
Скъпи приятели, 

За пореден път заедно доказахме, че в една специална вечер - "Вечер на 

добродетелите", можем да дарим надежда на много деца и техните 

родители. Благодарение на Вас екипът има възможност да продължи да работи 

неуморно в името на една мечта –  да няма нито едно дете, което да живее в 

социална изолация. Освен да помогнем на повече деца да живеят щастливи и 

обичани в семейство, мечтаем повече деца в ранна възраст да получат силен тласък в 

развитието, да учат активно за света около себе си и да разкрият и реализират своя 

пълен потенциал. Благодарение на средствата, набрани по време на Вечер на 

добродетелите 2017г.  екипът ни разви иновативна програма за подобряване 

развитието на деца в ранна възраст в София и Пловдив - "Аз играя и 

Мечтая". Благодарение на програмата родителите и хората в родителска функция 

осъзнато използват играта като средство за развиване на малките деца и връзката с 

тях, а децата без родителска грижа имат достъп до програма, която стимулира 

тяхното развитие. Тази програма надгради социалните услуги и дейности, които 

фондацията предоставя в подкрепа на децата в риск и спасяването им от изолацията 

на социалните институции за деца, каквато бе каузата на предходното издание на 

Вечер на добродетелите през 2016г. 

Изразходени средства от Вечер на 

Добродетелите 2016/2017



.

                                    

 

В България все още функционират 36 специализирани институции за деца. 

Приемните семейства в България към декември 2018 са около 2300, а децата 

настанени в тях са около 2200 деца. По данни на държавните институции са 

необходими още около 600 семейства за малки деца и деца с увреждания, за да 

не се налага тези деца да прекарват първите дни от живота си в институция за 

деца. Ситуацията в страната не се е променила през последните месеци на 2018 

година – около 600 деца посрещнаха новата 2019 година в институции. 

Данните затвърждават тенденцията за голям брой изоставени деца - около 1000 

годишно. Това поставя пред сериозна трудност системата за Закрила на детето и 

неправителствените организации в процеса на продължаващата 

Деинституционализация. Предизвикателството е свързано с подкрепата на 

биологичните родители, за да не се стигне до раздяла с детето, както и с 

осигуряване на алтернативни грижи за деца, които са разделени от своите 

родители – Приемна грижа и центрове от семеен тип. 

                         Какъв е проблемът, с който се борим?     

      

 

 



.

  

Дейностите по програма "Аз играя и 

Мечтая" бяха насочени изцяло към 

деца под закрила на държавата, 

техните семейства, както и 

специалистите, които работят с тях. 

Благодарение на набраните по време 

на "Вечер на добродетелите" средства 

само за 2018г. нашите експерти 

подкрепиха общо 962 деца, семейства 

и специалисти.  

 
При 614 от тези случаи съществуваше риск за детето в семейството. В 332 
от тези случаи съществуваше риск детето да бъде разделено от семейството. 
В 75% от случаите родители и деца в двата града запазиха семейните 
връзки и продължиха да живеят заедно благодарение на Вашата подкрепа. 
С общо 8 деца настанени в семейства на близки и роднини работиха 
специалистите в организацията като представиха възможностите на играта 
за подобряване на грижа и преодоляване на травмите от раздялата с 
биологичните родители. 
Освен това 15 деца и техните осиновителни семейства бяха подкрепени в 
процеса на взаимно опознаване и адаптиране чрез специалистите на 
организацията. Съвместните игрови занимания между родителя и детето 
бяха представени като техника, която подобрява и ускорява процеса на 
адаптация на детето. Експертите в организацията работиха с общо 12 деца 
с трудно поведение и 15 деца в риск от отпадане от училище. През игровите 
занимания експертите от Фондацията създадоха доверителни отношения с 
децата, които споделяха причините за настоящата ситуация и заедно 
потърсиха варианти за благоприятно излизане от нея. В двата града 
Центровете за обществена подкрепа работиха и с 11 деца жертва на 
насилие. През игрови техники, специалистите анализираха състоянието на 
децата, за да им помогнат да преодолеят травмите.

Какво постигнахме заедно през 

2018 година по програма "Аз играя 

и мечтая"? 

 

 

 



.

   Благодарение на средствата от Вечер на добродетелите 2017 специалистите по Ранна 

детска интервенция в двата града работиха с общо 61 деца с увреждания и трудности в 

развитието, като в нито един от случаите няма риск от раздяла. Представянето на играта 

като компонент от цялостното общуване с детето подкрепи този резултат. 

Екипите ни в София и Пловдив работиха по 60 случая, в които усилията бяха насочени към 

това децата да бъдат върнати при своите родители като бъде отстранена причината, довела 

до раздялата на детето от семейството. Това е рекорден в цялата история на организацията 

брой. 

През 2018 година експертите от организацията обучиха общо 105 кандидат-осиновителни 

семейства в София и Пловдив, което също е рекорден брой за организацията. В обучителните 

сесии с родителите бяха представени възможностите на играта между родител и дете за 

изграждане на отношения на обич и доверие и за развитието на детето. 

Общо 23 деца под обществена закрила бяха включени в социализиращи дейности реализирани 

от специалистите на организацията.   

През 2018 година общо 227 са участниците в курсовете за изграждане на родителски умения 

и първична превенция на раздялата. Благодарение на подкрепата на Вечер на добродетелите 

тези дейности се реализираха на територията на две болници и две училища в София и 

Пловдив. 

През 2018 година фондацията създаде условия експертите по „Приемна грижа“ да подкрепят 

общо 53 приемни настанявания на деца. Новите настанявания от началото на 2018 година са 

22. Девет са децата с увреждания под приемна грижа. Този обем работа е осъществен от 

общо 36 приемни семейства. Общо 14 са децата напуснали приемната грижа през 2018 г. и 

получили сигурност и развитие в постоянни семейства – 10 деца бяха осиновени, а 4 

реинтегрирани в родните семейства. Тези дейности се реализираха благодарение на 

подкрепата от Вечер на добродетелите и програмата „Аз играя и мечтая“. 

Със средствата на Вечер на добродетелите бяха подкрепени общо 11 деца в Детската къща 

управлявана от Фондацията. Благодарение на работата на специалистите, които ползват 

игрови и развитийни занимания при всички деца се отчита развитие в физическото и 

психоемоционално развитие. Общо 5 деца от ДК намериха постоянен дом след напускане на 

услугата – 4 бяха осиновени, а 1 върнато в родното семейство. 



.

 

- Детска градина „Захарно петле“ в Пловдив, 

- Приемни семейства и деца в Пловдив,   

- Комплекс за социално-здравни услуги "Света Петка" в Пловдив 

- Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна 

медицинска грижа “Стефан Караджа” в София 

- Център за временно настаняване в кв. “Захарна фабрика” 

 в развитието на детето и опознаването на неговите силни страни. 

За да можем да подобрим качеството на живот и стимулирането на развитието на децата 

дългосрочно, екипът ни работи и с 23 специалисти, полагащи грижи за деца под 

закрила. Консултирахме ги за ползата от играта и проведохме обучение на тема „Играта за 

децата с увреждания“ с екипа на Комплекс за социално-здравни услуги "Света Петка" в 

Пловдив.  

Създадохме мобилна игротека, която специалистите от организацията ползваха при дейности с 

деца на различни места.  Често семействата с малко дете в областта нямат възможност да 

посещават центрове за работа с тях и децата в Пловдив и София по ред причини. За целта 

покрихме тази нужда като ние отидохме при тях. Поставихме акцент и върху ролята на 

стимулиращата среда и играта за малки деца и ключовата роля на родителите и семейството. 

 

Благодарение на средствата от Вечер на добродетелите и програмата 

„Аз играя и мечтая“ фондацията започна да работи с децата и 

специалистите и в 4 нови обекта: 

 

 

 Общо 63 деца на възраст до 7 години 

получиха възможността да се включат в 

програмата "Аз играя и Мечтая". От тях 

31 деца бяха в приемни семейства, 27 

деца от детски заведения и 5 деца от 

Център от семеен тип. 15 деца бяха с 

различна степен на специфични 

потребности и трудности в развитието. 

Общо 17 приемни родители и 40 

биологични родители бяха включени в 

дейности по програмата и разбраха за 

ползата от играта 



.

 

Със средствата набрани от Вечер на добродетелите и програмата „Аз играя и мечтая“, 

оборудвахме зала за водна рехабилитация в Комплекс за социално-здравни услуги "Света 

Петка" в Пловдив със хидромасажна вана, легло за масаж и колона. Залата ще се ползва от 

деца с тежки и множествени увреждания. 

Оборудвахме и “Семеен кът” в Център за временно настаняване в кв. “Захарна фабрика”. 

Специалистите ни, сред които социални работници, психолози, семеен консултант и експерти 

по ранно детско развитие работиха със семействата и даваха насоки за правилна и сигурна 

грижа за децата. Благодарение на Вашата подкрепа успяхме да обезпечим, спрямо 

потребностите, допълнително семействата да работят с лекари, психиатри, рехабилитатори, 

педиатри, фамилни терапевти, логопед. 

За съжаление, въпреки усилията ни, не успяхме да получим съгласието на Министерство на 

здравеопазването и на ръководството на Дом за медико-социални грижи за деца от 0-3г. "Св. 

Иван Рилски" в София да започнем да работим и с децата, настанени в институцията. 

Работата ни в този дом се свеждаше само до подкрепа на децата, които извеждахме в приемни 

семейства.  



.

Когато Боряна забременява преди 

4 години и през ум не й минава, че 

животът й ще се преобърне на 180 

градуса и че дългоочакваният 

Наско ще има нужда от нейната 

24-часова подкрепа и пълно 

внимание. Не просто за да се 

развива – а за да оцелее.

Наско се ражда с тежко генетично заболяване. Вече четиригодишен, той не може 

да диша самостоятелно, не говори, има голямо изоставане в развитието си, крехък 

е и често се разболява. Въпреки диагнозата, която обрича и двамата да бъдат 

зависими един от друг, Боряна не се отказва от детето си и така заедно с Наско се 

борят ежедневно с различните премеждия, с които ги среща коварното заболяване. 

Боряна превръща дома си в болнично отделение, което свети от чистота и е 

пригодено за специфичните потребности на малкия. Въпреки огромните усилия, 

които майката полага, Наско се разболява често, стига се дори до престой в 

болница, където понякога се налага да прекарат цял месец. 

В началото Боряна успява да се справи с грижите покрай малкия, помощ получава 

и от бащата, но скоро след раждането двойката се разделя и Боряна трябва сама да 

носи на гърба си тежката болест. Тогава тя се обръща за подкрепа към нашите 

специалисти от ЦОП „За деца и родители“ в гр. Пловдив, където с нея започва 

работа психолог, а за Наско са осигурени ежеседмични домашни посещения от 

кинезитерапевт, който активно работи за това малкия най-после да направи 

първите си крачки. Почти две години по-късно, майката и специалистите с радост 

споделят за напредъка на детето, което най-после се придвижва свободно с 

помощта на проходилка. 

Силата на майчината любов или как 

един ангел разгръща всекидневно 

потенциала си



Благодарим Ви за подкрепата, която ни оказвате за поредна година! Благодарим 

Ви че вярвате в мисията ни всяко дете да живее обичано и щастливо в семейство, и 

разбирате, че играта не е привилегия. Осъзнавайки, че тя трябва да бъде част от 

детството на всяко дете, ще помогнем на повече деца да опознаят света и развият 

възможностите и потенциала си! Благодарение на неугасващата вяра и 

непрестанната Ви подкрепа продължаваме всекидневно да създаваме чудеса, там 

където никой не ги очаква. Те ще продължават да се случват чрез всички 

инициативи, които започнахме благодарение на набраната сума от Вечер на 

Добродетелите 2017 - "Аз играя и мечтая". 

На 28 септември, под топлите септемврийски лъчи на слънцето 

 отпразнувахме десетия рожден ден на нашия Център за обществена 

подкрепа „Св. София“! Десет години, в които екипът ни неотлъчно следва 

мисията си да направи така, че всяко дете в България да живее в 

постоянна, сигурна и развиваща семейна среда. Само за едно десетилетие 

специалистите ни бяха опора на повече от 6000 деца и семейства.



Вечер на Добродетелите 2017 - Програма "Аз играя и мечтая" 

 

Финансов отчет

Вечер на Добродетелите 2016 - Комплекс за ранно детско 

развитие 


