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Скъпи приятели,
2010 беше година както на предизвикателствата, така и на растеж за
фондация „За Нашите Деца”. Ние трябваше да продължим да
предлагаме високо ниво на социални услуги, както и да приспособим
модела си на работа към промените в социалната среда и нашето
развитие. До този момент резултати са обещаващи - доразвихме
партньорствата си с ключови клиенти, доразвихме нашите услуги,
успешно стартирахме нови инициативи и подобрихме финансовата си стабилност. И накрая,
но не на последно място, останахме верни на ценностите си: съпричастност, постоянно
участие, зачитане на различията на другите и любовта към децата.
Всичките тези резултати нямаше да бъдат възможни без прякото участие на всеки един от
Вас - представителите на бизнес обществото, държавните институции, неправителствените
организации и физическите лица. Вашето вдъхновение и енергия, Вашето доверие и
подкрепа, Вашата оценка и съпричастност са инструмента, благодарение на който
фондацията има една успешна година.
Ето защо от името на децата и семействата, на които помогнахте, бих искал да кажа на всеки
един от Вас голямо „Благодаря”. За да Ви дадем възможност да се почувствате още подобре, ще Ви направим съпричастни към това, което сме преживели и постигнали, с кратко
резюме на нашите основни стъпки и резултати за 2010 година.
Надяваме се, че зад бюджетните точки, цифри и снимки, ще усетите емоциите и чувствата на
децата, техните семейства и членовете на нашия екип. Всяка година ние помагаме на все
повече деца. За едно изоставено дете тази промяна в живота му е всичко на този свят. С
постоянното си израстване и преоценка кои сме и какво правим, ние обогатихме нашето
портфолио и разширихме фокуса си върху грижите и услугите в подкрепа на приемната
грижа.
В резултат на това очакваме да осигурим по-бърза и положителна промяна на децата, които
все още живеят в институции. Създадохме повече шансове за тях да бъдат приети в семейна
среда, където да получат цялата любов, уважение и подкрепа, които заслужава всяко едно
дете. В същото време продължихме да работим активно в областта на превенцията и
изоставянето на децата в домове, да разрешаваме проблема още в основата и да намалим
броя на децата, живеещи извън техните семейства.
Екипът на фондация „За Нашите Деца” също израсна много през тази година. Неговата
отдаденост, ентусиазъм и професионализъм оставиха голям отпечатък в живота на децата,
партньорските и обществените организации. Това допълнително допринесе за познаване на
нашата организация, както и за признателността на обществото към нашата мисия и
ценности. Страстта, която видях в мениджмънта на фондацията и членовете на екипа и ме
накараха да повярвам, че всичко това е възможно.
Бих искал да благодаря на целия екип на фондацията за успешната година, която имахме.
Сигурен съм, че следващата ще бъде още по-успешна.
Приятно четене,
Костадин Стоилов
Член на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца”
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Каква беше 2010 г. за нас?
Фондация „За Нашите Деца” е организация,
която повече от 18 години работи, за да има
всяко дете семейство. Ние сме организация с
ясен фокус и сме ориентирани към търсенето
на нови решения и алтернативи, които да
заменят
институционалната
грижа
за
българските деца с грижа в семейна среда.
Ние сме екип от социални работници, фамилни
терапевти, психолози и рехабилитатори,
обединени от нашата силна вяра и мотивация
да дадем шанс на всяко дете да започва
живота си с милите думи на „,мама” и „татко” и
да се радва на истинско детство в истински
дом. През 2010 г. ние отново работихме
неуморно, за да превърнем болката в усмивка,
отчаянието в надежда, сълзите в очакване.
Всяко едно дете, на което помогнахме, всяко
едно семейство, на което върнахме надеждата,
са най-голямата и ценна награда за всички
наши усилия. Работихме с 335 деца, но не
броят е важен, а помощта, разбирането и
променената тъжна съдба.

”Едва ли има по-добродетелна
инвестиция от тази в децата.
Всички ние като общество носим
отговорност за тяхното бъдеще,
което е и наше бъдеще. Нашият
пример
на
добросърдечност
и
солидарност ще бъде пример и за
тях. С подкрепата на фондация „За
Нашите Деца” децата, нуждаещи се
от семейство, ще намерят обичат и
подкрепата, от която имат нужда.”
Кристалина Георгиева – Европейски
комисар
по
международно
сътрудничество,
хуманитарна помощ и отговори при
кризи.

През 2010 г. работихме, за да осигурим сигурна семейна грижа за нашите деца в две
основни направления:
Предотвратяване изоставянето на бебета деца и бебета до тригодишна
възраст
Намиране и подкрепа на приемни семейства, които да се грижат за деца в
нужда

През 2010 г. ние спасихме 165 деца от живот в социален дом и те останаха в
семействата си.
Подкрепихме 50 приемни и кандидат-приемни семейства.
Работихме с 27 деца със специални нужди.
Организирахме социализиращи дейности за 74 деца от институции.
3 деца от социални домове бяха реинтегрирани в родните им семейства
Създадохме 4 стаи за майката и бебето в София и Пловдив
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Сключихме тригодишно партньорство със световните лидери в
приемната грижа Core Assets
2010 година бе и годината, в която
стартирахме тригодишно партньорско
споразумение с най-голямата агенция по
приемна грижа във Великобритания –
CoreAssets. Британската организация
работи за осигуряването на приемни
семейства за деца в риск във
Великобритания,
Ирландия
и
Шотландия, Австралия, Нова Зеландия,
Канада, Финландия, Швеция и Германия.
Водещи експерти по приемна грижа от
цял свят проведоха обучения на екипа
на фондация „За Нашите Деца” в стандарти за добра практика в приемната
грижа. Експертите
на
фондацията
„Впечатлени сме от всеотдайността и
повишиха
своята
професионална
професионализма на екипа ви. Вълнуващо е,
квалификация
по отношение
на
че можете да сте сред пионерите на
качествено обучение на хора, които
реформата на системата за закрила на
искат да приемат дете в дома си.
детето в България” – Рохана Рединг,
Социалните работници на фондацията
заместник-директор на First Fostering Ireland –
бяха обучени и в различните етапи на
най-голямата организация за приемна грижа в
оценка чрез интерактивни упражнения
Ирландия.
и решаване на реални казуси. През
2011 г. интензивните обучителни сесии ще продължат, за да се гарантира високото ниво
на предлаганите от фондация „За Нашите Деца” социални услуги.

„Ние сме първите в България, които
въведохме приемната грижа като
алтернатива на живота в дом. От
тогава научихме много и не спираме
да се учим с всеки изминал ден. За нас
е важно да сме най-добрите в
намирането на сигурни приемни
семейства за деца в риск и поради
това е много ценно да се научим от
най-добрите в другите страни.” –
Елка Налбантова, директор „Развитие”
на фондация „За Нашите Деца”

През 2010 г. бе организирано и обучително
пътуване за управляващия екип на фондацията,
който се запозна с е запозна и с модела на
групите за взаимопомощ на приемни родители,
както и с новаторски методи на работа при
подбора,
оценяването
и
подкрепата
на
приемните семейства и директната работа с
деца. За нас е важно не просто да осигуряване
приемна грижа за деца в нужда, а да им
осигуряваме качествена грижа в сигурни
семейства.
За това и във време, когато системата на закрила
на детето в България преминава през трудни
реформи, ние усилено развивахме собствена
си експертиза и капацитет, за да бъдем
максимално полезни за децата, нуждаещи от
приемни семейства.
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Предотвратяване изоставянето на деца
През 2010 г. 2209 деца до три години са били изоставени в
домове за бебета в страната. Почти всички деца, отглеждани в
тези домове имат родители. 98.3% от настанените тези деца са
с един или двама родители. От тях 61.5% са деца на самотни
майки. Ние, от фондация „За Нашите Деца” вярваме, че всяко
дете заслужава да има семейство, както и че първите години от
неговия живот са изключително важни за бъдещото му
развитие. Причините за изоставянето на деца са различни, но
много малко са хората, които не искат да се грижат за
новородено си бебе. Липсата на подкрепа и разбиране,
недостигът на финансови средства и социалната изолация, са
най-честите причини, които принуждават майките да се
замислят за раздяла с родното си дете. За това и ние сме
насреща, когато изглежда, че няма изход и единственото
решение е изоставянето. Работихме за предотвратяването
изоставянето на новородени в Националния център за
превенция на изоставянето.

Национален център за превенция на изоставянето –
създаден през 2009 г. с финансовата подкрепа на Нова
телевизия
През 2010 г. в „Националния центърът за превенция на
изоставянето на деца до 3 години”, нашият екип от всеотдайни
и подкрепящи социални работници бяха винаги насреща, когато
имаше опасност дете да бъде изоставено в социален дом.
Създаден бе екип от специалисти, които предоставят не само
социална, но и здравна помощ на децата и семействата в
нужда. Въпреки че след приемането на Закона за закрила на
детето координацията между институциите, ангажирани в
превенцията на изоставянето са подобри, все още липсва
работещ модел за ранна кризисна интервенция и единни
разпознати от социалната и медицинската системи стандарти
за информиране, консултиране и психосоциална подкрепа на
ниво родилно отделение.
Центърът показа уникален за страната модел на социалноздравни услуги и осигури за много деца както социална
подкрепа, така и рехабилитация и лечение, когато бе нужно.
Определящо за развитието на услугите на центъра е
нашето разбиране, че семействата трябва да бъдат
подкрепяни, а не „измествани” от грижите за децата.
Сериозен проблем представлява детската бедност. При почти
всички семейства, с които работихме в центъра през

6

Успехите
цифри

на

центъра

в

94 бебета останаха в
семействата си и не бяха
изоставени в дом,
благодарение на екипа на
центъра
108 деца са подкрепени с
бебешки пакети.
69 семейства са получили
еднократни семейни
помощи за посрещане на
спешни нужди на детето.
9 деца са подкрепени с
месечни помощи за
осигуряване на сигурна
грижа в семейна среда.
На 15 жени са предоставени
противозачатъчни спирали
като част от услугите за
консултиране по въпросите
на семейното планиране.
13 приемни и кандидатприемни семейства са
подкрепени от екипа на
НЦПИ. 2 приемни семейства,
подкрепяни от екипа по
проекта се грижат за
приемни деца в бебешка
възраст
7 кандидат-осиновителни
семейства ползват услугите
на НЦПИ
Проведени 17
информационни срещи по
приемна грижа с общо 54
участници

изминалата година основен проблем е бедността. Това често затруднява семействата в
осигуряване на подходяща храна и условия за сигурна грижа. Затова ние осигурявахме
материална подкрепа към семействата, която е част от целия пакет за подкрепа.
Невъзможността на семействата да осигурят здравна и медицинска помощ за децата често
е причина за влошаване на здравословното състояние и постъпване в дом. Затрудненията
са свързани с разпокъсаност на здравните услуги и невъзможност на родителите да се
ориентират в сложното пренасочване и препращане. Често проблем е и транспортирането
на децата. Особено за семейства, които живеят извън областния град. Лекарствата са скъпи
и родителите често не осигуряват предписани лекарство, което затруднява лечението в
извънболнична среда. За съжаление честата и продължителна хоспитализация на децата в
много случаи води до изоставяне на детето в социален дом. През изминалата година
успяхме да включим лекари в екипа на центъра, които консултираха семействата относно
необходими прегледи и изследвания, разясняваха им заключенията в медицински
документи, експертизи, рецепти, предоставяхме рехабилитация в дома на детето и
обучение на майката да прави необходимите упражнения ежедневно.

Изводи
Работата на екипа в много случаи подмени административния подход с ангажиран
професионален. В работата си центърът ясно заявява, че човешкият фактор като лично
присъствие, експертиза, познаване и ефективно ползване на наличните ресурси на системите е
в основата на успеха. Този стил на работа насърчи нашите партньори и ни помогна да изградим
доверие и взаимодействие с фокус детето. Ние вярваме, че това е важно, защото смятаме, че
големият брой на деца в институции се дължи до голяма степен на отношенията между
службите и мисленето на хората в тях. Ако ние като общество и служби функционираме с
характеристиките на институция (изолираност и затвореност; административния подход и
режимен ритъм на работа; без лична и индивидуална ангажираност и професионална
отговорност), то трудно бихме могли да постигнем реална деинституционализация. Ако не
постигне това, то резултатът би бил единствено подмяна на големия дом с нови малки къщички
с нов режим на работа, какъвто е резултата от масовия тип дневни центрове за деца с
увреждания у нас.

Център за обществена подкрепа „За деца и родители”
Добрата практика на Националния център за превенция на изоставянето намери своето
продължение в създаването и на център за обществена подкрепа „За Деца и родители на 1
октомври 2010 г., като делегирана от държавата дейност.
Екипът на Националният център продължи и разшири своята дейност в детския център.
Специфичното в работата на социалните работници в Центъра, е ангажирането на екип от
специалисти, при оказване на подкрепа към детето и неговите родители. Един проблем се
разглежда през опита и знанието на различни професионалисти - социален работник,
педиатър, рехабилитатор, фамилен терапевт, психолог и се решава с тяхното участие, а при
необходимост семейството се насочва и към други специалисти, представители на
държавни, административни и неправителствени организации.
Стремежът на екипа на центъра е да подобри качеството
на живот на децата в семейната и социалната среда, като
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предостави качествени социални услуги, които да
отговорят на потребностите и да са достъпни за всяко
дете в риск и неговото семейство.
Центърът „За Деца и Родители” е поредната иновативна
услуга, която фондация „За Нашите Деца” развива с
ангажираното партньорство на община Пловдив.

Центърът „За Деца и Родители” е едно малко, уютно и
много човешко място. Нещото което съхраняваме като
най-ценен заряд на нашата работа е „човещината”.
Тук е център за социална, здравна и психологическа
подкрепа към деца и семейства. Наша задача е да
подкрепим родителите да се грижат за децата като им
гарантират сигурност и развитие.

”Помагащите
професии
са
трудни. Винаги съм вярвала в
доброто в човека, като изходна
позиция за постигане на успех и
развитие. В работа всеки един
от нас се сблъсква с много
болка, навлиза в ежедневието и
живота на клиентите си.
Докосва се до много лични
истории,
житейски
съдби.
Човек получи ли подкрепа точно
тогава,
когато
му
е
необходима, той може да се
изправи
и
да
продължи.
Важното е да има до него поне
един човек, роднина, приятел
или професионалист.
Човещината,
доброто
отношение, уважението към
личността на хората, които са
се обърнали към нас, е найважното, което трябва да
съхраним, да запазим.”
Милена Милушева, директор на
център „За деца и родители” към
фондация „За Нашите Деца” в
град Пловдив.

Ние знаем, че няма идеални родители и съвършени семейства. Всеки човек и всяко
семейство има своите звездни и трудни моменти. Уважаването на правото да не си
съвършен, да не можеш да се справиш сам, да ти е трудно, е ключа към доверието и
подкрепата. Това, което ние правим в ЦОП е да даряваме доверие към семействата. Така
учим родителите да имат доверие в децата си, да ги даряват с безусловната си любов. Ние
в Центъра всъщност сме родители за родителите, семейство за семействата, но винаги
помним, че децата растат и родителството трябва да подготви децата за тяхната зрялост и
самостоятелност.
За по-малко от три месеца от своето създаване през октомври до декември 2011 г. 12 майки
бяха подкрепени, за да не изоставят децата си. Повече от 30 семейства получиха
материални помощи, за да посрещнат неотложни нужди на децата си. 24 роднински,
приемни и осиновителни семейства преминаха специализирани обучения от нашите
социални работници, за да могат да се справят с трудностите в отглеждането на децата си.
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Едно от семействата, на които помогнахме в град Пловдив са Йорданка и Йордан Ликови.
Самите те са израснали в домове за деца, където се и запознават и винаги са искали да
осигурят на своите рожби по-добър живот и сигурност. Раждат им се двама прекрасни сина,
имат работа и дом и изглежда, че животът им се нарежда. След тринайсет години на
спокойствие и семейно щастие при раждането на трето им дете, бащата остава без работа.
Спестените средства много
бързо привършват, а работа не
се намира. Семейството е
заплашено да остане дори без
подслон. Тогава социалните
работници на фондация „За
Нашите Деца” се намесват и
започват заедно с родителите
да търсят решение. Намира се
дом за семейството, осигурява
се рехабилитация за наймалкия син - Мартин, за да
може да проходи уверено.
Дори
бащата
си
намира
работа. Семейството получава
консултации и от фамилен
терапевт, за да превъзмогнат
възникналите тревоги и трудности. Така на 29 ноември цялата пловдивска общественост
стана свидетел на първите крачки на Марти, на когото организирахме прощапулник. Своите
пожелания към детето отпраив и Георги Търновалийски - заместник-кмет по социалните
дейности на Пловдив, който пожела на всички деца да направят първите си крачки в
семейна среда.
На празника Марти тръгна уверено и си избра шивашки комплект, който символизира
професията на моделиера. Ние му пожелахме, когато порасне да избере достойна
професията, която да му носи удовлетворение и спокойствие.

„2010 година е годината , в която се появи центърът „За Деца и
Родители” в Пловдив. Той направи сигурно първите си крачки на 1 година, заедно с
първите новордени бебета, на които помогна да останат в семействата си.
Първата година центърът работи като част от Националния център за превенция
на изоставянето на деца до 3 години. Първата година ние се научихме да получаваме
доверие и обич, а те са в основата на човешкото развитие. Научихме се, защото
Центърът имаше семейство. Наше семейство бяха фондация „За Нашите Деца”,
община Пловдив, Нова телевизия. Сигурността на семейството ни дари и много
приятели – партньори, колеги, граждани… Моята най-голяма професионална радост
за 2010г. е радостта, че центърът в Пловдив имаше семейство и получи подкрепа за
своето развитие.” – Мариана Петрова, мониторинг експерт, фондация „За Нашите
Деца”
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Център за обществена подкрепа
„Св. София”
Центърът за обществена подкрепа „Св.София” е
създаден по поредица от проекти, реализирани от
фондация „За Нашите Деца” в един много сложен от
гледна точка на случващи се интензивни промени в
социалната политика за деца и семейства. През
последните 2 години фондацията ни положи много
усилия, за да направи този център, средище в което се
предоставят качествени социални услуги в общността.
Смятам, че ЦОП „Св.София” се обособи, като едно
много специално за десетки семейства и деца място.
Място в което всеки един клиент се чувства обгрижен и
подкрепен. Мотивацията на работещите в ЦОП, тяхната
всеотдайност и професионализъм са сигурните
предпоставки, че всички деца и семейства ще получат
персонално внимание и качествена помощ.
Екипът на центъра са хора с големи сърца и различни
професии.
Социални
работници,
психолози,
рехабилитатори
и фамилни терапевти подпомагат
децата и семействата, за да живеят щастливи, сигурни
и спокойни заедно.
През изминалата година много често в центъра
постъпваше информация от Първа АГ болница „Света
София” за родилки, които желаят да оставят
новороденото си бебе в дом за деца. Нашата задача е
да подкрепяме майката в тези трудни за нея мигове с
психологическа, социални и понякога материална
помощ. Освен майка се консултира и цялото семейство.
Помагаме и на семейства в трудна житейска или
социална ситуация да отглеждат децата си в сигурна и
подходяща за нуждите им среда.
Работихме интензивно с децата от дома за бебета „Св.
София” с цел създаване на специална емоционална
връзка, помагаща на децата да преодолеят изолацията
и „гладът” за персонално внимание. Организирахме
различни игри, разходки, посещения на цирк, рисуваме
заедно и се опитваме да правим заедно нещата, което
всяко едно дете прави в своето семейство. Много са
нещата, от които имат нужда малчуганите, но найважното което им липсва е уютът на семейното огнище.
За това ние не спирахме да търсим за тях приемни и
осиновителни семейства.
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Успехите на центъра в
цифри
Подкрепени общо 114 деца и
семейства.
72 родилки, подкрепени да
не изоставят новородените
си
8 деца и техните семейства
ползват
услуги
за
преодоляване на ефекта от
преживяно насилие
Помогнахме на 19 деца с
увреждания
5 деца с отклоняващо се
поведение или в риск от
отпадане от училище и
техните семейства ползват
услуги на центъра 20 деца са
включени в общи дейности за
социализация
29
кандидат-приемни
семейства са подкрепени чрез
обучения и консултиране
8 приемни семейства са
представени пред комисията
за детето за одобрение.
Подкрепени
деца.
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приемни

В нашите обучения
родителски
умения
включиха 64 души.

за
се

Работихме с 15 семейства на
кандидат-осиновители
2 деца са реинтегрирани в
биологичните си семейства

Ние
обучавахме
и
консултирахме
кандидатите за приемни родители и
осиновителни, за да могат да се справят със
специфичните нужди и потребности на
децата от институция. Когато намерим дом
на детето, ние сме отново заедно с цялото
семейство, защото знаем, че трудностите са
много, а понякога родителите не знаят
решенията на всички проблеми.
През 2010 г. създадохме и арт ателие за
приемни деца. В него децата намират
приятели, забавляват се заедно и найважното имат възможност да изразят своите
тревоги и проблеми чрез изкуство.
Организирахме курсове за родителски
умения, за да стимулираме семействата да
полагат качествена грижа за своите деца.

„Най-важното, което правим, когато
консултираме родители, изправени пред
дилемата дали ще могат да отглеждат
детето си, е това, че им даваме
възможност да направят информиран
избор. Нашите социални работници и
психолози не дават готови решения на
родители, а ги подкрепят, за да
достигнат те самите до най-добрия
възможен изход за себе си и детето си.” –
Иван Павлов, директор на център
„Св.София” към фондация „За Нашите
Деца”

През 2010 г. работихме активно, за да
създадем общност от приемни семейства,
които за нас са по-скоро като колеги и партньори в грижата за децата, а не хора, с които
да имаме строго професионални отношения на специалисти и родители.
По повод деня на християнското семейство
фондация „За Нашите Деца” организира празник
на приемната грижа, на който присъстваха деца и
родители от приемни семейства, представители
на отделите за закрила на детето, Столична
община и домове за деца. Празникът бе посветен
на едно нетрадиционно семейство – приемното,
което дава шанс на изоставени деца да имат
истински дом и родители.
И всичко това нямаше да е възможно без
нашите доброволци, които участваха в
социализиращи дейности за децата от дома
„Св.София” и всяка седмица идваха с
нетърпение, за да се срещнат с „тяхното
детенце” и да му дадат цялата си обич за един
кратък миг на щастие, докато се намери „мама
и татко”, които трайно да поемат грижата за
него. Заедно празнувахме рождените дни на
децата, организирахме коледни тържества и с
повод и без повод търсехме възможности, за
да дадем на малчуганите забавление, игри и
най-вече хубави спомени от детството.
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През 2010 г. центърът ни привлече общественото внимание с един наистина хубав повод –
кръщаването на три деца от столичния кмет Йорданка Фандъкова. Трите деца имат
родители, благодарение на социалните работници и психолозите от фондация „За Нашите
Деца”. Вяра е на 4 години. Нейната
майка
я
изоставя
в
родилното
отделение, а социалните работници на
фондацията й намират осиновители –
семейство
Александрови.
Малкият
Христиан е бил в опасност да се раздели
със
своята
майка
в
родилното
отделение, но намесата на социалния
работник в болницата е помогнал на
майката да вземе решение да задържи
детето си. 7-месечната Анжелика е бебе,
което е „пътувало” от Бургас, за да се
роди в София и да бъде изоставена от
родителите си. В таксито към родилния
дом, майката на Анжелика започва да
ражда. И шофьорът я кара в родилното
отделение на болницата „Света София”.
След като специалистите консултират
майката в родилното отделение, бебето
се връща у дома с майка си.
„Аз вярвам, че мястото на всяко дете е
при семейството и неговите родители.
Ние, в Столична община, подкрепяме
социалните си домове, но отлично
осъзнаваме, че никой не може да се
грижи по-добре за децата от техните
майка и татко.” – Йорданка Фандъкова,
кмет на Столична община.

Приемните родители, сте тези, с
които посрещаме заедно рождените си
дни, на вас, които се вълнувате с на за
първия учебен ден, които изпитвате
болка, когато боледуваме и найважното правите и невъзможното, за
да не се чувстваме различни от всички
останали деца.”

Мария, дете на 13 години от приемно
семейство.
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„За да си приемен родител всъщност
трябва да си готов да преобърнеш живота
си, отваряйки сърцето си за болката,
срама, самотата, гнева, нуждата и
любовта на едно ранено мъниче, което
съчетава по уникален начин
преждевременно развит самоконтрол,
крещящи, социални нужди и липса на
елементарни познания за света и живота.”
Ивайло Симеонов, приемен родител

Започнахме изработването на стандарти за сигурна семейна
среда
Нуждата от прилагане на единни стандарти за
„Работила съм по целия свят, но
добра грижа бяха причинита, за да започнем
всеки път, когато идвам в
проект за създаването им и прилагането им за
България имам чувството, че
пръв път в България. Експертен екип на
трябва да започвам да уча от
фондация „За Нашите Деца”, експерти от
самото начало, защото толкова
системата за закрила на детето и представители
много неща са се променили в
на неправителствени организации работят по
сферата
на
детското
създаването на стандарти за сигурна и
благосъстояние.
Впечатлена
съм
безопасна семейна среда по проект „Защитени
от свършеното само за една
деца в сигурни семейства”, осъществяван с
година от екипа по проекта
подкрепата на фондация ОАК. Стандартите се
„Защитени
деца
в
сигурни
създават на база на положителните истории на
семейства”
Флоранс
Брус,
деца, семейства и професионалисти в грижата
ръководител
на
международната
за децата. Родителите са включени на всички
програма „Насилие над деца”
етапи от изработването на стандартите. Ние
във фондация ОАК
чухме техни истории за позитивен опит в
родителството. Стандартите целят да подкрепят
семействата
в
родителстването,
а
професионалистите в това да подкрепят родителите и да им помагат, а не да изземват
техните функции. През юни 2011 ще са готови и самите стандарти, като се планира
тогава да започне и тяхното прилагане.

„В процеса на
събиране на истории осъзнах, че дори и
в най-тежките и тъжни семейни съдби,
може да има искрица надежда. Важното
е да се фокусираме върху силните
страни на хората, с които работим, да
ги насърчаваме, че дори да са
допуснали грешка,
могат
да
я
поправят и да се грижат за децата си”.

„Фондация „За Нашите Деца” е доказателство
за това, че когато има добра методология
нещата се случват. Начинът на работа на
фондацията е базиран на интегриран опит и
познания.” – Харалан Александров, социален
антрополог.

Владимир Иванов, психолог във
фондация „За Нашите Деца”
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Малките признания за нас
Директора на фондация „За Нашите Деца” участва в
изготвянето
на
Националната
стратегия
за
деинституционализация. Документът определя основните
стъпки за закриването на домовете за деца като се
започне с институциите, в които живеят малчугани с
увреждания.
Председателят на Държавната агенция за закрила на
детето Надя Шабани оцени приноса на фондацията и
благодари за експертното участие и личния принос на
Иванка Шалапатова в правителствения документ.
В официално писмо председателят на ДАЗД определя като значимо участието на
Шалапатова за очертаването на насоките, по които в дългосрочен план ще се достигне
пълното закриване на съществуващия модел на грижа в домове за децата.
За изключителна служба в полза на обществото
фондация „За Нашите Деца” бе номинирана за
годишната награда на ООН в категорията за
прозрачност,
отчетност
и
отговорност.
Номинацията е дело на Велик Приорат България,
част от световния орден на рицарите тамплиери.
На 18 ноември, като част от официалната визита
на Гръцкия Президент в Република България, гжа Меи Папуля, първата дама на Гърция,
придружена
от
г-жа
Зорка
Първанова,
посети Центъра за обществена подкрепа „Св.
София”, създаден и управляван от фондация „За
Нашите деца”. По време на посещението си
двете първи дами бяха запознати обстойно с
работата на организацията от 1992 г.

„Фондация „За Нашите Деца” бе
предпочетена заради отговорния,
прозрачен и последователен стил
на работа. Целите на нейната
дейност
се
припокриват
с
изповядваните от нас ценности,
като
взаимопомощ
между
християни и подпомагане на хора
в беда, както и интелектуална
благотворителност”
Генерал майор Румен Ралчев,
велик прийор на българските
тамплиери.

Гръцката първа дама г-жа Папуля изрази
своето възхищение от дейността на
организацията и от задълбочения й
подход.
Съпругата на българския президент
Зорка Първанова сподели възхищението
си от екипа на Центъра.
Те потвърдиха ангажираността си към
социалната кауза на организацията и
заявиха готовност за подкрепа в
бъдеще.
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През изминалата година организирахме поредица от
събития, имащи за цел да насърчат добрата грижа
към децата и да стимулират бъдещите и настоящи
родители да търсят подкрепата и съветите на
специалисти, когато имат въпроси или срещат
затруднения.
Организирахме открит урок по къпане на новородено и
първи грижи за бебетата за бъдещи майки и татковци.
Чаровният телевизионен вестоносец и член на
Консултативния съвет на фондация „За Нашите Деца”
Пейо Филипов, неговата съпруга Мария и Елена Василева
от училището „Ма-ма” демонстрираха пред столичани в

„Ние
от
фондация
„За
Нашите Деца” много искаме
бъдещите родители да са
уверени в себе си и в това,
че могат да бъдат добри
родители. Да си родител не
е трудно, но е отговорно и
не са нужни само майката и
таткото,
а
трябва
помощта и на близките
им. Това
са
майки
и
татковци, които не срещат
разбирането на близките си
или са притиснати от
обстоятелства, с които не
могат да се справят. С
днешната демонстрация ние
искаме да покажем, че на
родителите
е
нужна подкрепа не само от
техните
близки
и
от
обществото. И да насърчим
бъдещите майки и татковци
да питат, когато имат
дилеми по грижата
за
своите новородени”
Иванка
Шалапатова,
директор на фондация „За
Нашите Деца”.

Борисовата градина как правилно се поставят бебешките
пелени, каква е подходящата детска козметика, храни и медикаменти за новороденото.
Открит урок бе проведен и в Пловдив съвместно с търговския център „Mall Пловдив”. По
време на срещата с бъдещите родилки д-р Диана Аргирова от МБАЛ Пловдив показа кои
са правилните начини за къпане на новороденото, как да се грижим за кожата му, както и
как правилно да го кърмим. В рамките на демонстрацията асистент на началника на
отделението за новородени и недоносени в МБАЛ Пловдив д-р Диана Аргирова беше
Румяна Танчева – майката на тризнаци от Асеновград – Сандра, Весела и Хриси.
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Открихме четири стаи за майката и
бебето
в София и Пловдив. Две от
стаите се намират в пловдивските
болници – „Св. Мина” и МБАЛ „Пловдив”.
Създадена е една стая в мола, както и
една в столичния зоопарк.
Това са специални кътчета за най-малките, в
които родителите могат да нахранят и повият
своето дете в спокойна и приятна обстановка,
оборудвана с всичко необходимо за целта.
Създаването на места за грижа за новородени и малки деца е част от отговорността на
фондация „За Нашите Деца” за насърчаване на добрата грижа в първите, най-важни
години от
Стаите в болниците се ползват и от
социалните работници на фондация „За
Нашите Деца” за консултиране и
информиране на майки, които са
заявили желанието да изоставят своите
бебета в родилното отделение.
Стаята в зоопарка бе открита от джаз
изпълнителката Белослава.
Тя поздрави „За Нашите Деца” за
инициативата
и
каза,
че
като
представител на нейния Консултативен
съвет от вече три години е горда, че
организацията успява да реализира
успешно идеите си.

„Като майка много често съм
изпадала в комични ситуации,
за да търся място да сменя
памперса на дъщеря си влизала
съм
в
бани,
тоалетни, пейки и улички.
Всяка една българка познава
този проблем за разлика от
европейките. Много е хубаво,
че има организации като „За
Нашите
Деца”,
който
насърчават
и
подкрепят
родителите.”
Белослава, джаз певица
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2010 г. фондация „За Нашите Деца” набра 409 804 лева от корпоративни и
индивидуални дарители, които бяха инвестирани в предотвратяването
изоставянето на деца и намирането на приемни родители за малчугани в нужда.
Срещнахме нови партньори, които повярваха в нашата работа и кауза. 2010
година бе годината, в която установихме първите трайни партньорства и
дългосрочни проекти за развитие на приемната грижа.
"Ние в Компас вярваме в семейство и сме
сигурни, че най-добрата среда за едно
дете е семейната среда. Затова
създадохме едно малко удоволствие за
сутрешната закуска. Пастетите Компас
са вкусни, хранителни и сплотяват
семейството. Те са полезни за децата.
Нашите пастети са различни, но и ценни
за обществото. Те ще помагат. С
каузата, която днес ще обявим и ние ще
подкрепим, ние сме убедени, че ще
помогнем на повече деца да имат
щастливо детство", Георги Мандаджиев,
маркетинг директор на фирма „Компас”.

През
месец
април
започнахме
тригодишна инициатива съвместно с
фирма „Компас”. Социалната работа на
фондацията
с
малчуганите
и
потенциалните
родители
ще
се
финансира с приходи от продажбата на
пастета. 8 процента от цената на всеки
закупен продукт с марка Compass Junior
ще бъдат предоставени за осигуряването
на приемни семейства на изоставени
новородени и деца до 3 години. Така
всеки, който закупи за своето хлапе
пастет Джуниър ще бъде част от общата
кауза.

Одиторската компания Прайсуотърхаус Купърс България подкрепи наш проект,
насочен към превенция на изоставянето на бебета. 20 584 лева бяха дарени на
фондацията и бяха използвани за осигуряване на специалисти, социални работници,
психолози и терапевти, които да предотвратят изоставянето на децата още от родилното
отделение. Пол Тобин – управляващ съдружник в компанията изразиха своята
съпричастност към каузата превенция на изоставянето и показаха, че за служителите
”Прайсуотърхаус Купърс Одит” отговорността към обществото и към най-уязвимите
деца е приоритет. През 2010 г. много от работещите в компанията избраха да подкрепят
и чрез лични ежемесечни дарения нашата социална работа.
Ротари клуб София Интернешънъл
организира
благотворителна
шотландско-българска
вечер
в
подкрепа на децата, за които работи
фондация „За Нашите Деца” в Клуба
на архитекта в столицата.
На събитието бяха представени
традиционни български и шотландски
танци, като част от присъстващите
бяха облечени в народни носии.
Идеята на вечерта беше да събере
красотата
на
шотландката
и
българската култура чрез танца в
името на благородна кауза. Десет лева от всеки закупен за събитието билет отидоха за
нуждите на децата, с които фондация „За Нашите Деца” работи.
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През месец октомври Райфайзенбанк подкрепи нашият
проект „Истинско детство за деца в риск” , насочен към
децата от дома за бебета “Света София” и деца от
приемни семейства в София и областта. По проекта се
организират културни и образователни дейности –
различни занимания извън дома, посещения на музеи,
театри, концерти и изложби. Незаменими мигове и
радости за малките деца под приемна грижа и за децата
от Дома, са различните игри с професионални
аниматори в детски центрове.
През
ноември
2010
Германо-българската
индустриална камара и Алианц дариха на фондация
„За Нашите Деца” автобусче, с което организацията ще
може да превозва медикаменти, играчки и дрехи за деца
от домове. Фондацията получи и допълнително дарение
от 2 000 лева за гориво и поддръжка, което е осигурено
от събраните по време на Бала средства. Превозното
средство е наречено „Автобусче на надеждата”, защото
благодарение на него много изоставени деца и
малчугани от приемни семейства ще опознаят света
извън домовете и ще получат надежда, че за тях има подобро бъдеще. „Автобусчето на надеждата” ще даде
шанс и на деца с увреждания от домове и приемни
семейства да получат нужните им медикаменти, както и
специализирани уреди, които да улеснят тяхното
придвижване.
Заедно
с
веригата
заведения
„Коста
Кафе”
организирахме коледна инициатива в подкрепа на
изоставени деца. Коста кафе дариха 10 % от стойността
на всяко Лате Крем Брюле и всяка чаша в подкрепа на
фондация „За Нашите Деца”.
Клубът на изпълнителните директори в България
беше организатор на благотворителна томбола в
подкрепа на каузата на фондация „За Нашите Деца”
всяко българско дете да расте в семейна среда.

„Впечатлена
съм
от
дългогодишната отдаденост
и ентусиазъм на екипа на
фондация „За Нашите Деца”.
Хората "горят" и живеят
ежедневно
с
тази
високоотговорна
мисия
в
сърцата си. Ако мога да се
изразя като експерт от
финансовите среди – децата
са най-ценният ни актив и
всичките ни усилия трябва да
бъдат насочени към него, за да
има основа за тяхното подобро бъдеще и по-щастливо
настояще.”
Евелина Милтенова - Член на

Управителния съвет и
Изпълнителен директор на
Райфайзенбанк

Съвместно с организацията за насърчаване на българското
изкуство „Арт Виза” проведохме инициатива за набиране на
средства за създаване на арт ателие за приемни деца.
В него специалистите на фондацията помагат на
малчуганите да изразят своите тревоги чрез изкуство. Често
тези деца не могат да се изразят по друг начин и остават
неразбрани от възрастните и света. В арт ателието те
намират разбиране и подкрепа.
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За втора поредна година организирахме благотворителния търг
„Вечер на добродетелите”
На събитие под патронажа на министъра на външните работи Николай Младенов и
столичния кмет Йорданка Фандъкова бяха събрани 66 510 лв., с които фондация „За
Нашите
Деца”
ще
намери
приемни
родители за изоставени
деца. Сред гостите на
събитето
бяха
посланици,
спортният
министър Свилен Нейков
и
представители
на
бизнеса.
По време на събитието
гостите
имаха
възможност да наддават
за предмети на известни
личности, както и за
колекционерски премети
от
цял
свят,
предоставени
от
посланици
на
чужди
мисии у нас. Копринен шал, дарен от кмета на София бе закупен за 2070 лв. от
изпълнителния директор на „Главболгарстрой“ Симеон Пешов. Уникално копие на
Европейската конституция на глаголица също бе продадено на търга. Предметът, за който
наддаването беше най-оспорвано - изящен модел на арабски кораб, предоставен от
Министерство на външните работи намери своя
притежател за 2050 лв. Танзанийска дърворезба,
принадлежала на холандския посланик Карел ван
Кестерен , порцеланова бонбониера на посланичката
на Унгария Юдит Ланг, албум на посланика на САЩ
Джеймс Уорлик, както и ваза от тайландски ръчно
рисуван порцелан бяха сред предметите на
благотворителния търг. Тениската, с която Румяна
Нейкова спечели златен олимпийски медал по
гребане в Пекин през 2008 г. също предизвика голям
„Поздравявам фондация „За
интерес сред гостите. Картината „Бряг” на известния
Нашите Деца”
за това, че
български художник Георги Баев бе продадена за
повече от десет години работят,
4550 лв. и стана най-скъпо продаденият предмет на
за да има приемни родители у
вечерта.
нас. Подкрепата за тяхната
кауза е подкрепа за нашето
По време на първото издание на „Вечер на
бъдеще.”
–
Николай
добродетелите” през 2009 г. бяха събрани повече от
Младенов,
министър
на
30 000 лева, с които социалните работници на
външните работи на Република
фондацията намериха дом на 17 изоставени
България.
българчета и подкрепиха 64 българи да вземат у дома
си чуждо дете.
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Една история за трудните решения и удовлетворението от социалната работа
От Светла Иванова – социален работник в Национален център за превенция на изоставянето
Случаят, който никога няма да забравя в личен и професионален план, е този на 33годишна майка, заявила намерение да изостави детето си. Беше взела решение да
изостави детето след сериозен конфликт с партньора си, който я беше изгонил от
жилището им и тя живееше на квартира, която до няколко дни трябваше да напусне.
Часове след скандала, тя обаче променя решението и се обажда в родилния дом, за да каже,
че е променила решението си, че с партньора й са оправили отношенията си и ще си
вземат детето. Тогава се срещнах с майката и видях, че срещу мен седи една емоционално
нестабилна и неуравновесена жена, често преливаща от тема в тема, с тежка
травматична история. Била е на 6г., когато родителите й се развеждат. С авторитарна
майка, зависима от нейните решения. В тинейджърските години поведението й е
асоциално. В по-зряла възраст се обвързва с мъж, с който има седемгодишна връзка, от
която им се раждат две деца. Тъй като не е срещала подкрепа и разбиране от страна на
близките си, от роднините на мъжа си и от самия него, се отказва от децата и ги дава за
осиновяване. Сподели, че оттогава е “половин човек”. Не бе преживяла загубата им,
вината, която носеше в себе си, бе огромна. Животът й продължава да върви по своята
плоскост надолу.
Разделя се с бащата на децата, за да се обвърже с друг, отново, за когото е искала да се
омъжи, но не това е било неговото желание. За тази майка бе толкова силно намерението
й да създаде собствено семейство. В последствие среща поредния мъж в живота си, който
е в процес на развод със съпругата си. Несигурността, липсата на доверие, страхът от
изоставяне на майката създаваха конфликтни ситуации с партньора й – чести скандали,
придружени с насилие, хвърляне на предмети, употреба на алкохол (преди и по време на
бременността) и от двамата. Отношенията между тях бяха като да вървиш по въже.
Времето, за което трябваше да решим дали тя ще се справи с отглеждането на бебето и
ще му осигури сигурно и спокойно детство, бе кратко.
Виждах желанието на майката да си вземе детето, но в следващия момент виждах и една
емоционално лабилна майка, можеща да постави в риск живота и здравето на детето си,
както и в някакъв момент, несрещайки подкрепа от близките си, да се откаже от него и го
даде за осиновяване. След часове прекарани в разговори с нея, с партньора й, с майка й, се
стигна до решението, че детето ще се изпише с майката и бащата, с интензивно
проследяване на случая от страна на ОЗД.
Няма да забравя радостта, която изпитах, когато след време се видяхме и тя дойде до мен
специално, за да ми покаже сина си, да разкаже колко е пораснал, колко зъбчета са му
поникнали, да сподели, че отношенията между нея и мъжа й са добре и че се чувства
щастлива. В работата ни често се налага да даваме оценки, да предлагаме и взимаме
решения, свързани с човешки живот, което е трудно и отговорно. Никога не можеш да
знаеш дали то ще е най-правилното. Виждайки тази усмихната и вече много поспокойна майка, красивото й дете, блясъкът в очите й, знам, че е било правилното.
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Само цветето е преместено
Историята е за Габриела – приемен родител, 64 год. и приемното дете
Вили на 8 години.
Историята е разказана от Марияна Рудева - социален работник на фондация „За
Нашите Деца”, която е помогнала на Вили да се чувства щастлива и обичана в
семейството на Габриела.
Вили живееше на място много различно от това,
което познаваше. Казваха му Кризисен център. Не
че това имаше значение за нея – беше еднакво
объркващо и студено като усещане - като във
всяка институция. Не че не намери деца и
възрастни, които да я подкрепят и с които да
говори, не беше сама, но беше самотна. И се
чувстваше виновна, че е там, но какво можеше да
направи? Трудно й беше на 8 години да живее
равнодушно с това, което беше преживяла, не
знаеше какво може да направи. Показваше го и с
поведението си - беше различна и когато учителите й я попитаха тя видя възможност да
сподели, че живее бедно, че родителите й се карат помежду си, че баща й пие, прави
опити и я докосва по различен начин и че майка й не може да се справи с това. Имаше
нужда да го каже.
И тогава се оказа в Кризисен център с объркана представа – дали все пак не трябваше да
замълчи и да остане при родителите си, защото те са нейните родители или да ги предаде
и да се раздели с тях. Вината не я напускаше. На 8 години Вили вече усещаше нейната
тежест. Въпреки всичко тя очакваше да се върне при майка си, защото я обичаше. И
живееше с очакването за това.
И тогава се появи Тя - жената, при която щеше да отиде. Знаеше малко за нея – че има
две внучки - на 12 и 5 години и че живее с дъщеря си и нейният съпруг. И че всички я
очакват. По – късно започна да разбира нейната роля и чу, че я наричат приемен родител.
Психолозите и социалните работници й обясниха. Но знаеше, че това как я наричат
нямаше значение за нея по-важното беше как ще я приемат.
Точно затова на първата среща с Габриела – приемният й родител, Вили я наблюдаваше
тайно и въпреки че хиляди въпроси изникнаха в нея, тя ги остави за себе си. Огледа
плюшеното зайче, което й подари Габриела и го гушна – като знак, че ще отвори сърцето
си, за да я приеме. Видимото безразличие към албумчето със снимки, което й остави
Габриела, се оказа най-голямото й любопитство. Там освен семейството, имаше снимки и
на къщата, в която щеше да отиде – къща с толкова много цветя. Затова, когато за първи
път пътуваше към нея и Габриела я попита: „Дали можеш да предположиш кой е нашия
дом”, тя с категоричност посочи: „Този, само дето сте преместили едното цвете”.
И точно в този момент се усеща как детето отваря вътрешния си свят за теб. Показва ти,
че не си оставил просто един албум, а че му даваш част от себе си и му даваш очаквания,
представи и мечти. Това е равносметката за Габриела и за всички нас.
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Двата месеца, които изминаха оттогава са времето, в което Вили чувства обичта. Знае, че
има трудности, но има и решение за тях. Стига да има човек, който да е до теб и да ти
помага. Вече знае, че да слизаш и да се качваш по стълби не е толкова страшно. Е да, с
училищните занимания е трудно, но знае, че има хора, които ги е грижа за това и търсят
решение и подкрепа за нея.
Предстои осъществяването на срещи с родителите й. И знае, че когато иска може да
говори за тях. Сега преодолява страха, че не винаги присъствието на хора от социалните
служби е знак за връщане в институция. И вече знае, че Кризисният център е част от
миналото й. Все още обаче има нужда от потвърждение на един въпрос: „Нали повече
няма да се върна там?”
Цял свят
Историята за малкия Сашко, който с помощта на фондация „За Нашите Деца” има
своите приемни родители, е разказана от Феонка Зайкова – социален работник във
фондацията.
Казвам се Сашко. Голям съм вече – на две годинки и
три месеца. Преди живеех в Дом. Моята мама не
можеше да се грижи за мен. Когато съм бил на два
месеца тя е решила да ме остави там. Имаше много
лелички с бели престилки. Много ръце, които сменяха
памперсите ми, много лица, които не познавах и които
идваха и си отиваха, не разбирах защо. Лицето на
мама ми липсваше най – много. Тя идваше понякога.
Рядко. Говореше ми нещо, понякога мълчеше и само
ме гледаше. Имах нужда от това да ме гушне, да ми
каже колко много ме обича. Никоя от леличките не ми
го каза никога. Оставяха ме с часове да мисля и
мечтая, не си мислете, че малките хора нямат мечти,
съвсем не. Мечтаех с часове, често се усамотявах.
Леличките в Дома ми казваха, че съм много сериозен.
А аз съм си такъв. Трудничко е, когато толкова ти
липсва мама.
Един ден социалната работничка на Дома ме поведе
по коридора за ръка. Вървяхме си, а аз се надявах на нещо различно от всичко, което
толкова се повтаря в деня ми. И се случи. Влязох в стая, в която имаше някакви възрастни.
Всички ме гледаха. Някои се усмихваха, други бяха напрегнати. Задаваха ми въпроси,
търсеха погледа ми. А аз тъкмо се бях събудил. Изобщо не ми беше до това. Една жена се
запъти към мен, коленичи и започна да ми говори с мил и грижовен глас. Знаех, че това не
е мама, аз си я познавам, но ... ама гласът й ми хареса. Гушна ме, изправи се с мен и
отиде до прозореца. Започна да ми показва какво има навън. Никога не съм гледал през
прозореца. Никой не ни вдига до него - лелите в Дома нямат време за това. Винаги ми се е
искало да видя какво има през тези огромни прозорци. И видях - в прегръдката на жената с
милия глас гледах в захлас навън. Вслушах се в това, което тя ми говореше.”Сашко, това
навън е нашата кола. С нея ще те водим на разходка, ще ходим на море. Виж
тревичката, дърветата, виж облачето.” Слушах я, и не успявах да разбера всичко. Сред
всички в стаята имаше човек, който бе по – странен. Не познавах такива хора. Гласът му
бе по – плътен и не приличаше на лелите, нито на някой, когото бях виждал. Тръгнах към
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него. Борех се със себе си – крачетата ми вървяха напред, а в сърцето ми се бе събрал
толкова много страх. Разплаках се и в същото време потънах в ръцете му. Това бе Той. В
прегръдката му почувствах сила, имаше още закрила, бях сигурен там.
Това бе нашата първа среща. Сетне жената с милия глас и Той започнаха да идват в
Дома. В началото - по – рядко, после - по – често. Играехме си заедно, представяте ли си?
Тя ме целуваше по бузките, а Той ме гушкаше. Усещането бе ново за мен.
Един ден лелите ме облякоха в по – хубави дрешки. Даже и якето. Видях, че пристигат Той
и Тя. Тя коленичи пак до мен и ми обясни, че днес отиваме на разходка в къщичката им.
Уау, почувствах страх. От двумесечен бях тук, в Дома, това си беше моята сигурност. Но
тогава Той пак ме гушна и аз забравих страха си. Качиха ме в колата си. Потеглихме. Леле,
какви неща видях. Коли, светофари, голям път. Другата леличка, която пътуваше с нас, ми
обясни, че отиваме в моята нова стаичка. Глупости, моята стаичка беше там при многото
деца в Дома. Всъщност нямах си нищо мое – играчките, стаята, леглата, масичките и
столовете, всичко беше на всички. Не й повярвах.
Влязохме в къщичката на Той и Тя. Тя беше къщичка с много стаички. Ако знаете само
колко интересни неща имаше там. Никога, ама никога не бях виждал такива. Имаше нещо,
което ми обясниха, че е пералня. Хареса ми да си навирам главата в нея и да гледам в
онова кръглото. Имаше едни шкафове, пълни с едни чинии и неща, които започнах да
изпразвам и да разглеждам. Всичко бе различно от Дома - там нямаме такива интересни
работи. Той ме взе и ме поведе към една друга стая. Имаше три легла. Едното бе малко.
Имаше наредени играчки. Постави ме в него. Каза ми: „Сашко, това ще бъде твоето легло,
харесва ли ти?”. Дали ми харесва?! Започнах да хвърлям играчките във въздуха и да се
заливам от смях, не помня кога съм се смял толкова силно и толкова от сърце. Всъщност
не знаех защо се смея. Знаех, че съм щастлив. Това ли наричали щастие?!
След това Той и Тя ме върнаха отново в Дома. Обещаха, че ще дойдат отново и си
тръгнаха. Тази вечер заспах трудно. Мечтах повече от обикновено. Вълнувах се. Какви са
Той и Тя? Защо онова там е моето легло? А аз защо отново съм в Дома? По – късно
разбрах, че ще има още такива гостувания. Те наистина дойдоха отново и постепенно
свикнах да ходя в тяхната къщичка и при моето легло.
Не помня колко дълго мина след тези гостувания, ама отскоро вече съм при Тях. Спя в
моето легло. Играя с моите играчки. А Тя и Той вече имат имена – наричам ги Мама и
Татко. Имам си и моята мама, при която те ме водят да се виждаме. Когато се видим
усещам, че ме обича, но не може да сме заедно, не знам защо. Сигурно още не може да се
грижи за мен сама. Знам обаче че, след като тя си тръгне, аз не съм сам. Отивам при
другата мама и татко. Чувам, че социалната работничка ги нарича приемни мама и
татко. Каквито и да са, обаче знам, че ме обичат много. Вече има кой да ме гушка, когато
плача има кой да ме успокои, когато се ударя знам, че ще ме целунат и ще ми говорят с
милия глас, когато се чувствам уплашен, знам, че при татко ще се гмурна в Онази
прегръдка и там ще бъда защитен от всичко. А вечер, преди да заспя, отивам при единия
и другия, целувам ги и им казвам „Нощ”. Трудно ми е да разбера всичко, но усещам, че
сега светът ми е пълен, не съм сам и ме обичат. Целият ми свят…
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Домът за деца – сива и безрадостна
картина
Историята на Мария на 13 г., която е
настанена е в приемно семейство от
фондацията, разказа Янита Манолова –
социален работник в ЦОП „Св.София”
към фондация „За Нашите Деца”
Почти
на
нейните
години
–
четиринайсет– майката на Мария остава
без родителска грижа след развода на
нейните
родители.
Среща
помощ
единствено от страна на прабаба си,
която с трудност й осигурява подслон и храна. Трудният живот на майката на Мария я
среща с неподходящи хора. След редица неблагоприятни събития в живота й и липса на
каквато й да е било подкрепа, тя ражда 6 деца, които отглежда до различен период от
живота им. Към момента най-голямото е осиновено. Две близначета на 5 години и едно
дете на 4 г. се отглеждат в семейства на близки, едно дете на 1 г. е в семейна среда, а
друго, седемгодишно, е в дом за деца. Мария е настанена в приемно семейство.
Приемните родители на децата не съдят майката за нейното решение. Благодарение на
техния пример и подкрепа, майката в момента отглежда в семейството си дете.
Благодарна е на хората, които полагат грижи за децата й. Малката Мария пък мечтае
братчето й също да напусне Дома за деца, в който е настанено. Добрата новина е,че към
момента майката е предприела действия в тази насока и той вече се прибира в къщи през
съботно-неделните дни. Важното е, че Мария не се сърди на майка си... Тя вече знае
колко хубаво е да живееш в семейство, макар и приемно.
Малко преди Благотворителният бал на Фондацията Мария ни предостави своя картина за
каузата. Детето сподели,че е нарисувало Дом за деца, в който родителите идват, вземат
децата си и с радост напускат „сивата сграда". Мария не бе нарисувала небе в картината,
защото по нейните думи: „Не за всички деца има небе".
„Защо не оцветиш Дома за деца – така картината ще стане по-хубава?” –
попитала детето неговата приемна майка.
„Така сградата ще стане красива и хората ще си помислят, че там е хубаво и
приятно" – отговорила Мария.
За Деня на отворените врати на приемния родител Мария бе написала послания за
приемните родители. Тя им благодари за грижите и че правят от невъзможното възможно,
за да могат децата да не се чувстват по-различни.
Фондация „За Нашите Деца” подкрепя детето и приемното семейство, в което е настанено.
Семейството премина цикъл от надграждащо обучение –индивидуално, а впоследстве и
групово. Включи се в група за самоподкрепа на приемни родители, където обменя опит с
други действащи приемни семейства и получава подкрепа в благородната мисия.
Семейството потърси експертна консултация, за да даде най-добрите грижи на Мария в
трудната тинейджърска възраст, в която тя навлиза. Получаваше редовни консултации от
специалистите на Детския център „Св.София”. Родителите и детето бяха подкрепени и
при справянето с трудностите при усвояването на учебния материал по математика, като
Мария бе записана от социалния си работник на курсове и подобри успеха си по предмета.
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Мария посещава арт-ателие в Детския център „Св.София” за деца под приемна грижа.
Участва в изработването на коледни картички. След среща с ОЗД бе получено
направление за ползване на социални услуги и с детето стартира и работа по Книга за
история на живота. Целта на метода е чрез Книгата да се повиши самооценката на детето
и да се изгражда и поддържа неговата идентичност.
Мария посрещна новата 2011 година на почивка в Испания заедно с приемното си
семейство. Най-голямото й желание е децата да не живеят в Домове. Работата по случая
продължава с подкрепа на семейството и консултиране в посока полагане на все така
качествени грижи за тинейджърката Мария.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2010 г.
ПРИХОДИ за 2010 г.

РАЗХОДИ за 2010 г.

Приходи: 770 х.лв., от които 612 х.лв. –
приходи от дарения под условие, 155
х.лв. – приходи от дарения без условие,
Положителни разлики от промяна на
валутни курсове от промяна на валутни
курсове – 3 х.лв.

Разходи: 770 х.лв., от които 623 х.лв. за
програмната
дейност,
142
х.лв.
за
администрация, Отрицателни разлики от
промяна на валутни курсове – 5 х.лв.

През 2010 г. сме получили финансирания
в
размер
на
475 057
лв.
от
институционални
донори,
от
индивидуални донори - 47 190 лв. и
362 614 лв. от корпоративни донори, от
които признати като текущи приходи са
770 000 лв.
Финансовият отчет е съпроводен с доклад на независимия одитор 0173 Васил Тодоров,
адрес гр. Пловдив, ул. „Богомил” № 62
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Нашите приятели
Благодарим сърдечно на нашето Настоятелство и Консултативен: съвет за тяхното
доверието, подкрепа, съвети и отдадеността към нашата кауза:
Златка Михова
Максим Бехар
Пламен Димитров
Костадин Стоилов
Мириам Улеман
Силва Зурлева
Сашо Дончев
Цветанка Ризова
Витомир Саръиванов
Белослава
Иван Василев
Орлин Павлов
Пейо Филипов
акад. Атанас Атанасов
Харалан Александров
Евелина Милтенова
Благодарим Ви за доверието, съветите, подкрепата и съпричастността към нашата работа.
Дарители
Индивидуални дарители
и спонсори
Дарина Аргирова
Албена Руменова Попова
Мария Георгиева
Симеонова
Димитрина Спасова
Сербезова
Тончо Желязков Караджов
Мария Георгиева
Тороманова
Радослава Николова
Ганозова
Цветанка Донкова
Крумова
Радка Николова Гинева
Нонка Кръстева Йотова
Емануил Янков Манолов
Евелина Милтенова
Великова
Светла Иванова Несторова
– Асенова

Румен Иванов Янчев
Светослав Тотев Радев
Веселка Крачунова Димитрова
Анна Савчева
Екатерина Маринчева
Бойка Маркова Василева
Валентин Михов
Борис Асенов Манчев
Лъчезар Димитров
Цоцорков
София Каменова Христова
Жени Венциславова
Славова-Новицки
Евгения Николаева
Атанасова
Свилен Нейков
Лидия Йорданова Рашева
Анина Рангелова
Анатолий Георгиев
Георгиев
Цветанка Ризова
Адриана Петрова Стоилова
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Емил Ганчев Кьосев
Силвия Димитрова Цанова
Данчо Боянов Джиков
Любомир Любомиров
Крумов
Христо Симеонов
Преслава Колева
Тодор Ташев
Костадин Иванов Стоилов
Зоя Георгиева Паунова
Симеон Стоилков Пешов
Клаус Мюледер
Георги Христов Танев
Eва Борисова
Васил Димитров
Големански
доц. д-р Григорий
Цветанов Вазов
Иван Димитров Димитров
Фани Алфред Криспин
Биляна Александрова
Надежда Михайлова
Деян Иванов Иванов

Десислава Петкова
Красимир Петров
Велимира Артачка
Елена Атанасова Дафова
Любомир Моралис
Любомир Валентинов
Спасов
Ралица Симеонова
Иван Чолаков
Елена Стоева
Асен Алексиев
Траян Цветанов Халаджов
Таня Борисова Димитрова
Цветан Любомиров Гунев
Димитър Емилов Иванов
Магдалина Петкова
Авгарска
Цветан Стефанов
Младенов
Здравко Кирилов Ценов
Александър Наталиев
Миланов
София Микуцева
Диана Терзиева
Компании и организации
Компас ООД
Пътища Пловдив АД
Прайсуотърхаус Купърс
Одит ООД
Микс Инженер Консулт
Пловдив ООД
Ротари Клуб София
Интернешънъл
Моторола България ЕАД
Бет принт ООД
Джи пойнт ООД
Артеа 83 ЕООД
Глобал прайвит солюшанс
ООД
Крестън булмар ООД
Промаркет ООД
Макметал Холдинг АД
Евробулстрой холдинг
ЕАД
Златна Панега бетон ЕООД
Суинг ООД
Рока България АД
КПМГ България ООД

Обединена млечна
компания АД
Мейд ин София ООД
Пиеро 97 МА АД
Булгартабак-холдинг АД
АТ Инженеринг 2000 ООД
Трейс - Ипома АД
Порше Интер Ауто БГ
ЕООД
Балканстрой АД
ХуМан България Институт
за хуманистичен
мениджмънт
ЗАД “Булстрад живот
Виена иншурънс груп” АД
ПОК Доверие АД
Астра Зенека Ю Кей
Лимитид
Финанс Дизайн ЕООД
Овергаз инженеринг АД
Хорайзънс България ООД
Български футболен съюз
Спиди АД
Фондация за възраждане
на Белчин
Булленд сървисис ООД
Сосиете Женерал
Експресбанк АД
РГС ЕООД
Идо Стил -ТМ ООД
Артекс инженеринг АД
Класик дизайн ЕООД
Икар 2007 ЕООД
Кока-Кола България ЕООД
Майкосрофт България
ЕООД
Оракъл ийст сетръл юръп
лимитид – клон България
Диферент пропърти
мениджмънт груп ЕООД
Главболгарстрой Холдинг
АД
Феста Холдинг АД
Ателие Митков ЕООД
Челопеч майнинг ЕАД
Дрийм Ивентс ЕООД
М 3 ООД

СНЦ Германо-Българска
Индустриално-Търговска
Камара
Си и о клуб България ЕООД
Густав Кезер Тренинг
Интернешънъл България
ЕООД
Антисто консулт ООД
Стилмет АД
Аркоплан ООД
Болкан Бритиш Соушъл
Сървейс АД
Райфайзенбанк България
ЕСРИ България ООД
Министерства и
агенции
Министерство на труда
и социалната политика
Министерство на
здравеопазването
Министерство на
образованието,
младежта и науката
Държавна агенция за
закрила на детето
Агенция за социално
подпомагане
Общини
Столична община
Община Пловдив
Посолства
Посолство на Унгария в
България
Посолство на Кралство
Дания в България
Посолство на Армения в
България
Посолство на алжирска
демократична и народна
република в България
Посолство на Република
Индонезия в България
Партньори
ДМСГД „Св.София”
ДМСГД Пловдив
I АГ болница „Св.София”
МБАЛ Пловдив
МБАЛ „Св.Мина”

Фондация „За Нашите Деца”
1000, София; ул. Юрий Венелин 22, ет. 4, ап. 20, office@detebg.org, www.detebg.org
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