за кандидат-осиновители,
в които са обучени

35

кандидат-осиновителни семейства

Програми:
Общо сме работили с

230 потребители

обучения „Аз и Ти, Ние и Те“
за ученици от 12 клас

Случаи
Интегрирани социално-здравни услуги

29

Комплексна подкрепа за включване в социалната и образователната система

34

Семейно консултиране

81

от които 6 случая по реинтеграция

Подкрепа за ранно детско развитие

37

Подкрепа за специалисти от здравната, образователната и социалната система

49
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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

„РАЗВИТИЕ“

За Дневния център 2021 година беше година на утвърждаване, развитие и устойчивост. Отворил
врати едва в края на 2020 г. във време на пандемия, хаос и неизвестност, през 2021 Дневният център
вече беше изпълнен с деца и семейства, нуждаещи се от специализирана подкрепа!
Нашият фокус са деца със специфики в развитието си, с различен тип увреждане и техните
семейства.

Подкрепихме

40 деца
и техните семейства
в четирите програми на Центъра

Участвахме в

24
25

групови

и

индивидуални супервизии

Отбелязахме своя първи рожден ден
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КРАЧКИТЕ НА САМУИЛ
Самуил е чакано и желано дете. Малко преди да се роди, лекарите откриват нещо
притеснително в сърцето на бебето и решават, че е дошъл моментът то да
поеме първата си глътка въздух. То я поема силно и с плач. Сърцето му се оказва
здраво. И сякаш всичко се превръща в мечтаната приказка. Самуил расте, но
неговата майка усеща тревога в себе си, забелязва, че бебето изостава в своето
развитие и отново се обръща към лекарите. Когато бебето става на 7-месечна
възраст, семейството получава страшната диагноза – Самуил има рядък генетичен
синдром. Бъдещото развитие на детето е напълно неясно, никой не може да
каже на семейството какво ще се случи и как да продължат от тук нататък.
Родителите започват да търсят различни начини как да помогнат на своето дете.
Ежедневието им се превръща в една неспирна въртележка от ходене по лекари и
рехабилитационни процедури. Момчето изостава във всички сфери на развитие –
не може да ходи, не говори. Информация и подкрепа те търсят сами. Посещават
различни специалисти, опитват всякакви терапии и лечения. Прогресът е бавен,
но чудото се случва и на 5-годишна възраст Самуил прави първите си стъпки.
Родителите търсят, но не успяват да открият място, където Самуил да бъде с
деца, а не на поредната рехабилитационна процедура. Той вече ходи, но само вкъщи.
През месец юни 2021 г. семейството направи своята първа консултация със
специалистите от Дневен център „Развитие“. Приехме Самуил при нас в
Дневния център. Семейството беше силно развълнувано от новината, че
и за техния малък син има място, където ще бъде приет безрезервно.
С детето работи мултидисциплинарен екип, състоящ се от логопед, специален
педагог и социалните асистенти в Центъра. Основният фокус на работата е
върху разнообразни дейности за развитие на пасивната реч и активизиране на
думи в активната, дейности за развитие на самостоятелност – събличане и
обличане, включване в групови занимания. Регулярните посещения на момчето в
Дневния център го срещат с негови връстници, предизвикват го да комуникира
по свой начин със заобикалящата го среда, да развие потенциала си. Родителите
на момчето също получават подкрепа и прилагат насоките на екипа и у дома. От
тази учебна година детето се включи и в специализирана група в детска градина.
Екипът на Центъра продължава да подкрепя детето и семейството му.
Днес Самуил крачи смело в Дневен център „Развитие“, изразява своите
емоции бурно и с усмивка. А ние сме тук, за да го подкрепим по пътя му.
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ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕЕН ТИП

„ДЕТСКА КЪЩА“

През 2021 г. Детската къща промени дейността
си от грижа за бебета към такава за деца от 3
до 7 г.. За този период 11 деца бяха настанени в
Детската къща, от които 9 бяха над тригодишни
с преживени тежки травми.
■ Загуба на родители, последиците от
тежко неглижиране – недохранване, лоша
хигиена, физически и психически тормоз,
принуждаване към просия, изоставяне.
■ В работата с децата се включи екип от
логопеди, психолози, специални педагози,
рехабилитатори, експерти ранно детско
развитие. Децата получаваха помощ бързо и
ефективно, според установените нужди.
■ Дните в Детска къща през тази година
бяха шумни, цветни, пълни с преживявания.
Четири деца за първи път отидоха в
детска градина и създадоха приятелства.
Организирахме игра в парка, лунапарк, солна
стая, изложба на динозаври, куклен театър,
детска опера, празник с клоуни, детска
сладкарница, цирк и още безброй нови,
нечувани и непреживявани досега забавления.
■ Седем от децата продължиха своя път в
семейна среда. Ние вярваме, че най-хубавото за
тях тепърва предстои.
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ПРИЕМНА
ГРИЖА
Въпреки пандемията от Ковид 19, екипът на Центъра по приемна грижа осигури на приемните
семейства всички необходими услуги дистанционно, чрез онлайн платформи, онлайн групи за
подкрепа и виртуални надграждащи обучения. През лятото бяха организирани за всички приемни
семейства, приемни и биологични деца на приемните родители социализиращи дейности.

За 2021 г.

Центърът по приемна грижа реализира

Подкрепихме

приемни настанявания

приемни семейства

35
16
13
1
1

29

деца са изведени от приемните семейства
от тях са осиновени

дете е реинтегрирано
навършило пълнолетие

А проведените информационни срещи с граждани, проявили интерес
към приемната грижа, са

33

.

2021 година приключи с 6 нови
одобрени приемни семейства и 3 нови
кандидати за приемни семейства,
които ще започнат процеса по оценка
и одобрение през 2022 г.

17

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021

КОМПЛЕКС ЗА РАННО
ДЕТСКО РАЗВИТИЕ,
ПЛОВДИВ

През март 2021 г. завърши проектът
„Инициатива и социално включване – за нашите
деца“ по ОПРЧР, където тесните специалисти
логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт,
специален педагог, специалист „Ранно детско
развитие“ работиха с деца, родители и
специалисти от здравния, социалния и
образователния сектор на територията на
8 общини в област Пловдив – Пловдив, Марица,
Родопи, Куклен, Перущица, Стамболийски, Садово
и Асеновград. След края на проектната дейност,
екипът от експерти се присъедини към ЦОП „За
деца и родители“, чийто месечен капацитет бе
повишен от 01.04.2021 г.
от 70 потребители на 100. Устойчивостта
на дейностите е ключова за област Пловдив,
където през изминалата година двата

екипа подкрепиха 436 потребители и 517
допълнително реализирани консултации
и работа по проекти, т.е. общо 952

потребители или 1131 деца и техните
семейства.
На 1 август Комплексът за ранно детско
развитие Пловдив се премести в реновираните
3-ти и 5-ти етаж в бившия дом за деца, лишени
от родителски грижи „Рада Киркович“, на адрес
ул. „Димитър Цончев“ № 11.
Специалистите работят в новите
пространства – сензорна зала,
рехабилитационен кабинет, логопедична
терапия, психологическо консултиране, зала за
срещи, зала за игра и учене.
Създаването на новото пространство
бе благодарение на подкрепата на много
съмишленици и добродеятели.
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Дейностите, които развиваме
на територията на гр. Пловдив и
областта, са:
•

информиране и консултиране

•

застъпничество и посредничество

•

терапия и рехабилитация

•

обучения за придобиване на умения и
общностна работа

Специалистите, които работят
в Комплекса, са:
•

социални работници

•

психолог, специалист ранно детско
развитие, специален педагог

•

рехабилитатор, кинезитерапевт

•

логопед, музикотерапевт

и интегрирани услуги. Програмата включва
комплексни социални и интегрирани услуги
за деца и семейства от уязвими групи на
територията на област Пловдив. С насочените
деца от Неонатология към УМБАЛ-„Пловдив”,
Неонатология към УМБАЛ „Пълмед“, ДСППловдив, Марица, Асеновград, Първомай,
Петрич, Панагюрище, Хисаря се предоставя
рехабилитация и консултации на родителите,
реализират се индивидуални сесии от различни
специалисти – социални работници, логопед,
двама рехабилитатори, специален педагог,
психолог, двама специалисти „ранно детско
развитие“ и „ранна детска интервенция“. През
периода 147 деца и техните семейства получиха
услуги за постигане на сигурност и развитие на
детето в семейството.

Програми, по които работим:
„Първична превенция и работа с рискови
групи за предотвратяване на насилието и
постигане на сигурност на децата“
„Реинтеграция“
„Социализиращи дейности за деца, поверени
на обществена грижа“ – провеждане на
сесии с музикотерапевт в КСЗУ Св. Петка
26 семейства преминаха курсове
за кандидат-осиновители

През изминалата година работихме по програма
„Предотвратяване на раздялата – семейна
подкрепа за сигурна грижа“, насочена към деца и
семейства в неравностойно социално положение,
деца с риск от отпадане в образователната
подкрепа, деца, настанени при близки и роднини.
Социалните работници в мултидисциплинарен
екип съвместно с психолог, логопед,
рехабилитатор, работиха с 64 деца.
Подкрепихме 40 семейства по програма „Спешна
семейна подкрепа“ с хранителни продукти
и осигурен топъл обяд два пъти седмично
за четири семейства от партньорите ни
„Фууд Арена“. На семействата, с които сме
работили, се предостави и посредничество и
застъпничество за достъп до нови работни
места, както и информиране и консултиране
по въпроси, касаещи подобряване условията на
живот на семействата и децата.
След края на проекта „Инициатива и социално
включване – за нашите деца“ специалистите
логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт,
специален педагог и психолог продължиха да
работят активно по програма „Ранно детско
развитие“, която подкрепя деца с трудности
в развитието и имащи нужда от комплексни

КООРДИНАЦИОНЕН
МЕХАНИЗЪМ:
Предоставяме професионална подкрепа на
територията на 8 общини в област Пловдив.
24 деца от областта са насочени да ползват
услугите на специалисти, които отговарят на
техните потребности. Този Координационен
механизъм позволява лесен достъп до услуги
в общността, които не се предоставят в
съответната община или семейството има
затруднение да ги ползва и/или не е информирано.
Работим активно с партньори в
образователната система: НУ „Отец Паисий“,
с. Динк, община Марица, ДГ „Радост“, с. Богданица,
общ. Садово.
„Екипът на КРДР Пловдив се състои от
изключителни професионалисти, насочени към
опазване правата на децата и работещи с
неуморим ентусиазъм, който зарежда всички
около себе си, предоставяйки достъпни и
подходящи услуги в специализирана среда на
територията на нашата болница.“ –
ст. сестра УНГ Стоянка Николова-Калчева.
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Родители:
„Ползвам рехабилитация, която отговаря на потребностите ни, гъвкави специалисти сте,
защото давате възможност за избор на място на сесията – в домашна или специализирана
среда.“
К.К.
„Детето ми е малко, чувствам се спокойна, тя също. Като родител нямам потребности,
които не са удовлетворени от вас. Радвам се, че намерих хора, които ми казват, че има смисъл
да се работи с детето ми и не срещнах липса на стимул и за миг от специалистите.“
Х. Т.
„Дават ми насоки как да го стимулирам, трябва да се положат усилия от моя страна.
Относно подкрепата на специалистите за адаптацията в ДГ, специалистът ми дава
конкретни насоки как да стане по-самостоятелен и да бъда по-търпелива. Споделям това и
с педагозите в ДГ, получавам и от двете места информация и има взаимодействие и унисон в
съветите към мен от двете страни.“
Т.

ВДЪХНОВЯВАЩАТА ИСТОРИЯ
НА МАЛКОТО, ГОЛЯМО ЧУДО НИЯ
След няколко месеца упорита работа двигателните умения на момиченцето се
подобряват и то започва да седи! По време на една от сесиите Стоян установява,
че някои конкретни упражнения от рехабилитацията карат Ния да се усмихва, т.е
харесват й! Специалистът отбелязва нов успех – Ния може да изпитва емоции!
https://detebg.org/success_stories/

ПРОЕКТИ И
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
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.

Проекти, по които работихме:
1. „България расте с децата си“ –
тригодишният проект завърши с организиране
на международна конференция „България
расте с децата си: Изграждане и развитие
на професионални компетентности на
работещите с деца в ранна детска възраст.“.
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Форумът привлече представители на
международни организации; водещи европейски
учени в сферата на образованието и грижите в
ранна детска възраст; учени и университетски
преподаватели от България, които обучават
бъдещите специалисти; представители на
Европейската комисия.

съчетахме иновативност, професионализъм и
социална отговорност, за да подобрим живота
на стотици деца и семейства. Инвестицията
на THSN и Дженерали Застраховане ни даде
устойчивост да работим за благосъстоянието
на уязвими деца; да внедряваме съвременни
подходи и технологии за по-качествени услуги;
да умножаваме положителните практики за
развитие на децата в сигурна семейна среда.
За периода на проекта 2620 родители
(биологични, приемни, осиновители и
кандидат-осиновители) и 1830 деца в София
и Пловдив получиха от нас компетентна
грижа, обучение и подкрепа за ранно детско

Постигнатото в рамките на проекта е:
■ Създаден е доклад от изследване, чието
високо качество е признато от специалисти
в сферата. Този продукт вече е част от
научните данни в рамките на България и
на ЕС, въз основа на които се формират
политики в сферата на ранното детско
развитие.
■ Данните от доклада са в основата на
застъпнически позиции, които са част от
активната застъпническа дейност на
фондацията за подобряване качеството на
услугите в ранна детска възраст.
2. „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 Груп“.
Тя включва пряка подкрепа на деца и родители
чрез широка гама социални услуги и стимулиране
на корпоративната социална отговорност.
Благодарение на този проект двата екипа на
организацията и Дженерали Застраховане АД

развитие.
3. Задълбочен анализ на текущата ситуация
и измеренията на детската бедност
и социалното изключване в България
и политиките, програмите, услугите,
бюджетите и механизмите за справяне с нея.
Изследването бе разработено по задание на
УНИЦЕФ, от изследователски екип, включващ
експерти от фондацията, Национална
мрежа за децата, Институт за изследване
на населението и човека към Българската
академия на науките. Многомерният характер
на детската бедност изисква внимателно
приоритизиране на ключовите мерки, които
най-ефективно и ефикасно да доведат до
компенсиране на неравенствата за децата,
живеещи в риск от бедност и социално
изключване. Необходими са стъпки към:
■ премахването на бариерите пред достъпа
на всички деца до здравни, образователни,
социални и други публични услуги
■ подход на въвличане и подкрепа на
родителите/лицата, оказващи грижи
■ систематична и последователна работа
за премахване на стигматизацията и
дискриминационните практики.
През 2022 г. ще бъде официално представен
докладът от анализа.
4. „За по-добър Алианс за ранно детско
развитие“, финансиран от фондация „Тръст
за социална алтернатива“ за повишаване на
капацитета на членовете на Алианса за ранно
детско развитие чрез обучение и засилване
на публичното присъствие и промяна на
общественото разбиране и чувствителност
към ранното детство. Проектът продължава и
през 2022 г.
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
В БЪЛГАРИЯ
Продължаваме да развиваме
нашата застъпническа дейност
и да извеждаме на преден план
важността на ранното детство и да
популяризираме неговото значение.
Съществена част от нашата работа е
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 – Алианс за ранно детско
развитие, 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). През 2021 г. получихме
потвърждение за участието ни в Съвета за
развитие на гражданското общество към
Министерски съвет на България с още 13
НПО, което е признание за нашата работа и
авторитет.
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В партньорство с двете международни мрежи
EUROCHILD и International Step by Step Association
продължаваме кампанията „Първите години,
първи приоритет“ за ранното детско развитие
(ISSA), която координираме в България съвместно
с фондация Тръст за социална алтернатива.
Кампанията се провежда паралелно в още
8 европейски държави. Основната ѝ цел е
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. Изготвеният
в рамките на кампанията анализ на националния
контекст показа, че ранното детско развитие
е разпознато като ключов приоритет в редица
закони и регламенти. Различни министерства
и агенции са намесени в този процес, като
Министерство на образованието и науката
(МОН), Министерство на здравеопазването
(МЗ), Министерство на труда и социалната
политика (МТСП), както и Агенцията за социално
подпомагане (АСП).

РОЛЯТА НА СОЦИАЛНООТГОВОРНИЯ БИЗНЕС КАТО
АГЕНТ НА ПРОМЯНА В ЖИВОТА
НА ДЕЦАТА В РАННА ВЪЗРАСТ
Нашите корпоративни партньори, или
както често ги наричаме – „дарителите на
щастливо детство“ – продължиха и през 2021 г.
да инвестират в подобряване на детското
благосъстояние. Партньорствата с отговорния
бизнес са ключови за устойчивостта на
фондацията и за постигането на целите ѝ –
да достигне до повече деца в ранна възраст
и техните семейства, да подкрепи тяхното
развитие, да отключи скрития им потенциал.
Благодарение на инвестициите на бизнеса
успяхме да открием Комплекса за ранно детско
развитие в София, създаването на Комплекса за
ранно детско развитие в Пловдив, провеждането
на 12-тата „Вечер на добродетелите“.

Благодарение на тяхната подкрепа празнувахме
и специални мигове, като отбелязване на
първите стъпки и първите думички на децата
с трудности в развитието от нашия Дневен
център, изпращане на първите деца от Детска
къща на градина, радостта в детските очи,
които виждат мечтаните Коледни подаръци.
Вярваме в силата на партньорствата, които
създават положителната промяна, и сме
щастливи, че всяка година все повече компании
виждат смисъла да го правим заедно. Благодарим
на всички специални хора и компании, които
и тази година направиха осъзнатия избор да
бъдат до нас и да градим един по-добър свят за
нашите деца.

„Децата са бъдещето на България. Особено в условията на демографски
срив, грижата за тях трябва да е приоритет номер едно за държавата, но
за съжаление това не е така. Ние, българите, като общество, трябва да сме
благодарни на фондациите, които подпомагат децата на България, запълвайки
празнината, оставена от държавните институции. Всеки от нас, който има
възможност, трябва да помага на тези фондации. Избрах нашата компания
Рейнарс Алуминиум да подкрепя фондация „За Нашите Деца“, защото усилията
за помощ към семействата и децата в риск на Ваня Шалапатова и нейните
екипи дават доказан положителен и значим резултат.“
Анатоли Павлов, Генерален мениджър за България, Reynaers Aluminium NV, Belgium

„Подкрепям фондация „За Нашите Деца“, защото вярвам, че подават ръка
на най-уязвимите в обществото ни – нашите деца. Вярвам в каузата им
да спасяват децата в нужда и се възхищавам на ежедневните им усилия за
осигуряване на истинска закрила, грижа и топлина. Заедно с вдъхновяващите
хора от фондацията се стремя да съм съпричастна и максимално полезна.
Каузата ни е обща – да успеем да осигурим качествена грижа за повече деца.
Мечтая и всеки ден работя за приобщаването и на други, които да чувстват
необходимост от добротворство, които да вярват, че смисълът не се измерва
в собствени постижения, а в това, което сме направили за другите. Защото
само така и заедно можем да сме уверени, че вървим в правилната посока.“
Юлианна Гюрова, Interlogistics Holding Limited Sofiа
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СЪБИТИЯ И КАМПАНИИ В
ПОДКРЕПА НА РАННОТО
ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
Елегантен благотворителен бизнес коктейл
събра 146 300 лв. в подкрепа на Комплекса за ранно
детско развитие в Пловдив, с което направихме
възможно приключването на ремонта в сградата
на бившия дом „Рада Киркович“. Събитието беше
организирано в партньорство със сдружение
„Бизнесът за Пловдив“ под патронажа на Н. Пр.
Роб Диксън – посланик на Обединеното кралство
в България, като на него присъстваха кметът
на община Пловдив г-н Здравко Димитров,
дарители и партньори, представители на
дипломатическата общност в града под
тепетата. С това събитие беше поставен
символичният край на близо 2-годишната ни
кампания за набиране на средства за създаването
на Комплекса за ранно детско развитие в
Пловдив – кауза, която беше подкрепена от над 40
индивидуални и корпоративни дарители и която
доказа, че обединените усилия могат да сбъднат
дори най-смелите мечти.

Благотворителната вечер, посветена на
уязвимите деца и семейства, подкрепяни чрез
инициативата The Human Safety Net, се състоя
в резиденцията на Британското посолство в
София, по инициатива на Н. Пр. Роб Диксън и с
подкрепата на Дженерали Застраховане АД.

23 септември, 2021 г.

18 май, 2021 г.
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В края на годината проведохме 9-тото издание
на кампанията ни „Тази Коледа чудесата
правите Вие“ – инициатива, която се превърна
в един от най-успешните ни механизми да
обединим усилията на бизнеса и неговите
служители, деца и ученици, съпричастни към
каузата за щастливо детство. В кампанията
се включиха над 50 участници, които събраха
над 70 000 лв., Нов елемент в кампанията тази
година бяха красивите коледни картички и
календар, специално създаден с подкрепата
на фотографа Венци Петров. Всички набрани
средства ще подпомогнат дейността на
Комплексите за ранно детско развитие в
София и Пловдив, чрез които фондацията
оказва безвъзмездна подкрепа на над 2000 деца и
родители всяка година.

12 ГОДИНИ „ВЕЧЕР НА
ДОБРОДЕТЕЛИТЕ“
В края на месец октомври в Sofia Event Center
организирахме 12-тото издание на „Вечер на
добродетелите“. Щедростта на всички 170
специални гости допринесе за набирането на
над 170 000 лв. в подкрепа на каузата за грижа и
развитие за най-нуждаещите се в кризата деца.
Водещи на събитието бяха любимият актьор
Юлиян Вергов и неговата талантлива дъщеря
Алина, а специални гости бяха посланикът на
Турция Н. Пр. г-жа Айлин Секизкьок и посланикът
на Мароко Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи. За
магическото преживяване на вечерта
допринесоха Орлин Павлов, Крисия Тодорова,
Евгения Кринчева, хор „Нуша“ и виртуозът на
благотворителните търгове Игор Марковски.
За поредна година „Вечер на добродетелите“
се превърна в празник на добротата,
съпричастността и емпатията, благодарение
на майсторите на думи и картини –
сценаристът Иван Ангелов и режисъорът
Димитър Коцев-Шошо.

Както всяка година, всички набрани средства от
„Вечерта на добродетелите“ бяха 100% дарение
за каузата на събитието, благодарение на
всички спонсори и партньори, които обезпечиха
организационните разходи и дариха безвъзмездни
продукти и услуги.

25

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021

НАШИТЕ
ДОБРОВОЛЦИ И
БЛАГОДЕЯТЕЛИ
Програмата ни за редовно дарителство Ре:Дарител, стартира нова мащабна фондонабирателна
кампания под надслов „Прегръдка за нашите деца“. Целта на кампанията бе да засили
информираността на обществото по изключително важната тема за ранното детско развитие,
както и да ангажира повече индивидуални дарители в подкрепа на пълноценната грижа за децата.
Символ на кампанията бе мечето „Прегръдко“, който ни напомня, че ако искаме да постигнем реална
промяна в живота на уязвимите деца, натискането на бутона „Like” в социалните мрежи не е
достатъчно – важно е всеки от нас да предприеме реално действие, да помогне на някого в нужда.

Посланици на фондацията в кампанията са редица родни
инфлуенсъри и медии. Сред тях са актьорите Алек Алексиев,
Дария Симеонова, Йоана Темелкова, Мона Гочева, певецът
Орлин Павлов и др.

ДОБРОВОЛЦИТЕ
В живота на фондацията важна роля имат нашите доброволци – служители на различни компании,
които даряват от своето лично време, включвайки се в различни инициативи и акции. Благодарни
сме за всички сърцати и вдъхновяващи хора, които всяка година отделят от времето и енергията
си и са до нас в ежедневната ни мисия, в организирането на събития и кампании, или когато имаме
нужда от приятелска ръка за сглобяването и пренасянето на мебели, изработването на картички и
мартеници, осигуряването на подаръци или пакетирането на хуманитарни помощи.
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СЕМЕЙСТВОТО
НА ФОНДАЦИЯТА
През изминалата година екипът на фондацията
нарасна до близо 100 щатни специалисти,
като 80% са заети в пряката работа с деца, а
останалите са административен и поддържащ
персонал.

Цялостната ни политика по отношение на
хората в организацията е насочена към развитие
на професионалиста в социалните услуги и
издигане на неговата роля през различни подходи,
а именно:

През лятото целият екип на фондацията
се обедини около новата мисия и визия за
следващия стратегически период до 2025.
Договорени бяха ценностите, които ще бъдат
водещи в работата на нашите екипи както
вътре в организацията, така и с клиенти
и заинтересовани страни – отговорност,
етичност, постижение и резултати,
професионализъм и компетентност, доверие.

■ Ангажиране с целите и стратегията на
организацията и овластяване;

Основните мотивационни фактори за екипа и
през изминалата година бяха свързани с:

■ Цялостният ни подход е ориентиран
към изграждане и прилагане на
мултидисциплинарен подход за развитие
на организацията и на предприемаческата
култура – модел, който съчетава проектно
управление, корпоративно дарителство
и ДДД, ясна и прозрачна комуникация,
откритост, които водят до ангажираност
и припознаване с нашите ценности. Тази
култура и разбиране градим и развиваме и сред
нашите служители, и в нашите услуги чрез
изграждане на социални и интегрирани услуги.

■ Получаване на обратна връзка
■ Възможност за обучение и личностно
развитие
■ Открита комуникация
■ Перспектива
■ Спокойна работна атмосфера
Грижата за хората и инвестицията в
човешкия капитал са наша основна цел.
Въпреки пандемичната година фондацията
продължи своята дългосрочна инвестиция в
обучение и развитие на своите служители, чрез
програмата „Грижа за хората“, в която добавихме
допълнителни здравни услуги, свързани с
КОВИД-19.
Запазихме и разширихме екипите си, подобрихме
условията на труд чрез направените
инвестиции в двете ни сгради в София и
Пловдив.

■ Служителите са въвлечени във вземането
на решения, които засягат организацията
и тяхната работа. Професионалистите
участват във формулиране на целите за
годината, в стратегическите планове за
развитие на организацията.

■ Проведохме редица вътрешни инициативи –
„Ангел хранител“, коледно парти, методични
дни, брънч за споделяне на приложен опит от
мениджъри и експерти.
Създаваме възможности за кариерно развитие
вътре в организацията.
Въпреки пандемичната година и трудностите
при работа с клиенти запазихме и продължихме
стажантската програма във фондацията, като
дадохме възможност на млади специалисти да се
включат в работата на фондацията по различни
проекти и инициативи.
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Камелия Каменова, стажант в екип
„Човешки ресурси и администрация“
„Бих искала да изкажа положителните
си чувства към всички, с които успях да
комуникирам по един или друг начин, малко
или повече. Идвайки тук в първия си ден,
не съм предполагала, че ще бъда така
радушно приета. Това усещане за подкрепа
от околните много спомага за по-бързото
привикване с новата обстановка, а също и
за по-бързото стопяване на ледовете при
комуникиране. Най-добре е, когато човек е
себе си и когато получи свобода да се изяви
както професионално, така и емоционално.“

Изабел-Ванеса Шейтанова постъпва
като стажант в екип „Човешки
ресурси и администрация“ , а след
приключване на стажа Изабел-Ванеса
преминава на постоянна позиция във
фондацията:
„Стажът, от който станах част през
зимата на 2021 година, се проведе в екип
„Човешки ресурси и администрация“, в едно
вдъхновяващо място, заради своята кауза.
Постъпих на стажантското място, без да
имам очаквания за това какво предстои.
Проявих желание да бъда включена във
възможно най-много задачи с цел да „попия“
максимално и да извлека всичко, което ми се
предлага като информация.
Бях включена в няколко на брой фокус
групи в рамките на целия ми престой на
стажантското място във фондацията.
Получените резултати послужиха за
оформянето на компетентностен модел,

който ми беше представен лично от
„Човешки ресурси“.
Бях включена в провеждането на
интервюта и прозвъняването на
кандидатите за покана и разяснение
на това какво представлява и какви са
изискванията за позицията, която искат да
заемат в организацията“

Вяра Андонова – стажант в ЦПГ 2021 г.
„Като втора година студент, специалност
„Психология“, търсех да натрупам опит,
практика и още знания. Стажът към
Център по приемна грижа във фондация „За
Нашите Деца“ отговори на всичките ми
очаквания. Там имах възможността да чуя
историите на приемни родители и деца,
директно разказани ми от самите тях.
За три месеца успях да видя, питам и
науча много за приемната грижа, дневния
център, детската къща и центровете за
обществена подкрепа, които в началото не
ми говореха почти нищо. Видях същината
на процесите зад приемната грижа от
първо лице. Част от тях са реинтеграция
в биологичен родител, срещи с кандидат
приемни родители, стъпки за подбор и
оценка, домашни посещения и методични дни.
И всичко това не е най-важното, нито найхубавото – запознах се с истински хора,
които подават ръката си всеки ден и на
всеки, който има нужда. Tова ми направи
най-силно впечатление – отношението
към всеки един клиент. Това видях аз и мога
само да благодаря на екипа, че имах и имам
възможността да се уча от отдадени на
прекрасна кауза хора!“

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ:
С проекта Стратегия МАКС – Фондация „За нашите деца“ спечелихме:
1. Първа награда в конкурса на „Национален алианс за социална отговорност“ /НАСО/ в категория
„Постижения в областта на кариерното развитие на специалистите и осигуряване на по-добри
условия на труд“;
2. Трето място в конкурса на b2b Media в категория „Кампания за community branding“
3. Трето място в Employer Branding Network – специална категория в годишните награди „Employer
Branding Awards 2021“, която отличава организации, успели със стратегически инициативи да
допринесат за изграждането на мрежа от поддръжници на работодателската марка.
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ДИПЛОМАТИТЕ В ПОДКРЕПА
НА РАННОТО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ

Изминалата 2021 г. ни даде възможност да
затвърдим и разгърнем традицията за
съвместна работа с дипломатическите мисии
в България в името на щастливото детство и
правата на децата.

Събития с кауза:
В партньорство с посланика на Великобритания
Н. Пр. г-н Роб Диксън организирахме две успешни
фондонабирателни събития.
Затвърдихме дългогодишното си
партньорство с екипа на посолството на
Индонезия, който за пореден път организира
събитие с кауза в наша подкрепа.

Дарения:
Дарения на ценни предмети и преживявания за
„Вечер на добродетелите“ от посолствата на
Индонезия, Великобритания, Германия, Мароко,
Китай, Австрия и Финландия.
Посолството на Китай дари инхалатори,
бебефони и играчки за децата в нашата Детска
къща.

Поставихме началото на ново сътрудничество
с посланика на Република Турция Н. Пр. г-жа
Айлин Секизкьок, с чиято подкрепа започнахме
превръщането на двора на Комплекса ни в София
в едно вълшебно място за игри и забавления и
всичко това под патронажа на ТАСК*.

Завършихме годината с дипломатически
обяд под надслов „We Care For Child Welfare“
с всички посланици, подкрепили „Вечер
на добродетелите“ 2021, за да изкажем
благодарността си.

*ТАСК – Турска агенция за сътрудничество и координация,
Министерството на културата и туризма
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ФИНАНСИТЕ НА
ФОКУС
2021 г. беше за нас година, през която чрез балансирано и прозрачно управление на финансовите
потоци и ресурсите на Фондация „За Нашите Деца“ поставихме основите за изпълнение на нашия
стратегически план за следващите 5 години.
Инвестирахме общо 3 137 хил. лв. от които 2 107 хил. лв. в социалните услуги, предоставяни на
децата в ранна детска възраст, 140 хил. лв. в иновации и развитие на социални дейности, 380 хил. лв.
в развитие на организационния ни капацитет и 456 хил. лв. в изграждане на сградния фонд и
оборудване на комплексите ни за ранно детско развитие в Пловдив и София. Продължихме да
развиваме и стопанската дейност на организацията (53 хил. лв.).

Финансирахме тези инвестиции през следните източници на финансиране на организацията:
Държавно делегирани дейности (46%), Корпоративни и индивидуални дарители (28%), Проектно
финансиране (19%), Привлечени материални дарения и услуги (5%) и Приходи от стопанска дейност (2%).

30

През 2021 успяхме да привлечем 3 053 хил. лв., което е с 23% повече от предходната 2020 г. и показва
един устойчив ръст на организацията.

Стартирахме 2022 г. с резерв от 179 хил. лв., 457 хил. лв. пренесени средства по конкретни каузи и
увереност във финансовата ни стабилност.
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ВИЗИЯТА НИ ЗА
СЛЕДВАЩИТЕ

5 ГОДИНИ

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“
ЩЕ РАБОТИ ПО ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ДО КРАЯ НА 2025 Г.:

1:

Ще развием интегрираните социални услуги, които предоставяме, както и участието
си в обществените процеси, свързани с ранното детско развитие. Очакваме за това
да допринесат изследователската ни дейност, бъдещата ни обучителна програма и
застъпничество, ориентирани към промяна на обществени нагласи, засилване на обществената
ангажираност и промяна на държавни и местни политики в областта.

2:

Ще развием организационния ни модел както чрез въвеждането на съвременни модели и
системи за цялостно управление, така и чрез дейности, ориентирани към управлението и
развитието на човешкия потенциал. В целта включваме и плановете ни за стартиране на
стопанска дейност, допълваща и развиваща организационния ни модел.

3:
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Ще затвърдим съществуващите партньорства на фондация „За Нашите Деца“ и
ще създадем нови такива, защото устойчивото развитие предполага и обществена
ангажираност с инвестиции в ранното детско развитие и гражданска активност.

СПИСЪК НА
ДАРИТЕЛИТЕ
КОРПОРАТИВНИ
7 Стартс ООД
Britanica Park School
ISOBAR COMMERCE ЕООД
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
MG Dental Clinic
Promar Media SRT Str.- Disney
WHITE HOUSE SEVENTH DAY
АББ България
Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“
Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“
Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова“
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и
партньори“
Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков
и Спасов“

Дентален център ЕО Дент ООД
Джей Енд Ти Сървисес ООД
Дженерали България Холдинг ЕАД
Дженерали Застраховане АД
Дженуин Аутопартс ЕООД
Дионисомарбле-България ЕООД
ДП „Ръководство за въздушно движение“
Дунапак Родина АД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
Европимел ООД
Ел Ти Ей Партнърс ЕООД
Електроразпределение ЮГ ЕАД
Еос Матрикс ЕООД
Ес Ем Ес Бъмп ЕООД
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД
И Ар Пи България ООД

Адвокатско дружество „Тончева и партньори“

Идея Хоум ЕООД

Ай Ти Си Консулт ООД

Изоматех Инженеринг ЕООД

АЛД Аутомотив ЕООД

Интеркапитал Груп АД

Амели 88 ЕООД

Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД

Арома АД

Инфлуенсър БГ ООД

Аурубис България АД

Ипсос ЕООД

Байерсдорф България ЕООД

Кастид България ООД

Бамбина Бамбу ЕООД

Кика Груп ООД

Бредент Груп България ЕООД

КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД

Булгаргаз ЕАД

Компас ЕООД

Българска търговско-промишлена палата

Компас инвест АД

Валиян ООД

Кофас Сървис България ЕООД

Вейл Конструкции ЕООД

Кринос ООД

Винарска изба - Копса ООД

Куайсер Фарма България ЕООД

Виора Интерактив ЕООД

КЦМ АД

Геострой АД

Лавена АД

Градус 1 ЕООД

Ламаспед ООД

Груп СЕБ България ЕООД

Латекоер България ЕООД

Девин ЕАД

Лено АД

Делойт България ЕООД

Лимакон Маркетинг ООД

Делойт Легал ЕООД

Марти-Мит ЕООД

Делойт Одит ЕООД

Минт Сториес ЕООД
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ММ Уърлд ЕООД

Фууд Арена ЕООД

Мото Пфое БГ ЕООД

Фюжън България ООД

Натурале България ЕООД

ХБ Концепт ЕООД

Пампорово АД

Хелен Дорон София - Запад

Пламен Панчев - клъстер Тракия Икономическа Зона

Хиполенд АД

ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Хюга БГ ЕООД

Преводаческа Агенция „Софита“ ООД

Чиполино ЕООД

Прогрес Софтуер ЕАД

Членове на Бизнес Лейди Клуб

Профи Кредит България ЕООД

Юлинс ЕООД

Пуш Пул Продъкшън АД

Явор Караджов - Би енд Ес Комерс

Първо СУ Смолян - III „А“ клас
Първо СУ Смолян - III „Б“ клас

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ

Райфайзенбанк България ЕАД

Община София

Рейнарс Алуминиум България ЕООД

Община Пловдив

Роше България ЕООД

Assoc Don Les Gazelles

РПХ България ЕООД

LR Global Kids Fund е.V

СайтГраунд Хостинг ЕООД

Stichting IMC Goede Doel / IMC Charity Foundation

Сенс Корпорейшън ЕООД

STICHTING SOFT TULIP - fondation „SOFT Tulip“

Ситибанк Европа АД, клон България

The Human Safety Net Foundation

Скаптобара ООД

UK ONLINE GIVING FOUNDATION

Служителите на ISOBAR COMMERCE ЕООД

Областен съвет на БЧК Пловдив

Служителите на Афа Консултанти ООД

Посолство на Кралство Дания

Служителите на Дженерали застраходаване АД

Сдружение „Спортен клуб Бегач“

Служителите на Каргил България ЕООД

Сдружение „Сороптимист Интернешънъл“

Служителите на ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА
ЕООД

Сдружение „Утилис“

Служителите на Смартс ООД

Фондация „Помощ за благотворителността в
България“

Служителите на Тева фарма ЕАД

Фонд „Социална Закрила“

Служителите на Райфайзенбанк (България) ЕАД

Фондация Тръст За Социална Алтернатива

Служителите на Българска стопанска камара

Фондация Институт Отворено Общество - EFTA
FMO/ФАГ

Служителите на ПА Софита
Слънчо АД

Фондация Асоциация за Развитие на София Столична Община

Смарт Бейби ООД

МТСП ЕСФ ОПРЧР

Смарт Органик АД

Herbalife Nutrition Foundation

СМД Лаборатория Синево България ЕООД
Спиди АД

ДАРИТЕЛСКИ КУТИИ

Списание „Познайниче“

Café 1920

Стройколукс ООД

Cine Grand

Събеви Груп ООД

Аджибадем Ситиклиник Болница Токуда

СървисСорс Интернешънъл България“ ЕООД

Аптека „Адонис“

Таперуер България ЕООД

Аптеки „Авеню“

Тинкин АД

Аптеки „Сигма“

Ученици от ОУ „Тодор Каблешков“, гр.Пловдив

Болница „Вита“

ФейсНадежда ЕООД

Дамик-КМД ЕООД/каса на Изипей

Филипс България EООД

Дентална лаборатория „Дентал Диагностик“

Форк Пойнт ООД

Дерматологична клиника „Д-р Денкова“

Фрагмент Инвест ЕООД

Дженерали Застраховане АД
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ДП „Ръководство за въздушно движение“

Йонина-07 ЕООД / Office Matercare

Здравословен магазин „Кара“

Керамик груп ООД

Козметично студио „AG Style“

Кзуумуъркс България ЕООД

Кордеел България ЕАД

Кикка Груп ООД

Лаборатории „Бодимед“
Лаборатории „Синево“
Магазини „Офис 1“
Магазини за детски стоки „Вис Виталис“
Магазини за детски стоки „Киндерланд“
Мебелен магазин „Como“
Мол „София“
МЦ „Лора“

КНАУФ България
Кооперация Панда / Офис 1
КЦМ АД
Лавена АД
Либхер Хаусгерете-Марица ЕООД
Мексон ООД
Металургремонт 21 АД / КЦМ 2000 Груп

Пекарна „Кейки-Бейки“

Метро Кеш енд Кери България ЕООД

Пекарна „Нещо вкусно“

Национален перилен комбинат ООД

Ресторант „Лънч тайм“

НЕТ ИНФО EАД

Тетрикс ООД

Нетикс ООД

Щампи БГ ЕООД

Озон.бг

MАТЕРИАЛНИ ДАРЕНИЯ

Оргахим

dm България ЕООД

Планекс Билд ООД

Айсобар Комерс ЕООД
Анди-БГ ООД
Арх Ситистрой ЕООД
Атаро Клима ООД
Аякс-90 ООД
БАРТ ООД
Бау Систем ООД

ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив

Посолство на Австрия
Посолство на Китайската Народна Република
Посолство на Кралство Мароко
Посолството на Република Индонезия
Рейнарс Алуминиум България ЕООД
Сдружение „Един Процент Промяна“

Би енд Ес Комерс ООД

Сдружение „Ротаракт“

Био България ООД

Слънчо АД

Бравис и КО ЕООД

Смартс ООД

Булвест Принт ЕАД

София Ивент Център ЕООД

Глобал Меншън ЕООД

СОФТПРЕС ООД

ДЕВИН ЕАД

Спорт вижън ЕАД

Детска градина „Тути“

СТ Дизайн ЕООД

Дженезис Хоум ЕООД

Студио Змей ООД

ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
ЕВН България - служители
Еко Уотър Сълюшън ООД
Екоплей ЕООД
Ем ВИ ДИ ВИ ООД
ЕТ Мирад - Минчо Минчев
Идеал Стандарт - Видима АД

Татяна Шопова ЕООД
ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ” OOД
ТехноПрес ЕООД
Уча.се ЕООД
Фондация „За децата в риск по света“
Фууд Арена ЕООД
Хани 2000 ЕООД

Ийт анд Го България ООД

Хемус ООД

Интер Керамик Трейдинг ООД

Хенкел България ЕООД

Инфотел 2000 ООД

Хиполенд АД

Йома Кайзен ЕООД

Юритрейд ЕООД
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ФОНДАЦИЯ
„ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“
Комплекс за ранно детско
развитие, София

Комплекс за ранно детско
развитие, Пловдив

гр. София, ж.к. „Сердика“,
р-н „Възраждане“, ул. „Гюешево“ 21,

гр. Пловдив 4000,
ул. „Димитър Цончев“ 11,

тел.: 02 980 70 58

тел.: 032 943 444

office@detebg.org

centre.plovdiv@detebg.org

Намерете ни на www.detebg.org

