
  Семейна къща –  
новото начало

  кампания на 2012

  подкрепихме 522 деца  
да живеят в семейство

  иСтинСки иСтории

Фондация „За нашите деца” на 20 г.

СпиСание, брой 20

тема на 2012 г.:

„който ноСи Светлина на другите, 
никога не оСтава на тъмно.”
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Скъпи приятели,

Пред вас е нашата равносмет-

ка за постигнатото през 2012 г. На 

следващите страници сме се опита-

ли да ви предадем нашите емоции, 

постижения, планове, зад които сто-

ят стотици променени детски съдби 

и много усилия.

Изминалата година бе една от 

най-динамичните за фондация „За На-

шите Деца”. Година, в която екипът 

на фондацията се разрасна, в която 

открихме нов вътрешен Програмен 

отдел и най-вече – в която разкри-

хме четвъртата си социална услуга 

в София – Семейна къща. 

Организирахме и 15-тата регио-

нална конференция на Международ-

ната организация по приемна грижа 

IFCO, която се проведе за първи път 

в България. За нея ще можете да про-

четете на стр. 13.

Едно от най-големите ни пости-

жения за изминалата година е спася-

ването на 208 деца от изоставяне. 

Освен тях, ние работихме върху над 

500 от най-трудните случаи, свърза-

ни със закрила на децата в София и 

Пловдив.

През 2012 г. ние приключихме и 

един цикъл на стратегическо плани-

ране и си поставихме 3 много важни 

цели за следващите 5 години – да раз-

раснем доставката си на социални 

услуги и в други места в страната, 

да развием вътрешния си капаци-

тет за висококачествени социални 

услуги и да работим все по-добре и 

по-ефективно с настоящите и нови-

те ни делови партньори.

2012 бе и една много специална го-

дина за нас, защото станахме на 20 

години. За този период помогнахме 

на 5500 деца, изградихме 11 центъра 

за подкрепа, работихме с 12 общини, 

които ни се довериха. През цялото 

това време бяхме опора на много 

семейства, предоставяйки профе-

сионални социални услуги за най-уяз-

вимите деца в страната ни и бяхме 

първите, които въведоха превенция-

та на изоставянето, реинтеграци-

ята и приемната грижа в България. 

През годините бяхме активни и в 

най-кризисните моменти за деца и 

семейства, сред които беше и уси-

леното ни участие в закриването на 

дома в с. Могилино. 20-годишната ис-

тория на организацията можете да 

видите в няколко кадъра на официал-

ната ни страница detebg.org в секция 

Видео.

Пожелаваме си през следващите 

20 години да има все по-малко деца 

в домове, повече здрави и щастливи 

семейства, а ние да сме по-добри в 

подкрепата към най-уязвимите деца! 

И нека думите на приказния герой 

Питър Пан ни водят към нови успехи 

- „Който носи светлина на другите, 

никога не остава на тъмно.” Прият-

но четене!

Иванка Шалапатова
Директор на фондация  

„За Нашите Деца”

Фондация „За нашите деца” на 20 години 
„Който носи светлина на другите, никога не остава на тъмно.” 
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За хиляди деца в България думата 
„семейство“ е чужда. За тях топли-
ната на майчината прегръдка и ба-
щината закрила са като невъзможен 
блян от чужда приказна история. 
През последните 20 години ние от 
фондация „За Нашите Деца“ непрес-
танно работим, за да могат все 
повече изоставени деца да се докос-
нат до този невъзможен блян и да 
познаят най-естествените човеш-
ки отношения – да живееш в семей-
ство, което да те закриля и обича.

Следвайки тази мисия, през из-
миналата 2012 година работихме 
усърдно и предотвратихме изоста-
вянето на 208 деца като 183 от 
тях са под 3 години, 120 от които 
новородени бебета. Благодарение 
на нашата подкрепа, само за изми-
налата година 42 деца с увреждания 
не попаднаха в социални домове, а ос-
танаха при семействата си, където 
получават топлина и грижа.

Когато семейството изживява 
криза, се случва то да вземе тежко-

то решение да остави детето си 
в социален дом. Ние от фондация 
„За Нашите Деца“ вярваме, че всяка 
криза може да бъде преодоляна и че 
нито едно дете не трябва да пре-
карва и ден от живота си в инсти-
туция. Затова през последните 12 
месеца работихме усърдно и успях-
ме да върнем 15 деца при родните 
им семейства и 21 деца при близки 
роднински семейства. За тези малчу-
гани отново има мама и тати и сега 
те получават сигурността и спокой-
ствието, което всяко дете трябва 
да усеща, за да расте пълноценно.

През 2012 година фондацията под-
крепи още 47 приемни семейства 
от София и Пловдив с общо 38 деца, 
настанени в тях. През същия период 
екипите на „За Нашите Деца“ полу-
чиха 370 първоначални запитвания 
за приемна грижа и проведоха 104 
информационни срещи по приемна 
грижа с общо 195 участници в тях.

За 2012 г. нашите експерти рабо-
тиха по общо 522 случая, които включ-
ват 1 383 души. За същия период орга-
низирахме общо 34 групи за подкрепа 
с по 397 участници и помогнахме на 
общо 31 кандидат-осиновителни се-
мейства, които преминаха обучения 
в центровете на фондацията.

Вместо статистика 
Спасихме 208 деца от изоставяне през 2012 година

През септември 2012 г. с помощта 
на дарителите на благотворително-
то събитие Вечер на добродетелите 
реализирахме една наша голяма меч-
та – да създадем истински семеен 
дом за изоставени новородени и деца 
до седемгодишна възраст. Благодаре-
ние на усилията на целия екип на фон-
дация „За Нашите Деца”, патронa на 
събитието – Кристалина Георгиева, 
всички наши дарители и партньори, 
събрахме 50 500 лв. на благотворите-
лен търг, а в последствие получихме 
5 111 лв. за изграждането на Семей-
на къща. Къщата всъщност е уютен 
апартамент в столичния квартал Ло-
зенец, където любящи хора се грижат 

за бебета и малки деца, разделени от 
родителите си. Светлият и просто-
рен апартамент е обзаведен с всичко 
необходимо за децата, благодарение 
на дарителската акция, която еки-
път на фондацията провежда в Юж-
ния парк през месец юли. С помощта 
на Движението на българските май-
ки само за един ден инициатива „От 
бебе за бебе” събира детски колички, 
креватчета, дрешки, бебешка козме-
тика и играчки. През цялото лято на 
2012 г. екипът от директор, социален 
работник, психолог, педагог и 5 дете-
гледачки преминават поредица от 
обучения, които да ги подготвят за 
грижата за изоставените малчугани, 

и през октомври вече очакват първо-
то детенце.

В началото на месец октомври 
2012 г. в къщата са настанени пър-
вите деца – двегодишният Гошко и 
шестмесечната Ирина. Двете деца 
си приличат толкова и още от пръв 
поглед се разбира, че са братче и сес-
триче. Двете деца са настанени в Се-
мейна къща, защото родителите им 
са загубили жилището си и не могат 
да се грижат за тях. Гошко и Ирина 
идват в Семейна къща гладни, болни 
и тъжни от тежката раздяла с майка 
си. Две седмици по-късно, под любящи-
те грижи и вниманието на екипа на 
Семейна къща, състоянието на двете 

семейна къща – ноВото начало
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деца видимо се подобрява и Гошко и 
Ирина бързо свикват с новия си дом. В 
къщата двамата се чувстват много 
добре. Детегледачките учат Ирка да 

ходи, а нейното братче започва да каз-
ва първите си думички, които грижов-
ната кака Йоана (социален работник в 
къщата) събира в кратък речник, за да 
е ясно на всички какво иска да им каже. 
Йоана събира всичко важно от живо-
та на момченцето в голяма красива 
кутия, изрисувана с цветя – там са 
глинени отпечатъци от крака и ръка-
та му, снимки от специални моменти, 
писмо от майка му. Когато Гошко си 
тръгне от къщата, ще си вземе тази 
кутия, която пази неговата история 
на живота. Всяко мъниче в Семейна 
къща има подобна съкровищница на 
детските спомени, която да бъде с 
него, независимо къде ще отиде след 
къщата. Докато Гошко и Ирка растат 
щастливи в Семейна къща, екипите на 
фондация „За Нашите Деца” работят 
с приемно семейство, което ще про-
дължи да се грижи за братчето и се-
стричето. Когато съвсем скоро два-
мата малчугана заживеят в новото си 
семейство, на тяхно място в къщата 
ще дойдат други две деца, които няма 
да прекарват дните си в изолацията 
на социалните домове. Малко след 
Ирка и Гошко в къщата идва и бебето 
Кристиян. Историята на двумесечния 
Криско е тъжна и изпълва всеки, който 
я чуе, с болка. Неговата майка има още 
три деца, като две от тях живеят в 

социален дом. Братчетата на Крис-
тиян са били системно малтретира-
ни от партньора на майката, което 
довежда до увреждане на едното от 

тях. Криско бива изоставен още в ро-
дилното отделение, но вместо в дом 
за бебета, той отива в Семейна къща. 
Той е невероятно красиво бебе, има 
най-бялото личице на света и когато 
те погледне с огромните си очи, няма 
как да не се усмихнеш и да не си при-
помниш мисълта на Тагор, че “Всяко 
дете, което се е появило на бял свят, 
е знак, че Бог още не изгубил надежда в 
хората.” Криско има завиден апетит, 

тежи цели 5 кг и се развива чудесно. 
Всеки в къщата иска да го гушка и да 
му се порадва. Акси разказва, че в дома, 
където е работила преди години, все-
ки ден е виждала десетки протегнати 
детски ръчички, на чието желание за 
ласка е невъзможно да се откликне, 
защото всеки служител се грижи за 

страшно много деца и няма време да 
даде достатъчно индивидуално внима-
ние. За щастие Криско има късмета 
да намери грижовни и отдадени хора 
в Семейната къща, с които да изчака 
своите осиновители.

В средата на месец ноември в 
Семейна къща е настанено и четвър-
тото дете – Иван, който е само на 
месец и половина. Иван е изведен от 
семейството му, защото те живеят 
на поляна в изключително лоши би-
тови условия и животът на малкото 
бебе е застрашен. Когато довеждат 
Иван в къщата, целият екип е пот-
ресен от гледката на нещастното 
мъниче – той е недохранен, мръсен и 
изнемощял. Детегледачките веднага 
се заемат да върнат Иван към живо-
та. Педиатърът, който се грижи за 
децата в Семейна къща, преглежда 
бебето и за щастие установява, че 
Иван няма сериозни проблеми, просто 
е гладен и занемарен.Първите три дни 
са кошмарни. Акси почти денонощно 

е в къщата, за да помага в грижите 
за Иванчо. Дори когато се прибира у 
дома си, тя не може да спи от страх 
за живота на малкото момченце. Иван 
се оказва много силно бебе и започва 
да се възстановява. Наддава на тегло, 
започва да се движи в креватчето си 
и да се заглежда в окачените над гла-
вата му играчки. Вече всички в къща-
та са спокойни, че Иванчо се развива 
добре и няма опасност за здравето 
му. В Семейна къща Иван е на сигурно 
място, където под грижата на дете-
гледачките, ще расте и ще опознава 
света в очакване на своите майка и 
татко. Семейна къща ще продължава 
да бъде пристан на надеждата за още 
много забравени и изоставени деца. 
От началото на 2013 г. за децата вече 
се грижи и семейство, което живее с 
тях и им дава своята обич и подкрепа.

Плакахме с Гошко и Ирка при раздялата с майка им, 

после се смяхме на детските им постъпки, бяхме 

горди, когато Гошко започна да произнася първите 

си думички. Такова е ежедневието ни – през смеха, 

сълзите, игрите, обичта и ласките към децата  – 
казва Аксиния Георгиева, директор на Семейна къща.

Четирите деца, които сега живеят в Семейна 

къща, са малки и не могат да говорят, но много 

често очичките им говорят – понякога тъжни, 

много често усмихнати, защото ние се грижим те 

да са щастливи, а какво по-хубаво има за едно дете 

от това да бъде гушнато, целунато и да отделиш 

време да си с него  – 
споделя Йоана Манолова, социален работник в Семейна къща.
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Каква беше 2012 г. за Цен-
търа за обществена подкре-
па „Св.София”?

За нас 2012 г. мина динамично, но 
при фокусирано развитие на практи-
ката ни и специализация на екипа по 
социална работа. Поддържането на 
високо качество на социални услуги 
се постигна чрез непрекъснато ин-
вестиране в екипа, на който през го-
дината бяха предоставени различни 
формати за учене и развитие. Прове-
дени бяха 21 поддържащи и надграж-
дащи обучения.

Кой беше най-големият ус-
пех на центъра?

Много ми е трудно да определя 
един единствен успех, защото всяко 
дете, на което сме помогнали, е ог-
ромен успех за нас. Всяка една майка, 
която си тръгва от родилния дом с 
бебето си в ръце, всяко едно дете, 
на което нашите рехабилитатори 
помагат да се почувства по-силно 
и уверено в своите движения, всяко 
едно приемно дете, намерило нов 
дом и семейство – това са нашите 
успехи и аз не мога да ги сравнявам. 
Ако все пак трябва да откроя няка-
къв факт, то това са тези 856 деца, 
родители и близки на семействата, 
с които ние работихме през 2012 г. и 
на които помогнахме.

А кое е Вашето най-значи-
мо постижение за изминала-
та година?

Определено това че ръководя 
най-сплотения и работещ екип от 
специалисти, отдадени на каузата 
в подкрепа на най-уязвимите деца. 
Хора, които не се спират пред ни-
какви трудности в името на това 
едно дете да живее сигурно, обичано 
и обгрижено. Хората правят органи-
зациите и аз съм горда,че работя с 
такъв екип.

Как помагахте на децата 
и семействата в риск?

За нас най-важен е човешкият 
контакт, като човешко същество 
да подкрепиш друго човешко съще-
ство, което поради някакви обстоя-
телства е попаднало в тежка ситуа-
ция и не може да се справи само. 2012 
г. беше много интензивна година за 
нас, защото работихме по едни от 
най-трудните случаи на превенция на 
изоставянето на деца в страната. 
Работихме с най-големите родилни 
отделения в София, където ежеднев-
но нашите социални работници кон-
султираха майки, които са изправени 
пред дилемата дали да изоставят 
децата си. Изисква се много голям 
професионализъм, но и огромна доза 
човещина от всички, които работим 
по дадения случаи, за да остане де-
тето в семейството.

Продължихме да обучаваме и 
подкрепяме приемни и осиновител-
ни семейства, за да се грижат за 
изоставени деца. В същото време 
помагахме и на децата от дома за 
бебета „Св.София” да опознават све-
та и да се подготвят за живота в 
семейство.

Проведохме и редица курсове за 
родителски умения и публични съ-
бития, насочени към широката об-
щественост. Ние знаем, че никой не 
се ражда научен да бъде родител и 
сме насреща с нашия опит и знания.

Успяхме да върнем и 10 деца, 
които са живели известно време в 
социален дом, в родните им семей-
ства. Може би 10 не ви звучи като 
много внушителна цифра, но случаи-
те на реинтеграция на национално 
ниво са единици. Това е много сложен 
и бавен процес, който изисква профе-
сионализъм и отдаденост от социал-
ния работник, защото става въпрос 
за деца, които вече веднъж са били 
изоставени и няма място за грешки. 
Ние връщаме детето в семейство-
то само, ако сме убедени, че това 
е за негово добро и сме сигурни, че 
родителите са достатъчни подгот-
вени. 

център За общестВена подкрепа „сВ.соФия”,  
гр. соФия
Високото качество на социалните услуги изисква инвестиране в екипа

ЯНИТА ПЕТРОВА

  15-годишен опит в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално 

подпомагане” – Възраждане

  Диплома по социална педагогика и мениджмънт на „Социалните дейности” в 

Софийски университет „Климент Охридски”

 Специализация по „Социална работа с деца и семейства”.

Интервю с Янита Петрова – директор на Центъра за обществена подкрепа „Св.София” 
към фондация „За Нашите Деца”



7

ГО
Д

И
Ш

Е
Н

 Д
О

К
Л

А
Д

 2
01

2

ГоДИНАтА В ЦИфРИ

Подкрепени бременни жени 10
Подкрепени родилки в риск да изоставят децата си 68
Подкрепени семейства в риск да изоставят децата си 164
Подкрепени деца с увреждания 18
Участници в курсове за родителски умения 80
Случаи на реинтеграция 10
Подкрепени деца от домове 40
обучени/оценени кандидат-приемни семейства 5
обучени кандидат-осиновители 44
Подкрепени осиновители 10
Подкрепени приемни семейства 16
Подкрепени деца под приемна грижа 16
оценени деца за приемна грижа 27
Деца, за които е изготвена книга за история на живота 40
Подкрепени деца в семейства на близки/роднини 7
Проведени социализиращи групи за деца от ДМСГД 72

Другите за Център за обществена подкрепа „Св. София”
  „За мене вие сте моите вълшебни феи-орисници, които промениха света на моите внучки и ми дадохте 
сили и вяра,че мога да се справя с тяхното отглеждане.“ – Валентина Маринова

  „Работещите във фондация „За Нашите Деца” се отличават с компетентност, лоялност, коректност 
и искрена съпричастност към всички възникнали въпроси и проблеми. Може да се каже, че това е освен 
работа и тяхно призвание. Фондация „За Нашите Деца е надежден и сигурен партньор, чиито услуги 
и подкрепа ще продължа да ползвам и в тази връзки ги препоръчвам горещо на всички заинтересовани 
лица и организации, които биха проявили интерес към тяхната благородна дейност.“ – Мария Благоева, 
Професионален приемен родител и член на УС на Национална Асоциация Приемна Грижа 

  „С усилията на професионалистите на фондация „За Нашите Деца“ драстично намаля процентът на изоста-
вените в специализираните институции бебета. Фондацията изпълнява бързо, качествено и с висок профе-
сионализъм задълженията си. Услугите им се отличават с проактивни решения, иновативност,прецизност 
и високо качество.“ – д-р Константин Маленов, ПСАГБАЛ „Св. София” 

истинска история 
Първи стъпки

Някои казват, че чудесата се 
случват, стига да повярваш в тях и 
да се бориш с всичка сила. Едно та-
кова чудо се случи на 24 февруари, ко-
гато отпразнувахме още една малка 
победа за нас и семейство на малка-
та Пламена, която проходи на триго-
дишна възраст.

Едва на годинка бъдещето за 
Пламена изглежда страшно и отчай-
ващо, защото лекарите поставят 
тежката диагноза детска церебрал-

на парализа. За родителите Мануела 
и Ивайло новината е съкрушителна и 
плашеща, но бързо се съвземат и ре-
шават, че трябва да се борят. Така 
намират подкрепа в лицето на екип 
от социални работници и рехабили-
татори в Центъра за обществена 
подкрепа „Света София“ към фонда-
ция „За Нашите Деца“.

След повече от две години упори-
та работа у дома и в специализира-
ните стаи на центъра, Пламена по-

дари на всички от екипа и на своите 
родители един така чакан подарък 
– направи сама първите си стъпки.

Месеци по-късно, както повелява 
традицията всички заедно отпраз-
нувахме прощапулника. Имаше тър-
кулване на питка по бяла пътечка с 
разпръснат здравец и различни пред-
мети, които да ни помогнат да раз-
берем бъдещето и професията на 
малкото момиче. След дълго колеба-
ние Пламена избра хляба, а след него 
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смело хвана книжка за оцветяване и 
четка за рисуване. Дали пък не я чака 
бляскава кариера на прочут худож-
ник? Само времето може да покаже.

След всички тези месеци на очак-
ване на това първо чудо сме убедени, 
че Пламена я очакват още малки и го-
леми чудеса, а на себе си като екип 
към Центъра за обществена пок-
дрепа „Света София” си пожелаваме 
повече такива истории с щастлив 
край и повече деца, чието бъдеще 
предвещава успехи и щастливи ми-
гове.

Годината за мен беше белязана 
от значителна динамика, промени 
в екипа, напредък в развитието на 
децата, в чиито живот участваме. 
Година, заредена и с радости, и с 
емоции, раздели с колеги и раздели с 
деца, намерили своите дългоочаква-
ни семейства. Моето постижение 
за годината – радостта и удовлет-
ворението в очите на всеки колега 
от екипа, когато помогне на дете 
и родител; усмивката на лицата им, 
когато изричат „майката ще си взе-
ме детето и ще се грижи за него”; 
спокойствието, с което затварят 
последната страница от работно-
то досие на детето и семейството 
му, с чувството за добре свършена 
и успешна работа; детската глъч 
на приемните деца, увереността и 
спокойствието им, когато влизат в 

центъра и го приемат за свое близко 
място; превръщането на центъра 
в едно още по-уютно, по-наредено, 
приветливо и заредено с енергия и 
живот пространство за всички нас 
– екип, деца, семейства, партньори 
и колеги

През 2012 г. се предоговориха вза-
имоотношенията с основни парт-
ньори на центъра – двете болници 
МБАЛ ”Пловдив”, МБАЛ ”Свети Мина” 
и Дирекция „Социално подпомагане” 
в Пловдив. Постигна се споразуме-
ние за партниране с Фондация „Джен-
дър алтернативи” с цел подкрепа на 
деца, преживели насилие и възраст-
ни, грижещи се за тях.

Представители на центъра 
участваха във визитата на прези-
дента на България Росен Плевнелиев 
в МБАЛ ”Пловдив” и Дома за меди-

център За общестВена подкрепа  
„За деца и родители”, град плоВдиВ 
2012 – година на промени, разрастване, утвърждаване

Милена Милушева – директор на Центъра за обществена подкрепа  
„Деца и родители” към фондация „За Нашите Деца”.

МИЛЕНА МИЛУшЕВА

  Над 20-годишен професионален опит в социалната сфера.

  Девет години в отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 
подпомагане”, Пловдив.

  Омъжена, с две деца.
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ко-социални грижи за деца в града. 
Споделиха се резултати от утвър-
дените партньорства, създадените 
практики в подкрепа на деца и семей-
ства и перспективите за работа.

Към екипа на центъра през 2012 
година се присъединиха четирима 
нови колеги, носещи различни компе-
тентности, опит и знание. Принос в 
работата с децата и семействата 
имаха и двама нови доброволци. 

Семействата на деца със специ-
фични здравословни проблеми и про-
блеми в развитието, съвместно с 
рехабилитационния екип на Центъра, 
работиха за стимулиране на физи-
ческото, психическо и емоционално 
състояние на децата. Резултатите 
бяха фокус на организираната среща 
„Заедно с любов”.

Редовните курсове-демонстра-
ции „Първи грижи за новороденото” 
бяха посещавани с голям интерес от 
страна на бъдещите родители. Ус-
пешната практика събра 229 насто-
ящи и бъдещи татковци и майки, за 
да получат практически насоки как 
да се грижат за своите новородени.

Подкрепата към приемните ро-
дители от страна на екипа беше 
белязана от въвеждането на стан-
дарти за добра практика на приемна 
грижа, разработени от фондация „За 
Нашите Деца”. Броят на одобрени-
те приемни семейства, подкрепяни 
от Центъра в края на 2012 година е 
14 доброволни и професионални при-
емни семейства.

През 2012 година центърът отво-
ри вратите си за много лични празни-
ци и социализиращи дейности с деца 
под приемна грижа. Организираният 
конкурс на тема „Семейството в мо-
ите очи” обедини над 190 участника 
от града и страната, за да споделят 
представите и очакванията за се-
мейството си.

2012 г. донесе нови семейства на 
някои деца; други ги върна при свои-
те майки и татковци. За едни семей-
ства – тревогите и несигурността 
са преодолени, а за други – годината 
очерта нови перспективи – готов-
ност за поемане на грижа за деца, 
лишени от родителска грижа.

ГоДИНАтА В ЦИфРИ

Спасени новородени бебета от изоставяне 51

Спасени деца от изоставяне 34

Подкрепени деца със специфични здравословни потребности 14

Деца и семейства, използващи услуги за преодоляване на ефектите 
от преживяно насилие 13

Подкрепени деца с трудно поведение или риск от отпадане от 
училище 10

Подкрепени деца и семейства в процеса на реинтеграция 8

Деца, върнати в своите семейства 6

Деца от ДМСГД, включени в социализиращи дейности 2

Деца, за които е изготвена книга за история на живота 9

Приемни семейства, използващи услугите на ЦоП 15

Кандидат-осиновителни семейства, преминали обучение в Центъра 9

Участници в курс за родителски умения  
„Първи грижи за новороденото” 229

Другите за Център за обществена подкрепа 
„За деца и родители”

  „Трогнаха ме жестовете на внимание към мен и към детето ми, 
разбирането и всичко онова, което по един много трогателен 
начин, без натрапване, съвсем по човешки, промени живота ми.“ 
– Силвия Михайлова

  „Научих, че всичко се учи стъпка по стъпка и няма заучени правила 
как да се обича едно дете.“ – Стоянка Дешева

  „Благодарение на социалния ни работник от Центъра, моята 
малка принцеса вече знае истината за своя живот – кои са 
нейните родители и как се озова при нас. За нас беше тежко 
да й кажем, че не сме истинските й родители. Страхувахме се 
да не я загубим. Социалният работник беше човекът, който ни 
даде кураж, че ако вярваме в детето си, то няма да ни изостави, 
защото ние я обичаме и тя нас.“ – Лейля и Рангел Василеви
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Малкият Деян се ражда в края на 
2012 г. и днес той можеше да бъде в 
институция и да е един от близо 1800-
те малчугани, които живеят в домо-
вете за бебета и деца до 3 години. За 
щастие още преди да се роди, баба му 
събира смелост и се обажда в Центъ-
ра за обществена подкрепа „За деца 
и родители” в Пловдив, за да помоли 
за помощ, тъй като нейната дъщеря 
й съобщава, че иска да изостави все 
още нероденото си бебе. Експертите 
на фондацията се отзовават веднага 
и се срещат със семейството на бъ-
дещата майка още на следващия ден. 
Тогава става ясно, че майката на Деян 
– Дарина е разделена с бащата, с кого-
то имат още едно дете на 8 години. 
Дарина не иска да отглежда бебето 
си сама и възнамерява да го остави за 
отглеждане в институция.

Социалните работници на фондаци-
ята разговарят с родителите на Да-
рина – обясняват им къде ще попадне 
техният внук, разказват им за живота 
в социалния дом за бебета, за самота-
та, за ефектите от този живот, за 
това, че в първите месеци от живота 
си малкия Деян ще прекара без индиви-
дуална ласка, грижа или обич, докато 

евентуално някой пожелае да го осино-
ви. Обещават й, че дъщеря им няма да 
бъде сама, че екипът на центъра ще 
бъде до нея, докато придобие увере-
ност, че може да продължи грижата за 
двете си деца сама.

Семейството дълбоко размишлява 
върху бъдещето, което техният внук 
би имал в институцията и решава да 
направи нещо. Още същата седмица 
експертите от детския ни център в 
Пловдив се срещат не само с бъдеща-
та майка, но и с бъдещия баща – оказва 
се, че и двамата са решили да не позво-
ляват на детето им да се случи това, 

което са им разказали родителите на 
Дарина след срещата със социалните 
работници на фондация „За Нашите 
Деца”. Решили са и да се съберат и да 
бъдат отново семейство.

Така Деян се ражда в семейство, 
което вече няма дилема и е решено да 
се грижи за него и да го обича. Малко-
то момченце е само едно от десетки-
те бебета и деца, които благодарение 
на ежедневната работа и усилия на 
експертите от фондация „За Нашите 
Деца“ не попадат в социален дом. Само 
през първите шест месеца на 2012 г. 
тези деца са 119.

истинска история 
Семейството на малкия Деян не го изостави

Каква беше 2012 г. за Центъ-
ра по приемна грижа?

За Център по приемна грижа из-
теклата 2012 бе година на много 
емоции, преместване и събиране на 
всички, които се развиват в прием-

ната грижа под един покрив. Година, в 
която всички се учехме как, кога и по 
какъв най-добър начин да помогнем на 
приемните родители да се грижат за 
настанените в техните семейства 
деца. Тези деца са много специални в 

много отношения. Това е не само за-
щото са изоставени от своите ро-
дители, те виждат нови отношения, 
модели на поведение и подражание. 
Някой от тях за първи път се при-
вързват към някого, разбират какво 

Интервю с Мариана Тасева – директор на Центъра по приемна грижа на 
фондация „За Нашите Деца”

МАРИАНА ТАСЕВА

  Над 10-годишен опит в работата с деца и семейства.

  Специализира в работата с приемни семейства, защото вярва, че това е 
благородна кауза и професионално развита специализация.

  Омъжена

център по приемна грижа, град соФия 
В Центъра идват хора с големи сърца, искащи да раздават топлина, 
обич и разбиране
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е да имаш свои дрехи, играчки, лични 
тайни. 2012 беше година на голям пре-
лом в общото разбиране на това как 
да останем „човеци“ в прекалено ад-
министративния външен свят.

Разкажете ни за екипа на 
центъра?

Екипът на Център по приемна гри-
жа се развиваше съвместно с прием-
ните родители. Трупахме опит и про-
фесионализъм в хода на общото им 
развитие. Плачехме заедно с децата, 
скърбяхме заедно с приемните роди-
тели, когато децата се разделяха с 
тях, радвахме се на първите стъпки 
на децата в приемните семейства. 
Членовете на екипа на центъра се раз-
виваха и като специалисти, работещи 
в много сложната материя на семейни-
те връзки, контакти и отношения.

Центърът е създаден с по-
мощта на световния лидер в 
приемната грижа Core Assets. 
Как се разви партньорството 
с тях през 2012 г?

Вече повече от три години ние 
получаваме знания и черпим от оп-
ита на колеги от световна величи-
на – Сore Аssets. Вече ги чувстваме 
много близки, те разбират много 
по-добре българската действител-
ност, а ние от своя страна ставаме 

все по-добри и можем на практика 
да приложим едни от най-модерните 
практики по приемна грижа и в наша-
та работа. 

2012 г. е втората година от 
съществуването на центъра. 
Какво се промени за две годи-
ни?

Страшно много неща се проме-
ниха от създаването ни до днес. Две 
години не са дълъг период, но за нас 
бяха много интензивни години, в кои-
то разраснахме значително екипа 
на центъра, преместихме се на нов 
адрес, научихме повече за дебрите 
на детската вселена и вселената на 
приемните родители и най-важното 
помагаме на много повече деца да жи-
веят в приемни семейства. Основна-

та промяна е, че Центъра по приемна 

грижа се разпознава от общността, 

като място където можеш да полу-

чиш отговор ако нe на всичките, то 

поне на повечето си въпроси. Тук ид-

ват хора с притеснения, опасения и 

страхове. Идват и хора с големи сър-

ца, искащи да раздават топлина, обич 

и разбиране. И все пак – имаме пове-

че знания и опит, защото приемната 

грижа е много сложен процес, който 

може да бъде болезнен, ако не се орга-

низира правилно.

Адресът на центъра е гр. София, 

ул. „Александър Жендов“ № 1, вх.1, 

ет.1, ап.28, тел. 02/ 9754025. Работи 

всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 ч.

ГоДИНАтА В ЦИфРИ

Първоначални запитвания за приемна грижа 277
Проведени разговори за това какво е приемната грижа 130
Проведени индивидуални информационни срещи 126
Работа с приемни семейства 34
Проведени обучителни групи на кандидати за приемни родители 6
обучени приемни семейства 26
Представени кандидати пред Комисията за приемна грижа 21
одобрени кандидати от Комисията за приемна грижа 18
Подкрепени деца под приемна грижа 13

истинска история
Приемна майка даде втори шанс за щастливо детство на малкия Явор

Казват, че някои деца се раждат 
под щастлива звезда. Те имат любя-
що и грижовно семейство, купища иг-
рачки и светло бъдеще. За други деца 
обаче, животът не започва толкова 
щастливо. Едно такова дете е Явор. 
На пръв поглед той е като всяко 
друго бебе, с нестихваща жажда да 

опознава света около себе си, да бъде 
обградено от обич и закрила. За разли-
ка от другите деца обаче, неговото 
семейство не е способно да се грижи 
за него – майка му е болна, баща му 
няма необходимата финансова ста-
билност, а условията в дома им са не-
подходящи за отглеждането на дете.

В първите 6 месеца от живота 
на Явор, неговите родители се оп-
итват да му осигурят най-необходи-
мото, но въпреки това, момченцето 
е изведено от дома си и през след-
ващата година и половина, детето 
е настанявано два пъти в Дом за 
медико-социални грижи за деца „Св. 
Иван Рилски”. Макар родителите да 
ползват социални услуги за повиша-
ване на родителския си капацитет, 
както и услугите на звено „Майка 
и бебе”, оценката на Отдела за за-

крила на детето е, че условията на 
живот за Явор в собственото му 
семейство не са достатъчно добри.

След дългите месеци на живот в 
сивота в дома за бебета, на Явор е 
даден втори шанс за щастливо дет-
ство. Екипът на Центъра по прием-
на грижа към фондация „За Нашите 
Деца” успява да го настани в истин-
ско семейство. Когато приемната 
майка на Явор чува за неговата съд-
ба, тя не се поколебава нито за миг 
да го приеме с отворени обятия. 
Така за Явор щастливата звезда се 
появява малко по-късно, но е сигу-
рен знак, че животът му е тръгнал 
в правилната посока. Защото няма 
нищо по-важно от това едно дете 
да живее в семейство, заобиколено 
от хора, които го даряват с обич, 
внимание и грижа.
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Какви проекти реализира-
хте през 2012 г. ?

През 2012 г. продължихме да ре-
ализираме проекта „Положителна 
алтернатива за децата без родител-
ска грижа в България” с подкрепата 
на Кор Асетс и Каргил. Това е проект, 
чрез който благодарение на двата ни 
партньора, ние получаваме ноу-хау в 
развитието на най-добрата практи-
ка в приемната грижа и чрез който 
изградихме и Център по приемна гри-
жа в София с филиал в Пловдив. През 
2012 г. започнахме реализирането на 
два нови проекта за фондацията. Еди-
ният е „Заслужавам детство”, който 
е свързан с въвеждане на нов модел на 
ранната интервенция и е финансиран 
от фондация „Отворено общество“. 
С този проект ние въвеждаме екс-
пертизата, свързана с идентифици-
рането на нарушенията в развитие-
то на малките деца и подкрепата 
към техните семейства, така че 
трудностите да се преодолеят по-
лесно. Другият нов проект е Семей-
на къща, който също стартира през 
септември и където демонстрираме 
съвсем нов модел на грижа за изоста-
вени новородени и много малки деца. 
Този проект посочва настоящата по-
требност от подобен тип грижа, до-
като в страната се развият семей-
ните алтернативи по-активно. 

Бихте ли ги определили като 
иновативни и защо?

Да, бих определила и трите проек-
та като силно иновативни. Новото 

в проекта „Положителна алтернати-
ва за децата без родителска грижа 
в България” е въвеждането на стан-
дарти за най-добра практика в прием-
ната грижа, реализирани в първия за 
страната специализиран Център по 
приемна грижа, управляван от фонда-
цията. Тези стандарти са адаптира-
ни и приети от световната практи-
ка на Кор Асетс и се различават от 
тези, които има в България с това, 
че са фокусирани изцяло върху очак-
ванията на децата и младите хора, 
които биват настанявани в приемно 
семейство. В стандартите е регла-
ментирана и много добрата подкре-
па на доставчика на приемна грижа 
към приемните семейства.

Иновацията в проекта „Заслужавам 
детство” е, ние започнахме развитие-
то на един нов модел за ранна интер-
венция в страната. Този нов модел е 
крос-дисциплинарен и въвежда една 
нова дисциплина в България – тази на 
ранната интервенция. Специалистите 
ни по ранна интервенция придобиват 
умения да работят със семейства на 
малки деца, така че да се преодолеят 
всякакви притеснения и забавяния на 
децата, както и да се минимизират 
ефектите от диагностицирани увреж-
дания. Радваме се, че по този проект 
работим с професионалистите от 
фондация „Карин Дом“, с които споделя-
ме наш опит, но и се учим.

Колкото до Семейна къща, инова-
тивното там е моделът на Къщата, 
която е организирана като истинско 
семейство. За децата се грижи ис-

тинско семейство, както и различни 
специалисти, като най-съществе-
ното е изграждането на трайна и 
стабилна връзка между възрастни-
те и децата. Празнуват се семейни 
и лични тържества, отбелязват се и 
се насърчават успехите на децата – 
първите стъпки, първите думички. 
Децата в къщата имат приятели и 
съседи, получават обич и грижа не 
по рецепта и график, а когато имат 
нужда. Тя е и временно място за жи-
вот, противно на институциите и 
домовете от семеен тип.

Как тези проекти доприна-
сят за подобряване системата 
за грижа за деца в България?

Съвременните изследвания в све-
товен мащаб показват, че институ-
циите за деца имат най-вредно вли-
яние за новородените и децата до 3 
години. И трите ни проекта през 2012 
г. са насочени именно към най-малките 
деца и показват най-модерни подходи 
за семеен тип грижа като алтернати-
ва на детските институции. С тези 
три проекта ние показваме как могат 
да бъдат решени проблемите на мал-
ките деца, отглеждани от биологични 
или приемни семейства, както и поло-
жителния ефект от грижите за деца-
та в Семейна къща.

Какви бяха най-големите 
трудности при реализацията 
на проектите?

През 2012 г. една от най-големи-
те трудности при реализацията на 

Интервю с Елка Налбантова – директор „Развитие” на фондация  
„За Нашите Деца”

ЕЛКА НАЛБАНТОВА

  25-годишен опит в работата със семейства, 15 години във фондация „За 
Нашите Деца”.

  Образователни квалификации като психология и социална работа, свързани със 
специализираната подкрепа на деца и семейства.

  Омъжена, с двама сина.

нашите проекти 
С нашите проекти показваме как могат да бъдат решени  
проблемите на малките деца
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проект „Положителна алтернатива 
за децата без родителски грижи в 
България“ беше забавянето на ня-
кои от процесите, свързани с при-
емната грижа поради стартиране 
на националния проект „И аз имам 
семейство” по схемата за финанси-
ране „Приеми ме”. Тези трудности 
произтекоха от промените в нор-
матива на приемната грижа, свър-
зани с процедурата за подбор на 
кандидати за приемни семейства и 
тяхното одобрение. Имаше няколко 
месеца през 2012 г., в които беше 
изключително трудно набирането и 
одобрението на приемни семейства, 
както и поддържането на мотиваци-
ята на хората, които показваха же-
лание да станат приемни родители, 
а трябваше да изчакат промените в 
нормативната уредба. Друга труд-
ност, свързана с приемната грижа 
беше идентифицирана от нас още 
в началото на 2012 г. и се отнасяше 
до започналия процес на осиновяване 
на деца от приемни семейства. Тази 
трудност я адресирахме още през 
първото тримесечие към Министер-
ството на труда и социалната по-
литика и по-късно беше сформирана 
работна група, така че да може да 
се синхронизират двата процеса на 
осиновяване и приемна грижа. Всъщ-
ност до края на годината затруд-
ненията в приемната грижа бяха 
преодолени на нормативно ниво и съ-
щевременно бяха компенсирани с все 
по-нарастващото желание на граж-

даните да бъдат приемни родители, 
както и на различни представители 
на бизнеса да подкрепят точно тази 
кауза на фондацията.

Трудности имаше и при реали-
зирането на проекта ни Семейна 
къща. Те бяха свързани най-вече със 
стартирането на услугата без необ-
ходимата финансова устойчивост. 
Тези трудности бяха донякъде прео-
долени отново благодарение на от-
зивчивостта на различни дарители 
и граждани, които се включиха в из-
дръжката на тази услуга. Всъщност 
цялото обзавеждане в къщата е от 
дарения на семейства с деца, по кам-
пания която организирахме в парт-
ньорство с фондация „Движение на 
българските майки”.

А успехите?
Успехите при нас винаги се опре-

делят от това как сме променили 
живота на децата. И през 2012 г. ус-
пяхме да настаним голям брой деца 
в приемни семейства, вместо да 
отидат в дом за изоставени. Някои 
от тези настанявания бяха изклю-
чително значими за развитието на 
приемната грижа и целия процес на 
затваряне на домовете в България. 
Успяхме да изведем деца, живеещи в 
недопустими и крайно лоши условия, 
както и да спасим други като тях от 
живот в изолацията на социалните 
домове. Не мога да не отбележа и 
успеха, свързан с настаняването на 
първите 5 дечица в Семейна къща, 

които намериха своя пристан на на-
деждата и спасителен остров, къде-
то да получават обич, грижа и закри-
ла. Всичко това нямаше да е факт, 
ако не работихме тясно с отделите 
за закрила на детето и други непра-
вителствени организации. Благода-
рим им за доверието!

Какви партньорства разви-
хте през изминалата година?

През 2012 година положихме уси-
лия да анализираме партньорствата 
си. За нас е важно не само да създа-
ваме партньорства, но и да имаме 
ясна стратегия как да ги поддържа-
ме, как да информираме навременно 
и прозрачно всички наши партньори 
за новостите при нас, за ефектите 
от нашата работа и за променени-
те съдби на децата и семействата, 
с които работим. Надявам се тези 
наши усилия за поддържане на ефек-
тивни и дългосрочни партньорства, 
да допринасят през следващите го-
дини за увеличаване на броя на граж-
даните, фирмите и институциите, 
които ни подкрепят в борбата за по-
доброто бъдеще на малките деца.

Все пак нека да отбележа, че през 
2012 г. започнахме партньорство 
с фондация „Отворено общество“, 
един нов дарител за фондацията ни. 
Надяваме се, че заедно с тях и Карин 
дом – Варна, ще бъдем успешни по-
сланици на иновативен за страната 
модел на ранна интервенция.

събитие на 2012 г. 
Регионална конференция на международната организация  
по приемна грижа IFCO

15-тата ежегодна конференция на 
Международната организация по при-
емна грижа се проведе за първи път 
в България, организирана от фонда-
ция „За Нашите Деца“. Фактът, че 
Бордът на Директорите на IFCO 
прие кандидатурата ни да бъдем до-
макин, е голямо признание за резул-
татите от усилията на всички нас 
като общество в нелеката реформа 
в системата за грижи за деца в риск. 
Конференцията се проведе през ок-
томври в хотел Принцес в София и 
посрещна над 350 участници – спе-

циалисти от системата за закрила 
на детето, приемни семейства, екс-
перти от неправителствени органи-
зации, международно известни учени 
и политици от България и държави 
от цял свят. Форумът беше открит 
от Володимир Кузминский, президент 
на ИФКО, Валентина Симеонова, за-
местник-министър на труда и социал-
ната политика, Иванка шалапатова, 
директор на фондация „За Нашите 
Деца” – домакин на конференцията, 
представители на Министерството 
на здравеопазването, УНИЦЕФ и FICE 

International. Поздравителен адрес по 
този повод получихме от министър-
председателя на България Бойко Бо-
рисов, както и от министъра на здра-
веопазването Десислава Атанасова.

В конференцията взеха участие 
две държавни делегации от Таджикис-
тан и Азербайджан, както и предста-
вители от над 30 държави, сред които 
Индия, Китай, Япония, Нова Зеландия, 
Канада, САЩ и много европейски стра-
ни, както и висши представители на 
УНИЦЕФ. Над 350 участници бяха част 
от събитието, а 60 от тях бяха деца 
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и младежи, израснали в социални домо-
ве или приемни семейства. По време 
на 4-дневната програма от забавле-
ние, работни сесии и семинари всички 
участници се запознаха с тенденции-

те и успехите в приемната грижа и 
споделиха опит и знания как трябва да 
работим за нейното развитие в све-
товен мащаб.

По време на конференцията се 
проведе младежка програма, в която 
се включиха младежи от 15 страни по 
целия свят. Това бяха пораснали деца 
от институции, такива израснали в 
приемни семейства или биологични 
деца, чиито семейства са станали 
приемни. Тази програма се съчета с 
четиридневно обучение по проект на 
„Младежта в действие”, благодаре-
ние на което младежите прекараха 
заедно 7 дни. Това събитие е уникално 
именно с факта, че дава простран-
ство и време на тези младежи да се 
подкрепят и да продължат битката 

с това да бъдат независими и самос-
тоятелни млади хора, които да се 
реализират в живота въпреки, че са 
сами и няма на кого да разчитат. За-
ниманията бяха добре подбрани и раз-

нообразни – дискусии, игри, споделяне 
на личен опит – всичко това водено с 
внимание, толерантност и уважава-
не на личното пространство на все-
ки един. Програмата на събитието 
им предложи най-съвременните све-
товни методи за насърчаване на тях-
ното самочувствие и енергия. Няма 
по-значимо друго социално събитие в 
страната, на което да се постигнат 
подобни резултати за младежи от 
системата на грижа.

Считам, че 

организацията беше 

повече от отлична. Знам 

колко труд и усилие 

изисква подготовката 

и провеждането на 

такова събитие и 

през цялото време бях 

много впечатлена от 

изключително добрия 

и ненатрапващ се 

синхрон в организацията 

и протичането. 

Специални поздрави и 

благодарности искам 

да изкажа към Иванка 

Шалапатова, която 

наистина постигна чудо 

в това да държи в ума 

си цялостната картина 

и да успява навсякъде с 

присъщата й позитивна 

енергия.
Златка Михова – клиничен 
психолог и директор на 
„Магистърската програма 
по семейно консултиране“ 
в НБУ, председател на 
настоятелството на фондация 
„За Нашите Деца“

За мен това беше най-

добрата конференцията 

на Международната 

организация по приемна 

грижа, на която някога 

съм присъствала. 

Хората наистина 

работиха заедно, 

ангажирани с това, да 

направят промени, за да 

може да се гарантират 

възможно най-добрите 

резултати за децата и 

младите хора.  
Полин Стормънт – ръководител 
„Услуги за деца с увреждания“, 
Core Children’s Servicies, 
Великобритания.
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Без съмнение кампания на 2012 го-
дина е „Дано”. Тя има за цел да популя-
ризира индивидуалното дарителство 
в страната и да накара българите да 
даряват малки суми, но редовно. Защо-
то както гласи посланието на кампа-
нията „Когато сме много и малкото е 
много”.

Традиционно в нашата страна се 
дарява при възникнали спешни кризи 
или по празници, а децата в риск имат 
нужда от нашата подкрепа всеки ден 
от годината.

Фондация „За Нашите Деца“ наме-
ри нетрадиционен начин, за достигане 
до хората, които вече са уморени от 

постоянните апели за благотвори-
телност и покани всички, които искат 
да изпеят популярната песен на Бог-
дана Карадочева и Стефан Димитров 
„Дано“ в името на българските деца и 
по този начин да покажат своето обе-
динение и вяра в общата кауза – нито 
едно дете в България да не расте в са-
мотата и изолацията на социалните 
домове.

По време на фестивала Elevation 
през месец юни, екипът на фондация 
„За Нашите Деца” покани всеки, който 
иска да изрази своята съпричастност 
към съдбата на изоставените деца, 
да изпее песента „Дано” в специално 

обособена шатра. Най-добрите из-
пълнители-аматьори бяха записани 
и по-късно избрани, за да участват в 
Сборна формация „За Нашите Деца” 
през 2013 г. и да запишат кавър версия 
на песента „Дано”.

В първият етап от кампанията се 
включиха над 600 души и показаха своя-
та подкрепа към каузата чрез изпълне-
нията си. Посланици на каузата ста-
наха и големи имена на българската 
музикална сцена – Графа, Любо Киров, 
Орлин Павлов, Криста, Маги Алексие-
ва, Михаела Филева, Боби, Били Хлапе-
то, Печенката и други

кампания на 2012 
„ДАНО”

нашите добродеятели
Дарителите ни са част от екипа и живота на фондация „За Нашите Деца”

ТЕОДОРА СТОИМЕНОВА

  Завършила е политология и връзки с обществеността

  Работи от 2010 г. във фондация „За Нашите Деца”

  Професионалният й опит е в управлението на социални и медийни проекти

  Реализирала е редица информационни кампании в сферата на защитата на 
човешките права

  Омъжена, с едно дете

Теодора Стоименова – Мениджър маркетинг и фондонабиране на 
фондация „За Нашите Деца”

За нас от фондация „За Нашите 
Деца” винаги най-важно е било не 
колко пари сме набрали, а колко съ-
мишленици и партньори сме наме-
рили. Нашият подход в набирането 

на средства се основава на разби-
рането, че дарителите ни са част 
от живота на фондацията и затова 
винаги търсим начини, по който да 
ги включим в нашата дейност. Ние 

знаем, че даряването на пари само 
по себе си не е особено вълнуващ 
акт, но променените тъжни детски 
съдби, щастливите семейни исто-
рии и емоционалните събития, са 
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това, което карат дарителите да 
избират нашата организация.

Най-ценното ни постижение в 
осигуряването на средства за дей-
ността ни през 2012 г. бе, че ос-
танахме верни на нашия подход не 
просто да набираме пари от фир-
ми и граждани, а да ги включваме в 
живота на фондация „За Нашите 
Деца”. Всяка наша малка победа, 
всяка съдба на дете, спасено от 
живот в социален дом или мъниче, 
намерило своята приемна майка, 
бяха част от нашия и от живота на 
дарителите. Всеки един дарител на 
фондация „За Нашите Деца” е част 
от нашата общност от хора, кои-
то са готови понякога да жертват 
свои лични мечти, да се лишат от 
лични средства, от лично време, за 
да предотвратят страданието на 
най-чистите и крехки същества на 
този свят – нашите деца. Благодаря 
на нашите добродеятели – 24 фирми 
и 74 индивидуални дарители от свое 
име и от името на децата и семей-
ствата, чийто живот променихме.

В личен план за мен 2012 г. бе най-
щастливата от моя живот, защото 
се роди дъщеря ми Катерина. Никога 
няма да забравя цялата обич и под-
крепа, която имах от моето семей-
ство и приятели в тези първи ми-
гове с бебето ми. В тези моменти 
осъзнах колко много една майка има 
нужда да се чувства спокойна и оби-
чана, за да расте детето й здраво и 
щастливо. В тези моменти разбирах 
истинската болка на жените, на кои-
то фондацията помага, за да не изо-
ставят децата си. Срещала съм се с 
много майки, които са били на прага 
да се разделят с новороденото си за-

ради безпаричие и липса на подкрепа. 
Всички ние като общество не бива 
да допускаме това да се случва, за-
щото никое дете не заслужава още 
с идването си на света, да остане 
самотно и нежелано. Благодаря на 
всички вас - нашите дарители, кои-
то помогнахте през 2012 г. на 208 
бебета да останат с родителите 
си и вярвам, че всеки един променен 
живот е огромно добро.

През 2012 г. успяхме да запазим 
всичките си стратегически дарите-
ли във време, когато обществената 
и икономическа обстановка в Бълга-
рия бе доста променлива и нестабил-
на. Благодарим на Кор Асетс, Каргил, 
Компас и Орифлейм, че продължиха 
своята благородна мисия и отделяха 
средства, за да можем да осигурим 
приемни семейства на деца, лишени 
от родителска грижа. Най-голямата 
семейна американска фирма Cargill 
продължи и през 2012 г. да подкрепя 
усилията на фондация „За Нашите 
Деца” в търсене на приемни родите-
ли за деца в риск. Cargill се занимава 
с производство и търговия на храни 
и зърнени продукти, както и предла-
га финансови и индустриални услуги. 
Компанията има представителства 
в 65 държави, в които работят 142 
000 души. Благодарение на финансо-
вата помощ на Cargill през 2011 г. 
беше създаден първият в България 
специализиран център по приемна 
грижа. За 2012 г. Центърът е рабо-
тил с 34 приемни семейства, а също 
така води специализирани групи за 
подкрепа на приемни родители и оси-
гурява материална помощ за някои 
от тях. В набирането на средства 
за проекта са включени служители 

на Cargill от цял свят, които орга-
низират различни благотворителни 
инициативи. На 24 септември 2013 г. 
мениджъри на компанията от различ-
ни страни дойдоха в България и пре-
караха един незабравим творчески 
ден с приемни деца и семейства. На 
събитието всички заедно нарисува-
хме картина на детското щастие и 
си пожелахме заедно да даряваме ус-
мивки на още много български деца.

2012 г. беше годината, когато най-сетне намерихме 

и нашия „дом”, благодарение на партньорите 

от Бизнес Парк София, които безвъзмездно 

предоставиха помещения за централния ни офис. 

Това е огромна подкрепа за нас, тъй като ще можем 

да инвестираме средствата, 

които традиционно отделяхме 

за наем, в помощ на нуждаещи се 

деца и семейства.
Отделът „Търговска 

логистика” на Cargill е 
глобален екип от 1000 
служителя в 65 страни. 
Естественият стремеж 
на подобна група е да 
търси най-достойната 
кауза, което е много 
трудно предвид всички 
добри каузи в страните по 
света. Затова решихме да 
намерим партньор, който 
споделя нашите ценности 
и който смятаме, 
че наистина прави 
промяната възможна. 
Запознахме се със „За 
Нашите Деца” през един 
от служителите ни и след 
като преценихме заедно с 
други партньори, решихме, 
че това е организацията, 
която търсим. Сега след 
като сме работили с 
фондацията повече от 18 
месеца, сме убедени, че те 
са партньор, с който ще 
продължим да работим и в 
бъдеще.  – 

сподели Мат Ше-
лабеър, лидерът 
на отдел „Търгов-
ска логистика”, 
Cargill.



17

ГО
Д

И
Ш

Е
Н

 Д
О

К
Л

А
Д

 2
01

2

Благотворителната ми-
сия на Компас Junior продъл-
жи и през 2012 г.

Най-вкусните и полезни детски 
пастети с марка Компас Junior про-
дължиха своята благотворителна 
мисия, като отделяха 8% от цената 
на всеки закупен пастет за намира-
нето на приемни родители за изо-
ставени деца. Компас ООД, чиято 

производствена база се намира бли-
зо до Монтана, подкрепя от 2010 г. 
работата на фондацията с приемни 
родители и деца. За да бъде успеш-
на каузата и повече хора да бъдат 
насърчени да станат приемни ро-
дители, фондацията има нужда от 
помощта и партньорството на биз-
неса и корпоративни дарители като 
Компас. За да фокусират внимани-
ето на обществото към нуждата 
от семейство на близо 5000 деца, 
които живеят социални домове, фон-
дацията и Компас ООД организира-
ха конкурс за рисунка и есе на тема 
„Моят най-щастлив спомен с мама и 
татко“. Целта на инициативата бе 
да насърчи децата да разкажат чрез 
изкуство какво ги кара да се чувст-
ват щастливи и обичани. Заедно с 
победителите от конкурса и децата 
от гр. Монтана отпразнувахме един 
наистина незабравим 1 юни. В центъ-
ра на града с много танци, подаръци, 
клоуни и изненади създадохме праз-
нично настроение за всички малки и 
пораснали деца.

„Успехът на нашата кампания за 
маркетиране на детски пастети 
Компас чрез социална кауза се дължи 
до голяма степен на разпознавае-
мостта и добрия публичен имидж на 
фондацията. Нашите клиенти чес-
то споделят, че са стимулирани да 
закупуват продуктите ни, защото 
познават фондацията и са уверени, 

че инвестират в наистина значи-
ма кауза, която ще покаже реални 
резултати за изоставените деца.” 
– Георги Мандаджиев, Маркетинг 
мениджър, Компас ООД.

Щастливо детство за 
нашите деца

В края на 2012 г. МКБ Юнионбанк 
ни подадоха ръка и заедно старти-
рахме национална кампания в помощ 
на изоставени деца под надслов 
„Щастливо детство за българските 
деца”. В продължение на три месеца 
– от 10 декември 2012 г. до 10 март 
2013 г. MКБ Юнионбанк дарява за из-
оставени деца по 0,50 лв. при всяка 
транзакция на инсталираните от 
банката POS терминали в избрани 
търговски обекти, които се присъе-
диниха към благородната инициати-
ва. Зад дарителската кауза заста-
наха общо 100 търговски обекта в 
цялата страна. 

Кутия на надеждата 
шест нови търговски обекта 

се присъединиха към нашата ини-
циатива за набиране на средства 
чрез дарителски кутии – Аптеки 
Адонис, Книжарница Сиела, Мебели 
Лабиринт, Мегамаркет Рода, Част-
на детска градина Германи, Фит 
Кървс Боров. Летище София и клоно-
вете на Софийска вода продължиха 

партньорството си с нас, давайки 
възможност на пътниците и клиен-
тите да направят своето дарение 
при тях. За нас е важно да предлага-
ме различни възможности за дарения 
на хората и да ги улесняваме макси-
мално и затова дарителските кутии 
са лесен и достъпен начин да дариш 
добро. 

Дарителски акции 
Съзнавайки, че за много компании 

годината е трудна и те се борят, за 
да поддържат своя бизнес и служи-
тели, ние им дадохме възможност да 
подкрепят нашите каузи чрез мате-
риални дарения. Успяхме да осигурим 
стоки и услуги за над 80 000 лв. Бълга-
рите показаха, че въпреки тежките 
времена, са готови да протегнат 
ръка и така събрахме от дарения на 
граждани и фирми цялото обзавежда-
не и оборудване за новооткритата 

Вече втора година 2 

лева от всяка закупена 

гривничка от каталога 

на Орифлейм отиват 

за намирането на 

приемни родители, 

които да се грижат 

за малчугани, които си 

нямат никого.



18

ГО
Д

И
Ш

Е
Н

 Д
О

К
Л

А
Д

 2
01

2

ни Семейна къща, в която живеят 5 
бебета.

Да донесеш усмивка на 
българско дете

През 2012 г. с нашите партньо-
ри от водещата световна агенция 
по приемна грижа Кор Асетс, които 
вече три години инвестират сред-
ства и знания във фондация „За На-
шите Деца”, имахме за цел да вклю-
чим техните служители и приемни 
родители в нашата дейност. Съз-
дадохме дарителски сайт с името 
bringasmile (Донеси усмивка), на кой-
то всеки служител може да направи 
онлайн дарения, както и да получи 
интересни идеи за благотворителни 
събития, които сам да организира. 
Само за няколко месеца бяха събрани 
близо 14 000 лв. чрез уникалните бла-
готворителни идеи на служители на 
Кор Асетс.

Така например Фил Смит, мени-
джър в Кор Асетс отпразнува рожде-
ния си ден в името на българските 
приемни деца. Фил и неговият прие-
мен брат Ърни решиха да посветят 
партито по случай петдесетгоди-
шнината си на каузата на фондация 
„За Нашите Деца” – повече изоста-
вени български деца да имат прием-
ни семейства. Фил и Ърни събраха 
отново групата, с която са свирили 
преди 31 години в английски пъбове, 
и отпразнуваха рождените си дни с 
концерт в местен клуб в Бромсгро-

ув, Англия. На събитието се забавля-
ваха 120 приятели, роднини и колеги 
на рождениците, които вместо по-

даръци направиха парични дарения за 
фондация „За Нашите Деца”. Парти-
то започна с африкано-карибски спе-
циалитети и продължи с изпълнения-
та на бандата. Фил и Ърни раздаваха 
значки от техни турнета от 1980 
година срещу 1 паунд. Така те успяха 
да наберат 560 паунда, които дариха 
на фондация „За Нашите Деца”.

През 2012 г. ние бяхме изключи-
телно активни в търсенето на нови 
дарители, вложихме много усилия 
и постигнахме успехи, но имахме и 
много разочарования. Получавахме 

откази от фирми заради трудната 
финансово-икономическа ситуация. 
Редовни наши дарители спираха да 
даряват, защото оставаха без рабо-
та и това искрено ни натъжаваше, 
защото си давахме сметка колко не-
сигурна е ситуацията в страната. 
Ние ще продължихме да развиваме 
партньорствата ни с частния сек-
тор и да търсим иновативни и раз-
лични механизми за набиране на сред-
ства, предлагайки на дарителите 
възможност да са част от промяна-
та и да се чувстват наистина полез-
ни. Със сигурност има много какво 
да учим за набирането на средства, 
но най-важното е, че правим всичко с 
желание и сърце в името на децата.
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“Премина финансово предизвикател-
на, но успешна година независимо от 
лошите финансово-икономически ус-
ловия в България.
Добре е, че има много и различни 
източници на финансиране, което 
помага организацията да остане 
сравнително устойчива. 2012 г. за 
нас отново бе година на растеж, зад 
който стоят усилията и добрата ра-
бота на всеки един член на екипа на 
фондация “За Нашите Деца”.

Развивайки се, ние успяхме да подо-
брим и модернизираме нашите сис-
теми за администриране и отчет-
ност.”
Радка Атанасова, Финансов дирек-
тор фондация “За Нашите Деца”

Щастливи сме, че и през 2012 г. въ-
преки финансовите трудности, пред 
които бяха изправени много компании 
и граждани, успяхме да запазим ниво-
то на дарения и да осигурим дълго-
срочна подкрепа за деца в риск.

От индивидуални и корпоратив-
ни дарители набрахме 338 565 лв., 
което е малко повече от даренията 
за 2011 г. – 337 659 лв. От институ-
ционални дарители набрахме 539 891 
лв. Средствата бяха инвестирани за 
най-новия ни проект – Семейна къща 
за изоставени деца, осигуряване на 
приемни родители и подкрепа на ро-
дители, за да не изоставят децата 
си.

Финансите на Фокус

РАДКА АТАНАСОВА

  14 години опит в счетоводството и корпоративния сектор

  Толерантен и топъл човек, държи на честните отношения и лоялността

  Семейна с едно дете

Разходи за социални проекти

Разходи за развитие на 
организационния капацитет 
и комуникации

финансови разходи

836 000 лв.

8000 лв. 
321 000 лв.
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•	Александър Костов Андреев

•	Александър Наталиев Миланов

•	Анна Иванова Аспарухова

•	Анна Христова Нончева

•	Асен Емилов Класанов

•	Ася Иванова Сарандева

•	Афа Консултанти ООД

•	Бойко Николов Колев

•	Борислав Филев Борисов

•	Борислав Николов

•	Боряна Иванова

•	В. Безменова

•	Валя Иванова Иванова

•	Венелина Анатолиева Димитрова

•	Веселин Венциславов Хранов

•	Габриела Георгиева Занева

•	Габриела Марианова Гаврилова

•	Гевин Хог

•	Гергана Петрова Колева

•	Десислава Кънчева Джуркова

•	Джон Хулскамп

•	Дийлс.БГ ЕООД

•	Диляна Дражева Поцкова

•	Димитър Ангелов Атанасов

•	Димитър Емилов Иванов чрез Verein 
Bulgarien Hilfe

•	д-р Диана Аргирова и д-р Аргир Ар-
гиров

•	еКомера ЕООД

•	Елена Николаева Георгиева

•	Емил Руменов Вучков

•	Ентино ЕООД

•	ЕТ Миролюба Икономова-МИК

•	Иванка Николова шалапатова

•	Илиян Константинов Райчев

•	Импас-клима ЕООД

•	Интер Експо Център

•	Интернет корпорейтед нетуъркс 
ЕООД

•	Йоан Николаев Николов

•	Йоана Иванова Пейчева

•	Йоана Николова Иванова

•	Калин Пламенов Арсов

•	Каргил България ЕООД

•	Кирил Николаев Матаков

•	Компас ООД

•	Красимира Стойкова Стойкова

•	Кремена Ненова

•	Кристина Прокопова

•	Летище София

•	Лора Димитрова Стоянова

•	Любомир Любенов Малинов

•	Любослав Костадинов Любенов

•	Магазини Рода

•	Мария Георгиева

•	Мария Ложкова

•	Марко Марков Наумов

•	Мая Руменова

•	Милена Стефанова Симова

•	МКБ Юнионбанк АД

•	Монрос ООД

•	Надежда Иванова Пенева

•	Надя Руменова Анастасова

•	Нели Апостолова

•	Николай Красимиров Бонев

•	Николай Трокманов

•	Олимпия Магдалена Кадзиора

•	Орифлейм България ЕООД

•	Павлина Николаева Арванити

•	Радослава Ганозова

•	Райфайзенбанк (България) ЕАД

•	Росица Младенова Ангелова

•	Санди и Герда Броунхил

•	Сборна група

•	Сенди Дийкън

•	Сиела Норма АД

•	Силвия Георгиева

•	Славина Костадинова Чепан

•	Снежина Стоилова Атанасова

•	Софийска вода АД

•	Стоян Илиев Бозвелийски

•	Сюзън Аткинсън

•	Теодор Георгиев Тончев

•	Тереза Едуард Григорова

•	Тина Стоун

•	Томас Каден

•	Уенди Гупта

•	Ф. Лили

•	Фил Смит

•	Фондация Помощ за благотвори-
телността в България

•	Фрей Маршал

•	Херман

•	Цветан Стефанов Младенов

•	ЧЕГ Проф. д-р В. Златарски

•	Черити кейк Централа+ФЦ

•	шарлот О`Фарел

•	Brownhill – Core Assets Group

•	Foster Care Organisation International

•	James Galbraith

•	S.Dodveu

•	Sarah Shelvock

приятели и добродеятели на Фондация „За нашите деца” 

*  Използваните изображения на деца в доклада не съответстват на действителните лица. Снимките са променени, съобразно полити-
ката на фондация „За Нашите Деца” за закрила на деца в риск, която защитава тяхната индивидуалност.


