Благотворително събитие
„Приказен танц“
в подкрепа на приемни деца и семейства
организирано от
фондация „За Нашите Деца“
и
Денс академи

Отчет за април 2011г. – май 2012г.

Скъпи дарители и партньори,
Имам удоволствието да Ви представя отчета
за реализираните дейности със събраните
средства от една приказна вечер, в която ни
събра магията на танца и вярата, че всички
български
деца
заслужават
щастливо
детство.
Благотворителното
събитие
„Приказен танц” е поредната инициатива,
която ни обедини - нас професионалистите в
грижата за децата и Вас, добрите хора, които
протегнахте ръка за добруването на децата
без истински дом.
Всички знаем колко е трудно отглеждането
на децата и че поради редица обстоятелства някои от тях попадат
в социални домове. Идеята за „Приказен танц” се роди от
желанието ни да покажем, че красотата в танца може да бъде в
подкрепа на благотворителна кауза, каквато е приемната грижа, за
да може хилядите изоставени деца в България да получат силен
старт в живота. Гостите на събитието показаха, че българското
общество има значима роля в развитието на приемната грижа и че
представители на корпоративния сектор, творческите среди и
политици са готови да инвестират лично време и средства, за да
живеят нашите деца в сигурна семейна среда.
Изразяваме своята специална благодарност към всички, които
направиха успешна тази уникална история за съпричастност и
доброта към съдбата на децатa, които не са имали щастието да
имат истинско детство.

Благодарим на всички, които
отделиха време и сили за
подготовката на специалните
танцови изпълнения и бяха
достатъчно смели, за да ги
представят благотворително.
Благодарим на спонсорите на
„Приказен танц”, без които той
нямаше да стане реалност:
„Групама Застраховане“ ЕАД,
Динова, Русев и партньори,
Бейкър Тили Клиту, Beiersdorf,
Йога център Mettasense, Art
Unity, банка Пиреос и Адрес
недвижими имоти.
Благодарим на всички останали
партньори, които допринесоха
за добрата логистика, изисканост и неповторима атмосфера на
вечерта.
Благодарим на всички гости, които дадоха своя принос за един подобър и гостоприемен свят за нашите деца!
Иванка Шалапатова
Директор, фондация „За Нашите Деца”
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Събитието
Приказен танц се проведе на 29 април 2011 г. в хотел Кемпински –
Зографски в гр. София. Екипът на хотела ни предостави
безвъзмездно залата, за което сме много благодарни. Патрон на
събитието бе министър Свилен Нейков, а самата вечер събра на
една сцена водещи бизнесмени, популярни личности от културния
и политически елит, които танцуваха в името на това повече
изоставени български деца да имат приемни родители. За каузата
бяха събрани 44 180 лева.
Танцовата магия на вечерта не би била възможна без
професионалните инструктори на Денс Академи, които тренираха
с участниците месеци наред преди събитието, за да ги подготвят
за блестящите изпълнения. Създателите на танцовата академия
Ани Дончева и Трендафил Сърмов не останаха безразлични към
съдбата на децата без семейства и посветиха време, усилия и
талант, за да направят вечерта незабравимо преживяване за
всички гости.
Гостите на събитието гласуваха за танцовите изпълнения с
парични средства вместо с оценки. Те имаха възможност да
изберат своя фаворит сред прима балерината Маша Илиева, наймладата депутатка Калина Крумова, световната шампионка по
шортрек Евгения Раданова, художествената гимнастичка Симона
Пейчева, музикалния изпълнител Крум. На сцената се изявиха и
български топ мениджъри, като изпълнителният директор на
„Астра Зенека” – Зоя Паунова, търговският директор на магазини
„Фантастико” – Владимир Николов, директор комуникации на
„Актавис” – Радослава Ганозова.

Сред гостите на вечерта бе и
вицепремиерът Цветан Цветанов,
който се включи в даряването за
танцовите изпълнения. Чрез него
министър – председателят Бойко
Борисов също направи дарение за
каузата на фондация „За Нашите
Деца”.
Публиката бе силно развълнувана
от танца на приемната майка
Мария Благоева и сина й, за
когото тя се грижи вече втора
година. Виенският валс на Маша
Илиева пренесе всички в една
наистина приказна атмосфера и
за пореден път доказа световната
класа на прима балерината. Много
овации
получи
и
Евгения
Раданова, която танцува пасо
добле,
както
и
чудесната
хореография на салса на Калина
Крумова и нейният инструктор
Мако.
Водещите на събитието бяха
популярните телевизионни лица
Мария
Силвестър и Камен
Воденичаров. Маги Джанаварова
и Русина също се присъединиха

„Личният ни мотив е желанието ни
да се присъединим и да дадем шанс
на децата, които не са израснали в
семейство. Танците са магията,
която дарява всеки, докоснал се до
тях, с много усмивки, настроение и
позитивни емоции. Когато се
срещнахме за пръв път с екипа на
фондация „За Нашите Деца”, ние
открихме точните партньори, с
които да обединим сили и идеи, за
да направим всичко това една
красива действителност.”
Трендафил Сърмов, Денс Академи
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към инициативата и пяха благотворително на вечерта. Всички
участници, изпълнители, водещи и партньори се включиха в
събитието безвъзмездно и дариха от своето време, средства и
талант, за да има повече приемни семейства за изоставените деца.
За перфектното протичане на танцовата вечер благодарим
специално на професионалната режисура на Димитър Коцев –
Шошо и на Иван Ангелов, който за пореден път безвъзмездно за
нас направи сценария на събитието.

Работата ни по приемна грижа в цифри






Приемни деца отидоха на летен лагер в планината, където
опознаваха природата, учеха се да работят в екип и да
общуват с връсниците си.
Отговорихме на близо 560 запитвания на хора, които се
интересуват да станат приемни родители
Проведохме информационни срещи по приемна грижа с
над 300 участници и ги консултирахме какво е нужно, за
да приемат изоставено дете в дома си
Експертите ни прегледаха случаите на 32 деца от дома за
бебета в София, за да оценят възможността за
настаняването им под приемна грижа.

Програмата по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“ се
реализира с осигурените средства от събитието „Приказен танц” и
с подкрепата на фирма Компас ООД и Орифлейм, които са наши
стратегически партньори в намирането на приемни родители за
изоставени деца в България. Благодарение на тях, от началото
2011 г. до май 2012 г. :






Подкрепихме 33 приемни семейства, за да дадат сигурен и
уютен дом на 28 деца във всички възрастови групи –
бебета, малки деца и тийнейджъри
Проведохме обучения на 51 приемни семейства.
Подготвихме 26 кандидата да поемат нелеката задача за
грижа за чуждо дете в собствения си дом
Осигурихме месечна финансова помощ на 9 приемни
семейства за покриване на разходи за детето в допълнение
на финансовата издръжка на държавата
С еднократни финансови помощи подкрепихме 20
приемни семейства, за да посрещнат неотложни или
непредвидени нужди на приемните деца
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Нашите успехи в приемна грижа
Експертите на фондация „За Нашите Деца”
развиват своя капацитет да предоставят все
по-качествени услуги на приемните деца и
родители. През изминалата 2011 г.:









Ние от фондация „За Нашите Деца“
знаем каква е финансовата и
емоционалната цена на грижата за
чуждо дете. Знаем, че за да изпълни
тази нелека задача, приемното
семейство се нуждае както от
психологическа, така и от
материална помощ.

Екипите по приемна грижа на фондация
„За Нашите Деца“ получиха обучения и
консултации за работата си от
водещата британска организация по
приемна грижа Core Аssets
Столична община избра фондация „За Нашите Деца”
като един от стратегическите си партньори по приемна
грижа

В работата си с приемни семейства и деца прилагаме
високи стандарти, одобрени от Министерство на труда и
социалната политика и Държавна агенция за закрила на
детето.
Изработихме насоки към семействата за постигане на
сигурност за децата.
Заедно с Български институт за отношения между хората
към Нов Български Университет организирахме Лятно
училище за служители на социални домове и отделите
за закрила детето на тема „Деинституционализация на
грижата за децата”. Основна задача на Лятното училище бе
да подготви с необходимите компетенции експертите за
замяната на домовете за бебета с грижа в семейна среда.

Подкрепа за приемните
семейства

На приемните деца в България
държавата все още не осигурява
допълнителни специализирани здравни
услуги, терапия, рехабилитация и др.
Липсата на специализирана помощ към
приемното дете поставя приемните
семейства в много трудни житейски
ситуации, което ги демотивира. Все още
са недостатъчни мерките, предвидени от
закона за насърчаване на професионалното развитие на
приемните родители чрез допълнителни обучения за повишаване
на компетенциите им и създаване на условия за формирането на
една общност, в която да обменят опит.
Липсата на професионална подкрепа към родителите след
настаняването на детето в приемния дом може бързо да ги
обезкуражи и да застраши успешната им адаптация едни
към други.
Ние от фондация „За Нашите Деца“ знаем каква е финансовата и
емоционалната цена на грижата за чуждо дете. Знаем, че за да
изпълни тази нелека задача, приемното семейство се нуждае както
от психологическа, така и от материална помощ.
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Затова въведохме програма за материална подкрепа към
приемните и семейства. Така за приемните деца се осигуряват
извънкласни уроци, практикуване на спорт и хобита. Участието им
в различни извънучилищни групи насърчава тяхното развитие,
повишава личната им самооценка и дава възможност за
представяне и изява.

мотивацията им, кара ги да се чувстват значими и оценени, да
намират признание за труда си.

При възникване на неотложна нужда на детето, ние гарантираме
еднократни помощи на приемното семейство, с които също така
се отбелязват лични празници на децата – рождени и именни дни,
кръщенета и други важни поводи. Допълнителните средства се
инвестират при здравословни проблеми, когато семейството е в
жилищна криза, за покриване на такси за детска градина. Когато
детето дойде в дома на приемното семейство без никакви лични
вещи, осигуряваме най-необходимото, за да започне своя нов
живот извън социалния дом: дрешки, играчки, храни, пособия за
развитие на талантите му и др.
Материалните средства не са единствената и далеч не основната
нужда на хората, които се грижат за изоставени деца в домовете
си. Отглеждайки чуждо дете, те се сблъскват ежедневно с
противоречивите му реакции, което ги кара да се питат дали се
справят добре и да изпитват смесени чувства на удовлетворение и
съмнения за постиженията си. Затова приемните родители имат
нужда да се срещат, да обменят опит, да споделят трудностите и
успехите си, да си помагат със съвет и насока. С тази цел
организираме групи за подкрепа на приемни родители всеки
месец в центровете ни в София и Пловдив. В групите участват 25
приемни родители. Тези срещи водят до повишаване на
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Занимания с деца
В центъра ни за
обществена подкрепа
„Света
София“
в
столицата вече трета
година ежемесечно се
организира
артателие за приемни
деца. Първоначално
тази група започна
като
време
за
занимания на децата,
докато
приемните
семейства участват в
групата за подкрепа, но постепенно към тях се присъединиха
родните деца на приемните родители, осиновени деца и такива,
които живеят при роднините си. Ателието се превърна във
форум за изява и трибуна за представяне и аплодиране на
успехите на децата. В процеса на изработване на предмети,
рисуване и апликиране приемните деца се учат да общуват с
възрастните и връсниците си по един градивен начин.
В центъра ни за обществена подкрепа в гр. Пловдив децата се
срещат, за да отпразнуват заедно своите рождени дни, както и
други празници - баба Марта, Великден, Коледа. Според възрастта
си, те се включват в различни дейности – по-големите творят, помалките играят. Всяка среща приключва с тържество заедно с
приемните родители.

От 2009 г. насам екипът на Центъра за обществена подкрепа в
София работи за социализацията на деца от дома за медикосоциални грижи „Св.София”. Провеждаме занимания с децата от
дома, като с всяко дете работи по един възрастен, така че то да
получи индивидуално внимание, грижа и насърчение. Този процес
е ключов за здравословното развитие на всеки малчуган и
отключва потенциала му, неговото естествено любопитство и
желание за опознаване на света. Децата се учат да правят избори и
осъзнават собствената си ценност, учат се да общуват пълноценно
и се подготвят за живот в семейство.

Подкрепа за приемните семейства от
специалисти
Гарантирането на професионализъм в приемната грижа е
свързано с осигуряването на адекватна подкрепа към приемните
семейства и деца. Социалният работник на семейството го оценява
на фаза кандидатура и подкрепя приемането на дете след
настаняването му в семейството. След това продължава да се
среща всеки месец с тях. Много често обаче децата и семействата
се нуждаят от намесата и на други специалисти. Със средствата от
благотворителното събитие „Приказен танц“ ние осигурихме
подкрепа за приемните деца и семейства от семеен терапевт,
педиатър, рехабилитатор.
Важна част от екипа по приемна грижа е семейният терапевт,
който помага на семейството и детето да изградят топла и
емоционална връзка, намесва се в кризисни ситуации и разяснява
на родителите противоречивото поведение на детето. Нерядко
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животът на децата в социален дом е довел до особености в
реакциите на детето и забавяне в развитието им. Децата с
увреждания се нуждаят от системна рехабилитация. Към момента
здравната система в страната не осигурява това и към нашите
екипи се включва рехабилитатор, който работи за раздвижването
на детето. В някои случаи се налага здравните консултации и
манипулации да се провеждат в обичайна домашна среда на
семейството. Това е не само облекчение за родителите, които се
грижат за бебета или силно увредени деца, но и позволява на
здравните специалисти да наблюдават поведението на детето в
семейството и да съобразят препоръките си с условията в
жилището.

увреждания ще бъдат обгрижвани от истинско семейство, докато
за тях се намерят приемни родители или осиновители.
Основното предизвикателство, с което и днес се сблъскваме, е
крайната бедност и нищета, в която живеят много български
семейства. Лошите битови условия, липсата на работа и на
подкрепа от роднини и близки продължават да разколебават
много майки и бащи дали ще се справят с отглеждането на децата
си. Подкрепата на българския бизнес и цялото общество ни помага
да продължим да се борим с тези проблеми неуморно, за да има
всяко българско дете истински дом и семейство.

Фондация „За Нашите Деца” и бъдещето
Програмата на фондация „За Нашите Деца” по приемна грижа
продължава да е част от цялостната визия на организацията за
алтернатива за българските деца, които живеят в институции.
И през 2012 г. фондацията продължава да подкрепя най-уязвимите
български деца чрез специалистите си в двата центъра за
обществена подкрепа в София и Пловдив и специализирания
Център по приемна грижа. Социалните ни програми стават помащабни и достигат до повече нуждаещи се деца и семейства.
Продължаваме да набираме, обучаваме и подкрепяме нови
приемни семейства. Екипите ни работят за спиране на входа към
институциите, като предотвратяват изоставянето на бебета още в
родилния дом. Започнахме подготовката за отваряне на първата в
България „Семейна къща”, в която изоставени бебета и деца с
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Финансов отчет за набраните средства от благотворителното събитие „Приказен танц”
І. Източници на финансиране
Дарения от спонсори, куверти, томбола и оценяване на изпълненията
ІІ. Видове разходи
1. Разходи, свързани с организиране на Приказен танц
1.1. Кетъринг за събитието
1.2. Озвучаване, осветление, подготовка на залата и сцената
1.3. Фотоуслуги и изработка на филми
1.4. Рекламни и печатни материали за събитието
1.5. Канцеларски материали
1.6. Куриерски разходи
1.7. Транспортни услуги за доставка на предмети, декорация,
пътуване на приемни семейства и организатори на събитието
2. Разходи за подкрепа на приемни деца и семейства
2.1. Осигуряване на подкрепа за приемните деца и семейства:
- фамилен терапевт
- психолог
- лекар
- рехабилитатор
2.2. Транспортни разходи за работа с приемни деца и семейства
2.3. Услуги и материали за работа с приемни деца и семейства:
- социализиращи дейности с деца
- материални и финансови помощи за деца и семейства
- закупуване пакети за новородени деца, памперси, адаптирано мляко
- подаръци за деца

Приходи в лева
44 180.00
Разходи в лева
12 267.62
4 762.90
840.00
1 243.78
1 878.45
297.35
3 110.10
135.04
31 912.38
3 497.39

4 628.63
23 786.36
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3. Общо разходи ( 1 + 2 )
ІІІ. Остатък ( І - ІІ )

44 180.00
0.00

За реализацията на събитието „Приказен танц” беше необходимо участието на много хора и организации, без които
инвестицията в него би била многократно по-голяма. Наши поддръжници и партньори дариха своето време,
професионален труд, продукти и услуги, които сведоха разходите за провеждането на „Приказен танц” до минимум и
позволиха да вложим събраните средства в работата ни с приемни деца и семейства. Сърдечно благодарим на:
 Весела Шикова, Владимир Николов, Евгения Раданова, Kалина Крумова, Лилия Андреева, Маша Илиева, Радослава
Ганозова, Симона Пейчева и Зоя Паунова, които танцуваха благотворително
 Маги Джанаварова и Русина за прекрасното музикално оформление на вечерта
 Ана Дочева, Трендафил Сърмов, Мако, Деян Стефанов, Емил Николов, Кремена Тодорова и Ралица Мерджанова, които
бяха инструктори на участниците и обогатиха програмата със свои зашеметяващи танцови изпълнения
 Камен Воденичаров и Мария Силвестър - водещи на събитието
 Димитър Коцев – Шошо, режисьор
 Иван Ангелов, сценарист
 Спонсорите: „Групама Застраховане“ ЕАД, Динова, Русев и партньори, Бейкър Тили Клиту, Beiersdorf, Йога център
Mettasense, Art Unity, банка Пиреос и Адрес недвижими имоти
 Медийните партньори: БНТ, Нова телевизия, One Click Media Group, списание “Прическа и стил”, сп. Мениджър,
списание Hello, Premium Lifestyle, Sofia echo, сп. Glamour, mail.bg, BG mamma, БГ Лов
 Други партньори: Хотел Кемпински Зографски, Лаура Кетъринг, Тип Топ Куриер АД, Dynacord, J point, Ido style, Про
фейс, модна агенция Визаж, фризьорски салони „Арлет”, фото студио "Езра", Carpe Diem Wines.

9

Моменти от Приказен танц
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