
 
       

СИГУРНА СЕМЕЙНА ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
 

Фондация „За Нашите Деца“ работи за това всяко дете да живее сигурно и обичано в семейство и да получава цялата 
необходима грижа,  да расте пълноценно, така че да получи силен старт и основа за развитие на своя пълен потенциал.  
Изхождайки от нуждите на детето в най-ранна възраст, ние съсредоточаваме вниманието и ресурсите си върху 

подкрепа на неговото оптимално развитие в сигурна семейна среда.  

Фондацията управлява и развива услуги и програми за превенция на изоставянето, за подкрепа на деца в риск, 

на родни, осиновителни и приемни семейства.  

Нашите социални услуги са фокусирани върху: 
- превенция на изоставянето и подкрепа на семейството; 
- семеен тип краткосрочна грижа за деца под тригодишна възраст;  
- осигуряване на грижовна и сигурна семейна среда в приемно семейство за децата, които по различни 

причини за определен период от време не могат да бъдат отглеждани от собствените си родители;  
- подкрепа за деца с проблеми в развитието; 
- развитие на капацитета на родителите – родни, осиновителни, приемни. 

Водещи принципи в нашата работата са ранната подкрепа и ранната интервенция, които са от най-съществено 

значение за развитие на потенциала на децата с увреждания или трудности в развитието. Това е една от причините 

да развиваме активно услугите за ранна детска интервенция, които да подкрепят семействата да стимулират 

развитието на детето си. 

С наш принос вече 3 институции за малки деца не съществуват и там никога повече няма да се отглеждат и увреждат 

деца. 

Каузата на Арт вечер на добродетелите 2018 е  СИГУРНА СЕМЕЙНА ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ чрез 
- Разширяване на палитрата от услуги в подкрепа на децата и семействата в риск в общността, така че те 

да могат за останат заедно.  
- Разкриване на социални услуги насочени към превенция на изоставянето на ниво родилен дом и 

превенция на отделянето на деца от родните семейства; 
- Разкриване на услуги за директна работа и подкрепа на родителите и семействата в риск  - обучения в 

родителски умения; превантивна подкрепа на семействата и децата, в риск от социално изключване; за 

мобилизиране на родителите за поемане на отговорност при отглеждането и възпитаването на децата си; 
- Активна застъпническа дейност за въвеждане и прилагане на интегрирани политики в подкрепа на 

развитието на децата в ранна възраст, които да гарантират правото на всяко дете да живее в семейство и 

да развива своя потенциал.  
 

С набраните от Арт Вечер на добродетелите средства ние ще реализираме:  

- Мобилни услуги в подкрепа на семействата на новородени и специалистите в здравните заведения. 

Фондация “За Нашите Деца” развива иновативни програми, чрез които мобилен екип от 

специалисти (социални работници, психолози, рехабилитатори, кинезитерапевти, специалисти 

в сферата на ранното детско развитие и ранната интервенция и други) работят на терен в 

болници и социални услуги, като предлагат подкрепа на децата, родителите и здравните 

специалисти. По този начин ние стигаме директно до хората в нужда, там където те се намират. 

Досегашните пилотни такива дейности на фондацията сочат както, че те са изключително полезни и високо 

оценени от хората, на които помагат, така и че има огромна нужда от такива специалисти. С осигурените 

средства ние ще можем да осигурим устойчивост на вече започналите дейности, както и да разгърнем още 

повече мобилните си услуги, за да обхванем още повече хора. 

 

- Иновативни развитийни програми и дейности - програма “Да учим заедно“,  дейности в защитено 

пространство със стимулиращи развитието играчки, които ангажират децата във въображаема игра и ги учат 

на цветове, пространствени възприятия, фина двигателна координация и езикови умения; развиване на 

умения за слушане, за обогатяване на речниковия запас, обща и фина моторика, положителни социални 

връзки с връстници и обгрижващи, въображение и творческо мислене, себеизразяване и увереност с 

помощта на музикални инструменти; развитие на социално-емоционалните умения и уменията за решаване 

на проблеми по забавен и креативен начин чрез творческо четене и различни изкуства.  

 

- Дейности за подкрепа за трудова заетост, професионални обучения, за развиване на умения за семейно 

бюджетиране. 


