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ВАНЯ 
ШАЛАПАТОВА
изпълнителен 
директор на фондация 
„За Нашите Деца“

Ако четете тези редове, 
вие сте наш приятел, 
защото ви интересува 
обществената значимост 
на нашето дело, посветено 
на децата и семействата 
в нужда в България. 

Предстои ви да се запознаете 
с нашата история за това, 
което постигнахме и не успяхме 
да постигнем в усилията си да 
променяме страната ни към 
по-добро място за децата и 
семействата. За тези, които 
ни познават ще припомня – 
неуспехите правят нашия 
екип по-силен, а успехите 
ни дават криле да летим! 
За изминалите 28 години 
създадохме много, лесно е да 
рушиш, но трудно да създаваш. 

В момента, в който четете 
тази история поне 454 деца на 
възраст до 7 години живеят в 
дом за изоставени деца. Нашето 
общество счита за нормално 

това да бъде качеството на 
живот на нашите деца и да 
има такива домове. Ако ни 
нямаше нас, към тези деца 
можехме да добавим още 30 
новородени. Ние спасихме 
от раздяла със семейството 
близо 400 деца благодарение 
на инвеститорите в нашата 
мисия – индивидуалните 
ни дарители, социално 
отговорните компании, както 
и делегираната отговорност 
на общините и държавните 
институции. Благодарение на 
доверието и ресурсите, които 
ни дарявате, екипът ни беше 
до родителите, за да разберат, 
че не са сами, че има и друг път, 
различен от изоставянето. 
Да променя хода на живота на 
хора в нужда е специалната 
сила на социалния работник, 
която е време високо да ценим в 
България. Нашите специалисти 
не пожалиха време, енергия, 
професионализъм и ресурси и 
днес виждаме как тези 30 деца с 
всеки изминал ден се усмихват 
по-широко, казват първите си 
думи, правят първите си крачки, 
а до тях са едни по-уверени 
родители, които откриват 
скритите си сили да бъдат 
обичащи и даващи посока на 
своите деца. 

Ще се уверите, че нашият 
фокус остана подкрепа на 
семейството тогава, когато 
бъдещите или настоящи 
родители имат нужда от 
съвет, от насока, от доверие 
и приемане такива, каквито са. 
В сърцата ни остават всички 
семейства, които ни се довериха 
и днес живеят по-спокойно 
с предизвикателствата 
на родителството. Ще 
усетите сложната природа 
на възстановяването на 
счупената любов. За изминалата 
година отчитаме, че силите 
ни намаляват и все по-трудно 
става да съберем частите на 60 
„счупени“ семейства, които бяха 
оставили децата си на грижата 
на държавата. Едва 17 от тях 
успяхме да спасим, въпреки че 
бяхме заедно с партньорите ни 
от отдел „Закрила на детето“, 
въпреки че инвестирахме 
много. Анализите ни сочат, че 
в тези семейства се наблюдава 
все по-сложна комбинация 
от фактори, които правят 
реинтегрирането на детето 
обратно в родното семейство 
невъзможно. Само този, който 
не се е отдал професионално на 
мисията да възстанови любовта 
там, където тя е разчупена на 
много парчета, не знае какъв 
героизъм е това. И едно дете 
да бъде спасено си струва! В 
това ни помогна и любовта на 
нашите СУПЕРМАМИ, жените 
в нашата „Детска къща“, 
които се грижат за изоставени 
новородени деца до момента, 
в който някое семейство е 
готово да възстанови мечтите 
и радостта в живота на 
тези крехки детски души. На 
дарителите на „Детска къща“ 
искам да кажа, че от момента 
на нейното създаване до 
края на 2019 г. общо 50 деца 
бяха спасени от изолацията 
на социалния дом и днес 44 
от тях вече са в семейство, 
за което ви благодарим!

Не се спряхме пред това да 
осигурим семейна топлота 
на децата, чиито родители 
не са готови да ги обичат. 
Приемните семейства, които 
подкрепяме и развиваме години 
наред, бяха все така отдадени 
на нелеката мисия да не спира 
часовника на щастието и всяка 
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минута децата да усещат 
принадлежност и любов до 
момента, в който часът удари 
и те поемат своя път към 
живот в своето семейство 
завинаги. Спестихме ви разказа за 
безсънните нощи и бдене заради 
болките на тези отхвърлени 
от своите родители деца, 
спестихме ви и обидите, които 
нашето общество хвърля към 
тези родители. Вие знаете, 
че най-ценното – детството, 
е най-ранимо и често, поради 
манипулации и пропаганди сме 
склонни да НЕ се запознаем с 
истината и да отхвърлим най-
ценното в нашето общество –  
способността ни да обичаме 
и да даваме на децата полет в 
живота дори тогава, когато те 
са с трудности в развитието 
или не отговарят на нашите 
естетични изисквания!

Дълбоко в сърцето ми ще 
остане един специален 
юбилей – 10 години „Вечер на 
добродетелите“ и многото 
добродеятели, които ни 
подкрепиха в тези години. 
Благодаря, че ви има!

Точно сега, когато целият свят, 
борещ се с пандемията COVID-19, 
осъзнава най-ценното, с което 
разполага човечеството –  
любовта към ближния, бих 
ви казала, мили приятели, не 
спирайте да правите правилния 
избор, когато се чудите да 
помагате или не на прогреса в 
обществото ни. Доверете ни се! 
Ние ще останем със същия заряд, 
енергия и знания, че и повече…, ако 
продължите да ни подкрепяте 
и вярвате в мечтите ни. 
Поклон пред труда на всички 
колеги, на нашите партньори 
от здравната, образователна 
и социална система, на нашите 
доброволци и стажанти! 

Благодарност към всички 
дарители, посланици на 
нашата мисия и инвеститори в 
щастливото детство! 

ГЕРГАНА 
ИВАНОВА
съсобственик 
и управител на 
рекламна агенция 
The Smarts, член на 
настоятелството  
на фондация  
„За Нашите Деца“

Промяна всеки ден. Малко по 
малко, усмивка по усмивка, мечта 
по мечта, сбъднат сън след 
сбъднат сън вървим напред по 
пътя на промяната. 

Когато си в подножието на 
планината върхът ти се 
струва недостижим. Смяташ, 
че е невероятно трудно да го 
достигнеш, не виждаш пътя. 
Виждаш само трудностите, 
представяш си опасностите, 
които се крият в гората. Когато 
поемеш пътя е различно. 

Доброто дело на фондация „За 
Нашите Деца“ е върха, към който 
сме се отправили. Да направим 
страната ни по-добро място за 
децата, за тях, за най-малките, 

най-уязвимите и най-важните. 
Да ги предпазим от изоставяне, 
да подкрепим семействата да 
остават заедно, да променим 
политиките, да променим 
нагласите на обществото, да 
направим така, че никой да не се 
страхува, да не бъде оставен сам 
с трудностите. 

Да, върхът изглежда недостижим, 
планината от проблеми, сякаш е 
непреодолима. Но това е само, ако 
гледаш от подножието. Когато 
тръгнеш нагоре, вече виждаш 
само възможностите: различни 
лъкатушещи пътечки и много 
добри сили, които ти помагат. 

Като член на Настоятелството 
на фондация „За Нашите Деца“ 
имам честта всеки ден да 
откривам нови пътища към 
върха с невероятни хора до 
себе си, всички посветени на 
идеята да преодолеем заедно 
трудностите. Победите са 
малки, но всекидневни. Пътят 
е озарен от усмивки на деца, от 
сълзи на щастие и вдъхновение, 
от добротворчеството на 
екипа на фондацията. 

И вече знам, върхът не е 
недостижим, планината ще 
преодолеем заедно. Защото 
всички сме водени от една 
мисъл – да не спираме да 
променяме и да се променяме в 
името на децата. Да не спираме 
да вървим нагоре и да увличаме 
повече добри хора със себе си. 
На тези, които все още гледат 
отстрани невярващо, искам 
само да кажа, присъединете се, 
промяната е едно вълнуващо 
пътешествие, а добрите хора, 
които ще срещнете по пътя са 
вдъхновение и доказателство, 
че когато сме заедно можем не 
само да преодоляваме планините. 
Можем да ги преместим!
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ЗАЩО  
Е ВАЖНА НАШАТА 

РАБОТА

• Оставени в изолация, децата в институции са лишени от семейната 
любов и грижа, нужни за хармоничното развитие на всяко дете. 

• Бедността и липсата на подкрепа от близки са сред най-честите  
причини за изоставяне на дете. 

• Липсата на цялостен подход в работата с деца, с намесата на 
социални, здравни и образователни специалисти, ограничава 
възможностите за тяхното пълноценно развитие. 

• Липсва разбиране за важността на семейството в отглеждането и възпитанието 
на дете при планирането и реализирането на социалните политики в България. 

• В България няма развита палитра от услуги за ефективно стимулиране на 
развитието на деца с увреждания и за подпомагане на родителите им.

426

5,6‰

1635

57%

27,5%

225

2866

деца, живеят в домове за 
медико-социални грижи, 256 от 
тях под 3 годишна възраст  
(към 31.12.2019, АСП)

е детската смъртност в 
България, с около 50% по-висока от 
средната за Европа (НСИ, 2019 г.)

деца очакваха своето семейство, 
вписани в регистъра за 
осиновяване, 862 от тях с 
увреждане или изоставане в 
развитието (към 31.12.2019 г., АСП) 

от опитите за връщане на 
детето в семейството, от което 
е било разделено, бяха неуспешни 
(към 31.12.2019 г., АСП)

от децата на възраст 0-17 години 
в България живеят в риск от 
бедност или социално изключване 
(към 31.12.2019 г., НСИ)

деца постъпиха в 13 домове за 
медико-социални грижи, 212 от 
тях са под 3 годишна възраст 
(2019 г., АСП)

деца живеят в центрове за 
настаняване от семеен тип 
(към 1 февруари 2020 г., АСП)
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ПРЕЗ 2019 Г. 
ПОМОГНАХМЕ 
НА 1428 ДЕЦА, 
СЕМЕЙСТВА И 
СПЕЦИАЛИСТИ

• Развиваме алтернативна грижа в семейна среда за деца, разделени от родителите 
си, като стимулираме тяхното развитие и ги даряваме с внимание и сигурност. 

• Насърчаваме увереността на децата и развиваме техните 
способности за адаптиране и комуникация. 

• Нашите специалисти помагат на децата да се радват на 
щастлив и спокоен живот в семейство и да мечтаят. 

• Предлагаме широка палитра от превантивни услуги и програми 
за навременна подкрепа на децата и семействата. 

• Работим за промяна в цялостния подход към социалната работа в България 
и активно съдействаме за създаването на качествени и ефективни 
политики, в които семейството и детето са поставени в центъра.

635

293

35

11

342

60

50

109

150

участници в обучения 
за родителски 
умения и кандидат-
осиновители

деца в риск по програма 
„Семейна подкрепа“

деца по програма 
„Социализиращи дейности“

деца в нашата „Детска къща“

деца спасени от раздяла с 
родното семейство, 30 от 
тях новородени бебета

деца и семейства 
по програма 
„Реинтеграция“

приемни деца, настанени в 34 
приемни семейства

деца с трудности в 
развитието

деца, семейства и специалисти, 
подкрепени по проект „Грижа в 
ранна възраст“
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През изминалата 2019 година фондация „За 
Нашите Деца“ подкрепи и работи успешно 
с 1428 деца и семейства. В различните ни 
програми работиха самоотвержено много 
и различни на брой специалисти. Всеки 
потърсил нашата подкрепа, насочен от наши 
партньори или открит при наши обходи в 
различни по-затворени общности, постигна 
своето положително развитие. Може да не сме 
разрешили всички проблеми, или преодолели 
всички пречки, но значимото е в малките 
постоянни успехи на децата и родителите, с 
които работим съвместно.

През тази интересна година имаше нови рискове 
и немалко пречки, пред които се изправихме. 
Ожесточените нападки, неверните и открито 
лъжливи обвинения към НОП-сектора се отразиха 
на нашите специалисти, които не можеха да 
допуснат, че това първо може да се твърди и 
второ някой да повярва. Семействата с които 
работим се напрегнаха поради лавината от 
външния негативен натиск и злословия, но не се 
отказаха от подкрепата ни, защото ни вярваха и 
виждаха нашите общи резултати. 

Рисковете, пред които се изправихме, бяха не 
малко – забавени възможности за нови социални 
интегрирани услуги, липса на съпричастност към 
нуждаещите се деца и семейства, отдръпване 
от даряване за каузи и спад в доверието, поради 
лъжливо привнесен страх и неразбиране.

Въпреки това, ние продължихме да се доказваме 
всеки ден, ежедневните ни успехи опровергаваха 
разпространителите на открити лъжи и даваха 
сигурност и компетентна подкрепа на тези, 
които ни се довериха. Нашите специалисти 
проявиха разбиране и приемане на това, което 
тревожи външният свят, и отговориха с 
още по-висок професионализъм и качество. 
Показахме и продължаваме да следваме нашите 
високи стандарти за качествена социална 
работа, която овластява родители, подкрепя 

деца и развива самостоятелност и социална 
устойчивост. 

С работата си доказахме защо сме на терена 
на социалната отговорност и защо е нужно да 
продължим. Това е нашата лична и организационна 
мотивация да работим рамо до рамо с всеки, 
който има нужда от нашите знания и умения. 

ПОМОЩ В ПРАВИЛНИЯ 
МОМЕНТ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ 
ЖИВОТА НА ДЕТЕ
Все още за много български деца 
траекторията на страданието, 
социалното изключване и 
неравноправието започва още 
от момента на раждането – с 
изоставянето им от техните 
родители в родилните отделения.

Предотвратяването на раздялата на 
новородени от техните семейства беше 
приоритет в работата ни и през 2019 г. В 
активно сътрудничество със 7 болници с 
родилни отделения в София и Пловдив, нашите 
специалисти реагираха на сигнали за риск 
от изоставяне на дете в рамките на 4 часа; 
даваха и седмични дежурства. Разговаряхме с 
майката още в болницата и със семейството 
ѝ в дома му, за да ги мотивираме и подкрепим 
в грижите за детето и отглеждането му 
в любяща семейна среда. Помогнахме на 
семействата да получат достъп до социални 
и здравни услуги, оказахме им психологическа 
подкрепа, осигурихме и материална подкрепа 
под формата на пакет за новороденото с всичко 
необходимо за посрещането на детето у дома. 
Обучавахме ги как да се грижат за новороденото, 
работихме за повишаване на родителския 

КАК 
ПРЕДОТВРАТЯВАМЕ 

ИЗОСТАВЯНЕТО  
НА ДЕЦА
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им капацитет, насърчавахме близките и 
роднините да подкрепят семействата в 
грижата за новородените им деца. Подхождахме 
индивидуално към всеки отделен случай, а 
подкрепата, която предоставяхме беше изцяло 
според нуждите на конкретното семейство. 
Благодарение на работата ни през 2019 година 
30 деца останаха при своите семейства, което 
е над 60% успеваемост. 

Програмата ни Семейна подкрепа за сигурна 
грижа е базирана на индивидуален и интегриран 
подход и е насочена към деца и семейства в 
риск от раздяла, неглижиране, насилие или друга 
проблемна област. Основен фокус в работата 
ни беше включването на цялото семейство 
в отглеждането на детето и развитието 
на семейните умения. Стремяхме се да 
консултираме и насочваме семействата така, 
че да могат да се справят сами с трудностите, 
пред които са изправени. Помогнахме на 
родителите да формират увереност и умения 
за по-голяма самостоятелност в грижите 
за децата си. Подкрепата към тези деца и 
семейства беше съобразена с потребностите 
на семейството. Важен елемент в работата ни 
беше включването на различни специалисти – 
психолог, семеен консултант, социален 
работник, кинезитерапевт, специалист ранна 
детска интервенция и др. Подкрепихме 293 деца 
и семейства по тази програма, където основен 
дял имат децата в неравностойно социално 
положение. Работихме и с деца в осиновителни 
семейства, деца на родители в процес на раздяла, 
деца с трудно поведение, деца, преживели 
насилие, деца в риск от отпадане от училище и 
др. В резултат на съвместната ни работата със 
семействата, нито едно от тези деца не беше 
изоставено. Имахме възможност да подкрепим 
семействата в неравностойно социално 
положение с материална подкрепа, благодарение 
на която беше избегнато пренебрегването на 
основните потребности на децата, живеещи  
в бедност. 

ОБРАТНО ПРИ МАМА  
И ТАТКО
Реинтеграцията цели 
преодоляване на причините, 
довели до раздяла на детето 
от семейството, а услугите 
за реинтеграция се основават 
на разбирането, че детето се 
развива най-добре в собственото 
си семейство. 

Помагаме на децата, настанени в семейства 
на роднини и близки, в приемни семейства, в 
институции и центрове за настаняване от 
семеен тип да заживеят отново с родителите 
си. В сътрудничество с отделите по закрила 
на детето и местата, в които са настанени 
децата, съдействаме за организирането и 
провеждането на срещи между детето и 
семейството му. Подготвяме родителите 
за съвместния им живот с детето и за 
преодоляване на причините, довели до 
раздялата им. Осигуряваме консултации с 
психолог, посещаваме редовно семействата и 
оказваме емоционална и материална подкрепа. 
През 2019 г. екипите ни в София и Пловдив 
работиха с 60 деца и семейства по програмата 
„Реинтеграция“, 17 от тях бяха успешно 
върнати в своите семейства. В много от 
случаите този процес налага продължителна 
и интензивна работа както с родителите, 
така и с детето, а понякога продължава и след 
връщането на детето в семейна среда – като 
подкрепа за цялото семейство и проследяване 
на развитието и адаптацията на детето. 
През последните години се наблюдава повишен 
интерес към експертизата на екипите ни. Към 
нас се насочват все повече семейства, като за 
2019 г. поетите от нас случаи бяха два пъти над 
планираните за годината.

КАК ПОМАГАМЕ НА 
ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ 
ПОТРЕБНОСТИ И ТЕХНИТЕ 
СЕМЕЙСТВА
Децата със специални 
потребности и увреждания се 
нуждаят от високоспециализирана 
подкрепа, за да развият 
пълноценно способностите и 
заложбите си и да се интегрират 
успешно в семейството си, а  
по-късно и в обществото.

През 2019 г. 109 деца с увреждания или трудности 
в развитието и техните семейства ползваха 
нашите услуги по програма „Ранно детско 
развитие“. В тази програма се стимулират 
уменията на децата и родителите, подобрява 
се връзката родител-дете, окуражава се 
родителската функция, акцентира се на силните 
страни и потенциала на детето. 

Извършваме цялостни оценки на развитието 
на детето, изготвяме индивидуален план 
и прилагаме специализирани интервенции 
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за постигане на напредък в уменията му. 
Подкрепата ни е комплексна, интензивна и 
базирана на играта. 

В София активно използваме Сензорна 
стая (специално оборудвано помещение 
за стимулиране на сетивата на децата) и 
„Библиотека на играчките“, с което осигуряваме 
допълнителни стимулиращи дейности за 
децата с трудности в развитието.

И през тази година продължихме да реализираме 
Музикотерапията, в която се включват деца 
с трудности в развитието и имащи нужда от 
социализация, подобряване на поведението и 
развиване на умения. 

НАШАТА РАБОТА  
В ОБЩНОСТТА
Целият човешки живот е свързан 
с общността – от малката 
общност на семейството, 
през квартала, до обществото 
в широк смисъл. Фондацията 
винаги е фокусирала усилията 
си в контекста на конкретни 
общности, където са и рисковете, 
но и възможностите за пълноценен 
живот на децата.

Една от мерките за обхващане на по-голям брой 
рискови бременности и през изминалата година 
бяха обходите. Организирахме ги на всеки три 
месеца в рискови райони с цел идентифициране 
на бременни жени, голяма част от които не 
са обхванати от здравната система – жени в 
риск, при които съществува реална опасност 
да изоставят децата си след раждането. 
Поставянето на бременните жени във фокуса 
на нашето внимание е в основата на успешната 
превенция на изоставянето на новородените, 
тъй като често решението за изоставяне се 
взема на ранен етап на бременността. Под 
формата на курсове и беседи дискутирахме 
теми, свързани с ранните бракове и бременност, 
повишаване на чувствителността, знанията 
и уменията на общността по отношение 
детското благополучие, нуждите и правата 
на децата, родителските умения и грижата 
за децата. Темите са съобразени с нуждите на 
общността на основата на постъпили заявки 
и идентифицирани проблемни зони. Услугите се 
фокусират върху рискови общности и групи като 
форма на вторична превенция.

И през изминалата година продължихме да 
предлагаме обучителен пакет с богато 
разнообразие от теми, кореспондиращи с 
актуалните потребности на нашите клиенти – 
„Семейно планиране“, „Бременност“, „Първи 
грижи за новороденото“, „Родителски умения“. 
Курсовете ни са безплатни и са насочени 
към ученици, настоящи и бъдещи родители. 
Проведохме и семинари за специалисти от 
здравната, образователната и социалната 
системи. Тази широкообхватност показва новия, 
холистичен подход, по който работи екипът ни, 
за да постига устойчиви резултати. Обученията 
ни са практически насочени; използваме 
иновативни и интерактивни методи и 
формати, основани на съпреживяването, които 
целят активно включване на участниците в 
процеса. Разширихме обхвата на дейността си и 
броя на хората, до които достигаме. Гордеем се, 
че през 2019 г. в нашите курсове се включиха 520 
семейства и специалисти.

През 2019 година в обученията за кандидат-
осиновители, организирани от двата ни 
центъра в София и Пловдив се включиха 115 
семейства. Провеждаме обученията гъвкаво – 
освен задължителните теми, включваме и 
темите за правата на детето, мерките за 
закрила, видовете социални услуги в България, 
статистика за осиновяванията през годините, 
траурния период при загуба, рисковете 
при осиновяване от единствен родител и 
други. Фокусът е върху активното участие 
на кандидат-осиновителите по всяка тема. 
Използват се основно примери от практиката 
на специалистите в нашите Центрове за 
обществена подкрепа и казуси по темите, 
както и видеоматериали за осиновяването. 
На вниманието на участниците по време 
на обучението се предоставят нагледни 
материали, а отделно водещите раздават на 
кандидат-осиновителите материали за четене 
вкъщи. Като най-интересни и полезни кандидат-
осиновителите оценяват практическите 
упражнения (например по темите за промяната 
в името на детето, написването на лична 
приказка за осиновяването и др.). 
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ИГРАТА Е ПОВЕЧЕ ОТ 
ЗАБАВЛЕНИЕ (РАЗВИВАЩИ 
И СОЦИАЛИЗИРАЩИ 
ДЕЙНОСТИ)

Играта е естественият начин 
за развитие на децата. В нея те 
формират способността си да 
мислят креативно, да влизат 

в контакт с други хора, да 
регулират емоциите си. 

Именно това разбиране на фондацията беше 
реализирано с различни дейности с артистична 
насоченост – музикални занимания, игри с 
играчки от „Библиотека на играчката“, в които 
се насърчаваше двигателното развитие, 
комуникацията, творческото въображение, 
фината моторика на децата. По този начин 
те опознаваха различни техники и материали, 
усвояваха различни умения, учеха се да работят в 
екип, да се концентрират. 

ВЯРА И НАДЕЖДА. 
И ЛЮБОВ 
ПОМЕЖДУ ИМ
Вяра е на 29 години, когато със 
съпруга ѝ се разделят. Останала 
сама в отглеждането на дъщеря 
си, тя и детето заживяват при 
майка ѝ Мария. Намира си работа 
и започва да подрежда живота 
си. Не след дълго се запознава с 
по-възрастния от нея Димитър, с 
когото се сближават. Той започва 
да помага в грижите за детето. 
Но майката на Вяра не одобрява 
връзката ѝ с по-възрастния мъж 
и отношенията между майка и 
дъщеря бързо се влошават. Скоро 
Мария заминава за чужбина.

След заминаването на майка ѝ, 

Вяра разбира, че очаква дете от 
Димитър, който бързо помрачава 
щастието ѝ – не вярва, че 
детето е негово, отказва да се 
грижи за него и я напуска. Обзема 
я страх. Самотна, отчаяна, без 
подкрепа и без работа, Вяра губи 
надежда, че ще успее да се справи 
сама. Тогава от социалните 
мрежи научава за нашия Център 
за обществена подкрепа „За 
деца и родители“ в Пловдив и се 
свързва със специалистите ни.

Наш социален работник се 
срещна веднага с Вяра, говори 
с нея, съветва я, опита се 
да ѝ вдъхне увереност, да я 
подкрепи, за да не се откаже 
от детенцето, което съвсем 
скоро ще се появи на бял свят.

Няколко седмици по-късно 
се ражда Надежда, а с нея 
се връща и надеждата в 
сърцето на Вяра. Веднага след 
изписването от болницата 
ние предоставихме дрешки, 
памперси, адаптирано мляко, 
козметика, нова детска количка.

Продължихме да подкрепяме Вяра 
в грижите за двете ѝ момиченца 
в продължение на една година. 
Рамо до рамо с нея преживявахме 
всички трудности, малки и големи. 
И така, с всеки изминал ден тя 
ставаше все по-уверен родител. 

С наша подкрепа и с любовта 
на мама и на по-голямата ѝ 
сестричка, Надежда днес расте 
в среда на обич, спокойствие, 
пълноценна грижа и внимание. 
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Поддържаше се емпатична среда, в която 

децата и семействата да се чувстват разбрани, 

приети, значими и можещи. 

Не давахме готови рецепти за развитието 

на децата, а гледни точки. Уважавахме 

уникалността и потенциала на всяко дете, 

зачитахме достойнството на всяко семейство – 

затова родители и деца идваха с желание на 

сесиите.

Е. Тодорова, майка на детето Боби, което 

посещава услуги по програма „Ранно детско 

развитие“: 

„Посещенията в центъра са изключително 
полезни за детето. Има положително 
развитие в социалното взаимодействие и 
контакт с Борис. Към този момент с него се 
общува много по-лесно. Започна постепенно 
да се концентрира за по-дълъг период от 
време върху различни дейности като лепене 
на хартия и правене на апликации, писане 
по контур, очертаване, разглеждане на 
книжки, редене на конструктори и пъзели. 
Все още изпитва известни трудности в 
изпълнението на някои дейности, както и 
върху продължителната концентрация, но 
работата по тях продължава.“ 

През изминалата година бяха проведени различни 

Аз съм Мария. Бях на 18 и бременна. 

С Росен не бяхме планирали да 

имаме дете, но ето, че се случи. 

В началото той искаше детето, 

заживяхме заедно. На шестия 

месец от бременността ми 

си тръгна. Аз и нероденото ми 

дете останахме съвсем сами. 

Какво щях да правя? Не можех 

да разчитам на родителите ми, 

те едва свързваха двата края. 

Нямах никакви средства, дори 

лични документи нямах. Как щях 

да гледам детето си? Каква 

майка щях да бъда? Започнаха 

да ми минават мисли през 

главата, че ако дам детето на 

други хора ще му е по-добре. 

По съвет на една съседка 

потърсих помощ в отдел 

„Закрила на детето“. Разказах им 

в каква ситуация се намирам, а 

те ме насочиха към Център за 

обществена подкрепа „Света 

София“ на фондацията. Не 

вярвах, че там ще ми помогнат, 

питах се – баща за бебето ли 

ИСТОРИЯТА 
НА МАРИЯ
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стимулиращи и терапевтични дейности, 
съобразени с индивидуалните потребности 
и възможности на децата. Щастливи сме, 
че положихме началото на сътрудничество 
с Детско отделение на Националната 
кардиологична болница и Специализираната 
болница за активно лечение по детски болести – 
„Проф. д-р Иван Митев“ в София. Работихме с  
35 деца от детски градини и техните педагози, 
с деца от център за временно настаняване, с 
децата от нашата „Детска къща“ и с деца от 
неонатологични отделения и болници. 

Затвърдихме добрите партньорски 
отношения с училища и детски градини и 
положихме основата на нови. Щастливи сме, че 
вече работим с 6 детски градини и 2 училища на 

територията на областите София и Пловдив. 
Сътрудничим си с тях за постигане на сигурна 
и безопасна среда за децата чрез изграждане 
на толерантност и позитивно общуване 
помежду им, учене чрез игра, както и подкрепа 
на процеса на адаптация в детската градина 
и училището. Наши специалисти работят 
съвместно с персонала на детски градини с 
деца с трудности в развитието. Работата 
в мултидисциплинарен екип даде възможност 
развитието на децата да се стимулира в по-
голяма степен, а семействата да се почувстват 
подкрепени. За пореден път ученици от 135-то  
СОУ „Ян Амос Коменски“ проведоха своята 
практика в нашия Център за обществена 
подкрепа „Света София“.

ще ми намерят, финансовото 

ми състояние ли ще оправят?

Но все пак отидох в центъра. 

Да, тези прекрасни хора и 

специалисти не направиха нито 

едното, нито другото. Но ми 

дадоха увереност и ме научиха как 

да бъда майка на сина си Стефан. 

Днес аз, той и родителите ми 

живеем заедно. Не ни е лесно, 

но социалните работници от 

Центъра са до мен още от 

първия ден, когато Стефчо 

се роди. Помогнаха ми да си 

извадя лична карта, заедно 

намерихме педиатър, дадоха ми 

най-необходимото за детето, 

показаха ми как да се грижа за 

Стефан, как да го възпитавам.

Благодарение на тяхната 

подкрепа вече не ме е страх 

дали ще бъда добра майка. 

Зная, че винаги ще бъда най-

добрата майка за детето си.
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Приемната грижа е една от основните социални 
услуги, чието развитие подкрепя процеса на 
деинституционализация на грижите за деца 
в България и прехода от институционални 
грижи към грижи в общността. Липсата на 
подходяща грижа в детска възраст най-често 
води до невъзможност на детето да разгърне 
своя пълен потенциал, което е пряко свързано 
с интелектуалното, психо-емоционалното и 
физическото му развитие в дългосрочен план. 

НАШАТА ПРИЕМНА ГРИЖА
Фондация „За Нашите Деца“ е сред първите 
организации, работили за въвеждането и 
развитието на приемната грижа в България 
като ключово важна временна услуга за деца, 
лишени от родителска грижа, която им дава 
възможност да растат в сигурна семейна 
среда. Приоритетно осигуряваме подбор, 
подготовка и подкрепа на професионални 
приемни родители за новородени, деца от 0 до 
3 години и деца със специфични потребности.

В нашия Център по приемна грижа работят 
висококвалифицирани специалисти – социални 
работници, семеен терапевт, психолог, 
рехабилитатор, педиатър, специалист по ранна 
детска интервенция. Предоставяме най-пълния 
пакет от услуги за развитие на приемната грижа в 
България и всичко необходимо, за да расте детето 
сигурно, щастливо и обичано в приемното 
семейство. Специалистите ни са на разположение 
на приемните семейства 24 часа в денонощието –  
консултират ги, подкрепят ги в осигуряването 
на необходимите терапии; ако е необходимо, 
предоставяме и материална подкрепа. 

Центърът е уникален с обучителните си и 
подкрепящи програми и за кандидати за приемни 
семейства, и за действащи приемни родители. 
Предоставяме заместваща грижа на приемните 
семейства под формата на лагери за децата или 
почасова грижа.

През 2019 г. диференцирахме приемните 
настанявания на базови и комплексни и 
разширихме дейността си с нови услуги, 
които в максимална степен отговарят на 
потребностите на децата. Педиатър помага 
при настаняванията на деца от 0 до 1 година. 
Подкрепяме и наблюдаваме първоначалната 
адаптация на детето в приемното семейство, 
подготвяме психолого-педагогически 
характеристики на децата, за които предстои 
вписване в Регистъра за осиновяване – така 
подкрепяме по-бързата реализация на процеса по 
осиновяване, а децата по-бързо намират своето 
постоянно семейство.

Грижата за децата в подкрепяща семейна среда 
насърчава техния напредък. Резултатите 
впечатляват не само приемните родители, 
но и специалистите. Децата бързо наваксват 
пропуснатото в растежа и развитието си. 
Преминават през усмивки, смях, закачки, игри и 
не след дълго започват да разказват приказки, 
в които главните герои са самите те. Така се 
раждат съвременните принцове и принцеси. 

ЗАЩО СА ВАЖНИ ПРИЕМНИТЕ 
РОДИТЕЛИ
Приемните родители осигуряват топлината 
и любовта, с които само едно семейство може 
да дари дете, отглеждат го и го възпитават в 
уюта на собствения си дом, докато причините 
за раздялата му от родното семейство бъдат 
преодолени или докато се намери подходящо 
осиновително семейство. 

Нашата професионалната помощ и искрената 
грижа на приемните родители позволяват всяко 
дете своевременно и успешно да се справи с 
травмата от раздялата с родното си семейство 
и насърчават неговото развитие. Подкрепяните 
от нас приемни родители са еталон за 
съпричастност, толерантност и разбиране на 

ПРИЕМНОТО  
СЕМЕЙСТВО –

НАЙ-ДОБРАТА ВРЕМЕННА ГРИЖА  
ЗА ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019
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нуждите на другия, за отдаденост, грижа и любов 
към децата, лишени от родното си семейство. 

ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА  
И НИЕ
Да си приемен родител е отговорна и 
трудна задача. Срещата с дете в уязвимо 
положение изправя всеки пред сериозни 
предизвикателства, затова ние създаваме 
около приемните родители насърчаваща 
среда за подкрепа и чувство за общност. 

Близо до тях сме във всеки един момент по 
пътя им – от заявяването на желание да поемат 
грижата за детето, през подготовката да го 
посрещнат в дома си, опознаването и сложния 
период на адаптация, общуването с родните и 
осиновителните семейства, до преодоляването 
на ежедневните трудности, справянето с 
които нерядко включва консултации с лекари, 
психолози, логопеди или други специалисти, 
които осигуряваме. Приемните семейства 
могат да разчитат на нас за подкрепа за 

записване в детска градина или при личен 
лекар, за справяне с възникнал проблем, за да 
споделят новина или просто да си поговорят 
с някого. Ние сме до тях и при раздялата им 
с детето, и в периодите между отделните 
настанявания на деца, когато е важно да бъдат 
запазени натрупаните позитивни емоции. 

И през 2019 г. приемните семейства, с които 
работим, участваха активно в групи за подкрепа 
и надграждащи обучения, заедно празнувахме 
техните и на децата празници. 

През тази година подкрепихме 34 приемни 
семейства, които отвориха домовете си 
за общо 50 деца. 10 от тези деца вече са 
при своите осиновители, 5 се върнаха при 
биологичните си родители, 24 продължиха 
да живеят под професионалната грижа 
на нашите приемни семейства. 

Опитът ни научи, че всяко усилие да направим 
приемната грижа максимално позитивно 
преживяване за тях си струва и всяка инвестиция 
в подкрепа на приемните родители е инвестиция 
в развитието на децата, за които се грижат. 

Маги и Оги са приемни родители 
от 2013 г. От тогава до днес 
те отварят сърцата и дома 
си за 8 деца. Румен и Цвети 
първи намират подслон и 
грижа в семейството им, 
получават безусловна любов и 
цялото им внимание и грижи.

Скоро след осиновяването на 
двете деца Маги и Оги посрещат 
тризнаците Асен, Камен и Анжела, 
живели до този момент в Дом  
„Св. София“. Децата имат сериозно 
изоставане в развитието си –  

на 1 година и 6 месеца те 
все още не могат да ходят. 
Опитното приемно семейство 
успешно се справя и с това 
тройно предизвикателство. 

След осиновяването на 
тризнаците, прага на Маги и 
Оги прекрачват Алесман и Васко, 
които идват от закриващия 
се по това време ДМСГД „Св. 
София“. Васко е с трудности в 
развитието, но благодарение на 
любовта и специалните грижи 
на Маги и Оги състоянието му 

се подобрява с всеки изминал ден. 
След като Алесман е осиновен, 
в дома на сърцатите родители 
е настанена и малката Мария. 

Днес Маги и Оги продължават 
да се грижат за Васко и Мария и 
ще го правят, докато децата 
имат нужда от приемна грижа, 
а след това ще приемат 
следващите деца, на които 
ще спасят детството и ще 
станат онази сигурна основа, 
от която се нуждае всяко дете.

МАГИ И ОГИ –  
СИЛАТА ДА 
ДАРЯВАШ ЛЮБОВ
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КАКВО ОТЛИЧАВА НАШАТА 
„ДЕТСКА КЪЩА“
В нашата „Детска къща“ развиваме модел 
на краткосрочна грижа за деца, лишени от 
родителска грижа (0-3 г.), който осигурява близка 
до семейната и насърчаваща развитието среда. 
Центърът за настаняване от семеен тип 
„Детство“ е интегриран в системата от услуги 
в общността и работи активно с отделите 
за закрила на детето, родилните отделения и 
здравната система, както и със семействата, 
които поемат грижата за децата след нас. 

За изминалите седем години от създаването 
ѝ ние развихме модела на услугата, осигурихме 
грижа и подслон за различни групи деца, като 
в пълна степен гарантирахме спазването на 
правата им. 

От създаването на „Детска къща“ до момента 
осигурихме грижа за 50 деца, 44 от които вече 
са изведени в семейна среда, за останалите 6 
това предстои. Подкрепихме 44 семейства – 
биологични, приемни и осиновителни – на деца, 
които са живели в Къщата. Средният престой 
на децата при нас е седем месеца, което е 
важен критерий за качество.

Екипът ни от детегледачки стимулира 
индивидуалното и психо-емоционално развитие 
на децата. Присъствието на едни и същи 
постоянно обгрижващи значими възрастни 
изгражда у тях чувство за сигурност 
и спокойствие. Целта ни е да изградим 
привързаност, макар че престоят на децата 
е кратък. За разлика от институциите за 
детска грижа, където често над двадесет 
деца се наблюдават само от един или двама 
души, при нас за шест бебета се грижат две 
детегледачки. Това ни позволява да обръщаме 
специално внимание на всяко дете и заедно да го 

учим да седи, да ходи, да говори. Заедно с децата 
празнуваме всички семейни и лични поводи – 
Коледа, рождени дни, първи думи, първи стъпки. 
Посрещането и изпращането на децата са 
изключително трогателни и носят усещането 
за семейство, сплотеност и истинска 
привързаност. Осигуряваме здравословно 
хранене, консултирано с лекар и изцяло 
съобразено с нуждите на децата. За нас е важно 
екипът да е обучен и да се развива непрекъснато, 
за да полага добра грижа и да стимулира 
детското развитие. Здравните специалисти 
оценяват високо успеха ни в напредъка на децата 
при всеки профилактичен преглед.

Подкрепяме осиновяването и извеждането 
на детето в биологично или приемно 
семейство, като гарантираме приемственост, 
предвидимост и сигурност в процеса както за 
детето, така и за семейството. Чрез поредица 
от консултации подготвяме семейството за 
адаптация и успешно изграждаме стабилни 
връзки между децата и бъдещите семейства. 
През 2019 г. се грижихме за единадесет 
деца, 7 от които вече намериха своя дом. 
Благодарим на Отдел „Закрила на детето“, 
район „Възраждане“, за експедитивността 
в извеждането на децата, защото заедно 
целим минимален престой в Къщата и бързо 
осигуряване на сигурна семейна среда.

НОВОТО В „ДЕТСКА 
КЪЩА“ – РАЗВИВАЩИ 
И СОЦИАЛИЗИРАЩИ 
ДЕЙНОСТИ
През 2019 г. повишихме качеството на грижите 
в нашата „Детска къща“, с подкрепата на 
дарители увеличихме екипа от детегледачки 
и възможностите за индивидуална грижа за 
децата и отделянето на специално внимание 

НАШАТА 
„ДЕТСКА КЪЩА“

– ВРЕМЕНЕН СЕМЕЕН  
ПОДСЛОН ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
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на всяко от тях – ключово условие за постигане 
на нашата цел – качествен напредък в 
развитието на децата. За жалост приносът 
на държавната субсидия за обезпечаване 
на тази услуга остава 41% от общата 
инвестиция, която ние правим в нея. Водещо 
за нас остава качеството пред цената!

Специалист „Ранно детско развитие“ прави 
оценка на развитието на всяко дете още при 
постъпването му в Къщата и дава препоръки 
за растежа и отглеждането му. Такава оценка 
правим на всеки 6 месеца и при напускане на 
детето, за да проследяваме качеството и 
ефекта на услугата върху детето. 

За да опознаят заобикалящия ги свят и да 
обогатим преживяванията им, специалистите 

по проект „На път към по-добро бъдеще“, с 
подкрепата на Международен женски клуб, 
организираха социализиращи дейности за 
децата – посещения на театър, зоологическа 
градина, аква-парк, пикник сред природата, йога 
за бебета. 

Стимулираме пълноценното развитие на децата 
с осигурения достъп до пълната палитра от 
услуги на фондацията. Любимите на повечето 
от тях сесии „Музика в действие“ в Център 
за обществена подкрепа „Света София“ ги 
въвличат в света на музикалните приключения 
със съобразени с възрастта им детски песнички 
и музикални инструменти, които помагат за 
социализирането им. 

СЕМЕЙСТВАТА 
ЗА НАС
Имахме щастието да се намерим 
с Деян и той да бъде нашият 
дългоочакван син. А фактът, че 
в първите си месеци е растял 
точно в тази „Детска къща“ 
изпълва сърцата ни с още по-
голяма радост. Благодарение 
на прекрасните условия в 
Къщата имахме възможност 
да се опознаем с детето както 
в уединена обстановка, така 
и по време на игра, хранене, 
къпане. Директорката и 
детегледачките ни посрещаха 
с усмивка и нескривана радост; 

убеждаваха ни, че сме идеалните 
родители за Деян. Съветваха 
ни и ни даваха кураж, че всичко 
ще е наред, че детето самó ще 
покаже от какво се нуждае; че е 
много чувствителен и веднага му 
личи какво му харесва и какво не. 

След около 2 седмици Деян започна 
да свиква и с нас. Раздялата с 
него всеки път беше трудна, но 
не болезнена. Имахме сигурност 
и чувството, че го оставяме в 
добри ръце, при хора, които го 
уважават и обичат. Деян всеки 
път ни посрещаше с усмивка, 
но никога не ни изпрати с 
плач. Знаехме, че това е така, 

защото го оставяхме при хора, 
които го познават отлично, 
които го гушкат, пеят му 
и го разсмиват, и които ще 
стоят до него цяла нощ, ако се 
наложи. Това е неоспорим знак, 
че в „Детска къща“ са създадени 
много добри условия за децата 
и те по никакъв начин не са 
лишавани от нищо. „Детска 
къща“, където посрещат 
бъдещите родители с „добре 
дошли, мамо и тате“ и изпращат 
тях и детето им с „много ви 
обичаме, ще ни липсвате“. 

Милена, осиновителка на 
дете от „Детска къща“
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Фондацията осъществява 

своята дейност в рамките 

на различни програми и проек-

ти, насочени към развитие на 

услугите за деца и семейства 

в България, както и към по-

вишаване на обществената 

информираност и чувстви-

телност по тези въпроси.

С инициативата „България расте с децата си“, 
финансирана чрез Финансовия механизъм на ЕИП, 
насочваме вниманието на обществото към 
ролята на професионалистите, работещи с 
деца в ранна възраст, за повишаване качеството 
на услугите в тази сфера. Прякото допитване до 
професионалисти в образованието, социалните 
услуги и здравеопазването, както и проучването 
на добрите практики и политики за работната 
сила в тези сфери у нас и извън България ще 
оформят препоръките на фондацията към 
законодателите за необходимите мерки за 
издигане качеството на образованието и 
грижите в ранна детска възраст.

Инвестирането в по-добри условия на труд и 
възможности за продължаващо професионално 
развитие са само два от ракурсите, които ще 
изследваме. Целта ни е да привлечем повече 
внимание и уважение към труда на всички 
професионалисти, от които зависи даването 
на силен старт за всяко дете в началото на 
неговия живот!

„Да дадем път на услугите за ранно детско 
развитие в България“ е комплексна програма 
за подкрепа на ранното детско развитие в 
сигурна семейна среда, финансирана от фондация 
The Human Safety Net на международната 
застрахователна компания Generali. Тя включва 
пряка подкрепа на деца и родители чрез 
широка гама социални услуги, а също така и 
стимулиране на корпоративната социална 
отговорност в България в полза на децата 
и семействата. Гордеем се, че благодарение 
на екипа на Generali България нашата 
организация се включва в тази световна 
мрежа от съмишленици, които поставят 
семейството в центъра на своята работа.

В периода април 2016 г. – март 2019 г. фондация 
„За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в 
ранната възраст“ с финансиране от фондация 
„ОУК“, чиято основна цел бе подобряването на 

КАК НАШИТЕ  
ПРОЕКТИ И 

ИНИЦИАТИВИ ПОМАГАТ 
ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА 
НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ
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развитието и благосъстоянието на децата в 
ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане 
на интегриран здравно-социален подход към 
грижата за тях. Идеята е чрез изследователски и 
застъпнически дейности, както и през директна 
работа на терен, да се подкрепи подобряването 
на политиката и практиката по отношение 
на ранното детско развитие в здравната, 
социалната и образователната системи.

На 14 и 15 март 2019 г. фондацията организира 
двудневна конференция на тема „Грижа в 
ранната възраст“ в Националния дворец на 
културата, на която представи резултатите 
от тригодишната работа по проекта и 
постиженията за промяна в подхода към 
услугите за най-малките деца, за да могат те 
да получават възможно най-добрата грижа 
в периода, в който най-много се нуждаят от 
нея. Благодарни сме на фондация „ОУК“, които 
инвестираха в тази проектна инициатива с 
фокус стратегически поглед към политиката и 
практиката в ранното детство в България. 

В периода октомври 2018 – март 2019 г. 
фондация „За Нашите Деца“ и Институт 
за изследване на населението и човека към 
Българската академия на науките проведоха 
проучване в сферата на ранната детска 
интервенция в Пловдив като част от проект 
„Нека има светлина“, финансиран от фондация 
„Тръст за социална алтернатива“. Целта на 
проекта бе подобряване на политиките и 
практиките в областта на ранното детско 
развитие в града, а резултатите от него 
подкрепиха застъпнически дейности на 
местно ниво за реформиране и оптимизиране 
на услугите за подкрепа на ранното детско 
развитие, с фокус върху услугите, насочени 
към уязвими групи от населението.

В резултат от проучването бе изготвен 
аналитичен доклад, озаглавен „Поглед към 
невидимите деца на Пловдив“, описващ 
резултатите от изследването и базираните на 
тях препоръки на изследователския екип.

Изследването очертава сериозни 
предизвикателства от гледна точка на 
събирането на данни за децата в ранна 

възраст, особено за възрастовата група 0-3 
години, и данните за децата с увреждания или 
проблеми в развитието. Докладът завършва с 
препоръки за действия, които могат да бъдат 
предприети на местно ниво в Пловдив за 
осигуряване на по-пълна подкрепа за ранното 
детско развитие и гарантиране правата на 
всички деца. Това проучване беше основното 
ни вдъхновение и посока за нови проектни 
инициативи в Пловдив в посока обединени 
усилия за подкрепа на децата с трудности 
в развитието веднага след раждането.
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Застъпничеството е дейност, 
която цели да повлияе на 
решенията в политическите 
и публичните (социална, 
образователна, здравна и др.) 
системи и институции. 

През 2019 г. продължихме поетия път на 
застъпничество за промяна на политиките 
за децата и семействата и активно 
продължихме да работим за приемането на 
Националната стратегия за детето 2019-2030 
и на Националната визия за ранното детско 
развитие „Първите 7“, като подготвихме 

становища и позиции с конкретни предложения. 
Активно участвахме и в обсъждането и 
разработването на подзаконовата нормативна 
база към Закона за социалните услуги, с което 
целим въвеждането на съвременни и иновативни 
практики в предоставянето на услуги и в 
грижата за децата и възрастните. За съжаление, 
двата основополагащи стратегически 
документа за правата и закрилата на детето 
не бяха приети от правителството, а 
влизането в сила на Закона за социалните 
услуги беше отложено поради външен натиск. 
Въпреки неблагоприятния външен контекст, 
манипулациите и дезинформацията по 
темата за правата на децата и нуждата от 
стратегическо поведение на правителството, 
ние от фондацията, заедно с колегите от 
Алианса за ранно детско развитие, продължихме 
да извеждаме на преден план важността на 

ГОЛЕМИТЕ 
ОЧАКВАНИЯ
Галя е дългоочаквано дете 
в семейството на Филип и 
Лили. Затова и вестта за 
бременността на Лили дава 
надежда на младото семейство 
и големи очаквания към 
нероденото дете.  
Първите месеци от 
бременността преминават 
спокойно, но всичко рязко се 
променя, когато Лили получава 
здравословни проблеми и поради 
риск за живота на детето, 
се налага преждевременно 
раждане. Така се ражда Галя. 

Първата среща с нея шокира 
цялото семейство. Детето има 
лицева аномалия. За миг всичките 
им мечти рухват. Младите мама 
и татко са объркани и раздвоени. 
Родителите им отказват да 
приемат детето и това води до 
решението да изоставят Галя. 

Веднага от болницата 
сигнализират за случая в Центъра 
ни за обществена подкрепа „За 
деца и родители“. Реакцията 
на нашия екип е светкавична. 

В болницата, за да разговаря с 
цялото семейство, пристига 
Стела Александрова, социален 
работник с дългогодишен опит 
в превенцията на изоставянето 
на деца. Тя консултира 
семейството за този вид 
вродено увреждане, успокоява 

и мотивира родителите. След 
срещата Филип и Лили събират 
смелост и решават категорично, 
че ще се борят за детето си. 

Галя остава в болница, за да 
достигне нужното тегло под 
наблюдението на лекарите, а 
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ранното детство и да популяризираме неговото 
значение. Екипът ни и тази година беше част от 
Координиращото звено на Алианса и продължи да 
има основна роля в споделянето на информация, 
знание и практика сред организациите и 
партньорите-членове. 

Продължихме да бъдем активен участник в 
различни обединения и мрежи на национално 
ниво – Национална мрежа за децата, Коалиция 
„Детство 2025“, Обединение „Детство без 
насилие“ и в работни групи – в Националния 
съвет за закрила на детето и в Националния 
съвет по въпросите на социалното включване. 
Участваме активно и в международни 
като EUROCHILD и International Step by 
Step Association (ISSA). Вярваме, че силното 
и отговорно гражданско общество е 
важна предпоставка за развитието на 

демократичните отношения у нас и ще 
продължим да инвестираме в тази посока.

Насилието над деца остава в нашия фокус. 
Съдействахме на Обединение „Детство 
без насилие“ да разработи материал за 
ситуацията с насилието над деца в България и го 
представихме на Специалния докладчик на ООН 
по въпросите на сексуалната експлоатация на 
децата при посещението му в България. 

Застъпническите дейности на фондацията 
през 2019 г. допринесоха за активното ни 
включване в обществените дебати за 
деинституционализация на грижата за децата, 
за ранното детско развитие, в споделянето 
на опит и знания. Фондацията продължава 
да се утвърждава като основен партньор в 
подобряването на политиките за децата и 
семействата на национално и европейско ниво. 

майка ѝ се прибира вкъщи. За да 
осигури нужната подкрепа за 
детето им, социалният работник 
организира подкрепяща среда от 
здравни и социални специалисти 
около семейството, свързва ги 
със сдружение на родители на 
деца с лицеви аномалии. Мобилна 

медицинска сестра посещава 
дома на Лили, учи я как да храни 
рожбата си от специален биберон, 
мобилен рехабилитатор обучава 
родителите как да се грижат за 
детето си, за да компенсират 
постепенно недоносеността. 

Благодарение на навременните 
ни и обединени усилия, заедно 
със здравните и социални 
специалисти, успяхме да 
променим съдбата на Галя и днес 
тя расте обичана и щастлива 
в своето родно семейство.
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Дейността на фондацията 
би била невъзможна без 
активната подкрепа на 
българския бизнес. Все 
повече малки и големи 
фирми осъзнават своята 
отговорност към нуждите 
на обществото, в което 
работят. Все по-голям брой 
от тях правят важния 
избор да влагат част от 
печалбите си в социалната 
сфера, като се доверяват 
именно на нас.

Икономистите често говорят за умни 
инвестиции. Когато говорим за инвестиции в 
социална промяна, ние и нашите корпоративни 
дарители вярваме, че това са инвестициите в 
ранното детско развитие. 

Според американския икономист Джеймс Хекман, 
професор в Чикагския университет и Нобелов 
лауреат по икономика, инвестициите в ранното 
детско развитие са с най-висок процент на 
възвръщаемост – цели 13%. Възвръщаемостта 
от инвестициите в ранното детско 
развитие не може да бъде видяна след 2 или 3 
години, ефектите от тях изискват минимум 
десетилетие. Ето защо фондация „За Нашите 
Деца“ развива дългосрочни партньорства, 
благодарение на които можем да постигнем 
трайна и видима промяна в живота на децата и 
семействата в риск в България.

Ценна подкрепа в дейността на организацията 
през 2019 г. продължиха да оказват 
Дженерали, Ситибанк България, Компас, Дънди 
Прешъс Металс, ПРОФИ КРЕДИТ, Nielsen, 
LR Global Kids Fund, Райфайзенбанк, The Smarts. 

Нашата кауза припознаха български и 
международни компании, с които поставихме 
ранното детско развитие във фокуса на 
техните инициативи за корпоративна социална 
отговорност. Нашите партньори все повече 
осъзнават своята ключова роля на инвеститори, 
а не просто на дарители за социална промяна 
и социално въздействие. Сред тях са 
Herbalife Nutrition, Pampers България, Сдружение на 
фамилния бизнес, Isobar, TTEC.

Благодарни сме и на Германо-българската 
индустриално-търговска камара и Българо-
швейцарската търговска камара, които освен 
финансова подкрепа, дадоха възможност да 
направим съпричастни към нашата кауза и 
десетките компании, които членуват в тях.

ГОВОРЯТ НАШИТЕ 
КОРПОРАТИВНИ ДАРИТЕЛИ:
„С фондация „За Нашите Деца“ ни свързва 
трайно партньорство, насочено към 
най-важното – бъдещето на децата. 
Надявам се, че с подкрепата от страна на 
ПРОФИ КРЕДИТ България ще можете да 
запазите целостта на повече семейства 
и заедно ще дадем шанс на повече деца в 
риск“, Светослав Николов, изпълнителен 
директор на ПРОФИ КРЕДИТ България

„Много се гордеем с партньорството си с 
фондация „За Нашите Деца“ и се радваме, че и 
през 2019 г. ще подкрепим усилията на екипа 
за подобряване живота на най-уязвимите 
деца в България. Целият екип на Ситибанк е 

КОРПОРАТИВНА 
СОЦИАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ  
С ФОКУС ВЪРХУ  

РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
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съпричастен към каузата и вярва, че дори и с 
малки, но значими действия, заедно можем да 
допринесем за положителна и реална промяна в 
живота на приемните деца“, Станислава Танева, 
Управляващ директор на Ситибанк – България

„За мен моделът на фондация „За Нашите Деца“ 
е стандарт за качествено партньорство 
между бизнеса и неправителствения сектор. 
Възможността за дългосрочно обвързване 

и резултатност, както и изключителната 
прозрачност на инвестициите са сред най-
важните условия за доброто партньорство. Но 
има и още нещо, което за нас e от изключително 
значение – а именно, вярата в каузите, както 
и емоцията и посветеността, които влагат 
партньорите в осъществяването им. Това 
прави работата ни с екипа на фондацията 
изключителна“, Гергана Иванова, управляващ 
партньор в The Smarts.

КАМПАНИИТЕ – СИЛАТА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ 
През 2019 г. подновихме изданието на 
кампанията ни за 8 март, с която провокирахме 
дамите да се откажат от букет за празника, 
а вместо това да призоват своите любими 
хора да закупят и дарят пелени, адаптирано 
мляко, бебешка козметика. Благодарни сме на 
десетките, които се включиха в кампанията и 
приеха нашето предизвикателство да докажем, 
че празниците са, за да бъдем заедно, да станем 
по-добри, да подадем ръка на някой, който има 
нужда да бъде изправен.

Седмото издание на коледната кампания „Тази 
Коледа чудесата правите Вие“ и тази година 
обедини служителите на над 50 компании. С 
общи усилия, те набраха над 45 000 лв. в подкрепа 
на каузите на фондацията. Кампанията, 
стартирана за първи път през 2013 г. доказа 
още веднъж, че малките усилия на много хора 
са лавинообразни и имат силата да променят 
човешки съдби. Зад тези 50 компании стоят 
стотици служители, които за поредна Коледа 
избраха за своя кауза тази на фондация „За 
нашите деца“. Вярваме, че една от причините 
да го направят е убеждението в значимостта 
на нашата работа, както и обратната връзка, 
която получават през цялата година и с която 
стават част от живота на фондацията. 
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Вярваме, че дарителската култура се заражда 
още в ранна детска възраст и именно децата 
са тези, които често ни показват как да бъдем 
по-добри. 

10-годишната Анжелина Денчева издаде своята 
първа книга, като реши да дари всички приходи 
в подкрепа на децата, на които помагаме. Зад 
нейната мотивация стои убеждението, че 
„всички деца трябва да имат шанса да бъдат 
щастливи, да са заобиколени от добро и да 
вярват, че могат да постигнат всичко“. 

През изминалата година видяхме още по-

ангажирана подкрепа на деца, които помагат 

на други деца. Благотворителни концерти 

за нашата кауза организираха учениците от 

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, ЧСОУ „Евлоги и 

Христо Георгиеви“, 91 Немска езикова гимназия. 

Благодарим и на малките Андрея и Нико, които 

ни показаха, че за дарителството няма възраст 

и именно децата могат да бъдат нашия пример 

как да бъдем по-съпричастни възрастни.
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През 2019 г. се навършиха 10 години от първото 
издание на най-голямото благотворително 
събитие на фондация „За Нашите Деца“ – „Вечер 
на добродетелите“. Идеята за тази специална 
вечер се ражда през 2009 г. в отговор на 
необходимостта от промяна – в живота на най-
уязвимите деца и семейства и в нагласите на 
хората, компаниите, обществото.

През годините „Вечер на добродетелите“ се 
превърна в традиция и всяка есен, първоначално 
50-100 човека, в последствие близо 400, 
очакват едно събитие, което да ги превърне в 
„променотворци“, в хора, благодарение на които 
стотици деца и семейства ще имат шанс да 
живеят по-достойно.

Благодарение на всички тези години, през които 
Вечерта на добродетелите обедини усилията 
на хора, загрижени за детското благосъстояние, 
успяхме да подкрепим 2400 деца и да наберем 
близо 960 000 лв.

Юбилейното издание на „Вечер на 
добродетелите“ се проведе на 7 октомври 
2019 г. в Sofia Event Center под патронажа на 
Вицепрезидента на Република България г-жа 
Илияна Йотова. Близо 400 гости се насладиха 
на емоционалната програма, разказваща 3 
истински истории от работата на фондацията 
и включваща изпълнения на детския хор към 
Българско национално радио, Мариана Попова, 
балет „Арабеск“, Димитър и Христо, Людмил 
Ангелов. Водещи на събитието бяха Йоана 
Буковска, Стоян Алексиев, Дария Симеонова, 
Бойко Кръстанов, Дони и Нети, а виртуозът 
на наддаванията Игор Марковски за пореден 
път превърна благотворителния търг в 
изключително преживяване. 

Вечерта на добродетелите нямаше 
да бъде възможна без всички хора и 
партньори, благодарение на които 
организираме този незабравим спектакъл 

на добротворчеството. За поредна година 
зад кулисите бяха изключителният екип на 
домакините – Special Events Group, Димитър 
Коцев – Шошо и Иван Ангелов – режисьор и 
сценарист на събитието, които са с нас 
още от първите издания на Вечерта. 

Изказваме сърдечните си благодарности и 
на нашите спонсори Дънди Прешъс Металс 
Челопеч, Мото Пфое, Interlogistics Holding, 
Софийска вода, както и на партньорите 

10 ГОДИНИ  
„ВЕЧЕР НА 

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ“ –
НАЙ-ЗНАЧИМОТО НИ  

ФОНДОНАБИРАТЕЛНО СЪБИТИЕ
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The Smarts, J Point, Red Devil Catering, Speedy, 
Пролет 57 ЕООД, Гимел Органик, Гаврош гурме, 
Кока Кола, Avendi wines, Бургозоне, Arlet Stars, Feurich.

„Ние вярваме, че отстояването на доброто, 
доверието и отговорността се вижда в сълзите 
на децата и в техните очи – това са сълзи на 
радост от това, че тези деца вече имат своето 
семейство, че са обичани и имат своите мечти. 
И ние мечтаем „Вечер на добродетелите“ да 
продължи да събира нас, хората, които наистина 
искат тази промяна да се случи в България, и 

всяко българско дете да бъде подкрепено. И ние 

трябва да сме заедно и да продължим до момента, 

до който има и едно дете в риск“, Иванка 

Шалапатова, изпълнителен директор на фондация 

„За Нашите Деца“. 
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АЗИАТСКИ ФЕСТИВАЛ
За втора поредна година Азиатският фестивал 
„Магията на изтока“, по инициатива на 
Индонезийското посолство в партньорство 
с още 14 дипломатически представителства, 
беше посветен на каузите на фондация 
„За Нашите Деца“. Освен да се потопят в 
културното богатство на различните танци, 
музикални изпълнения, кулинарни изкушения и 
творчески работилници, хилядите посетители 
на фестивала имаха възможността да 
научат повече за работата на фондацията, 
както и да участват в благотворителната 
томбола. Общата сума от събитието, с която 
бяха подкрепени децата и семействата в 
риск, достигна близо 22 000 лв., включваща 
набраните средства от томболата и 
даренията от посолствата, участвали във 
фестивала. Благодарни сме на вдъхновителя 
на това прекрасно културно пренасяне в 
магичния свят на Азия, на човекът, без който 
красотата и доброто, с които ни зарежда 
този фестивал нямаше да бъдат реалност – 
изключителната Н. Пр. Сри Астари Расджид, 
Посланик на Индонезия в България. Благодарим 
на екипа на Coco Agency и на екипите на всички 
дипломатически мисии, които участват във 
фестивала, за дарението към нашата кауза. 
Благодарим и на спонсорите на събитието, 

както и на нашите дългогодишни приятели 
от Turkish Airlines в България, които за пореден 
път застанаха до нас в мисията ни да 
осигурим по-добър живот на най-малките. 

Промяната, която искаме да постигнем в 
живота на децата и семействата в риск, 
които се обръщат към нас за помощ, би била 
невъзможна без подкрепата на десетките хора 
и компании, които вярват в значимостта на 
нашата кауза. Благодарим им!
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КАК ПОДДЪРЖАМЕ ЕКИПА 
СИ МОТИВИРАН
Фондация „За Нашите Деца“ постига успехи 
благодарение на сплотения и непрекъснато 
развиващ се екип. Нашите програми и политики 
създават и следват стандарти и практики, 
присъщи за добрия работодател. Фондацията 
е една от неправителствените организации в 
България, които прилагат системи за управление 
и развитие на човешкия капитал, основани на 
световни практики. 

Системата за осигуряване на ресурсите 
създава профил на длъжностите, така че 
подборът на кадри да задоволи действителните 
нужди от човешки капитал на организацията. 
Всички новопостъпили служители преминават 
през индивидуална въвеждаща програма за 
запознаване с организационната култура и 
ценностите на фондацията. Системите 
за заплатообразуване и проектиране на 
длъжностите установяват по-висока степен 
на справедливост при възнаграждаване на 
положените от всеки служител усилия. При 
проектирането на длъжностите взимаме 
предвид всички съотносими критерии: 
влияние, комуникация, риск, иновации и знания. 
Това ни позволява да определим не само вида 
на задачите и очакваните резултати, но и 
справедливо заплащане. Системата за оценка 
на представянето дава обратна връзка на 
служителя, улеснява процесния мениджмънт, 
стимулира и мотивира хората да постигат 
високи резултати, позволява ни да окуражаваме 
конструктивните взаимоотношения. При 

атестацията взимаме предвид както успеха 
по заложените цели, така и 360-градусовата 
обратна връзка от екипа. Оценките са 
средство за анализ на дейността както на 
отделния служител, така и на екипите и цялата 
организация. Това ни позволява да поддържаме 
мотивацията и компетенциите на екипа си – 
условие за успеха на нашата кауза. За него влагат 
цялата си енергия над 70 високомотивирани и 
ангажирани с каузата ни служители, 39 от които 
работят пряко с децата и семействата в нужда. 

Свобода, спокойствие и възможност да сме 
гъвкави и да посрещаме предизвикателствата 
на външната среда ни дават въведените от нас 
гъвкави форми за комуникация – онлайн чат, уеб-
базирани платформи за срещи и обучения. 

Партньорството ни с Българска асоциация 
за управление на хората, което развихме през 
2019 г., ни даде възможност да представим 
дейността ни и да повишим осведомеността 
на бранша за политиките ни за хората, както 
и да подобрим нашата работодателската 
марка. БАУХ е важен наш партньор за 
разпространение на каузите на фондацията в 
средите на човешките ресурси и за подобряване 
на осведомеността по отношение на CSR 
възможностите, като мотивация за задържане 
и привличане на хора в организациите.

ХОРАТА – 
НАШИЯТ  
НАЙ-ЦЕНЕН КАПИТАЛ
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ВСЕКИ ЧОВЕК ОТ ЕКИПА  
Е ВАЖЕН
Предоставяме възможности за професионално 
и кариерно развитие, като стимулираме 
своите служители да търсят и намират 
нови възможности и перспективи, да бъдат 
вдъхновители и лидери на промяната. 

Инвестираме в обучение и развитие на 
служителите по теми, важни за реализирането 
на стратегическите цели на фондацията: ранно 
детско развитие, управление на социалните 
услуги, застъпничество и много други, с 
което развиваме техните компетенции. През 
изминалата година инвестирахме над 16 000 лв. 
в обучение, менторство и коучинг към хората 
на организацията. Осигуряваме им възможност 
да участват и да обменят опит в национални и 
международни форуми. Привличаме за лектори и 
вдъхновители наши и международни експерти 
и специалисти с доказан опит, защото 
вярваме, че само развивайки се и следвайки най-
иновативните международни тенденции, можем 
да поддържаме висока професионална експертиза 
и да сме конкурентноспособни.

Колегите предават в екипа придобитите 
професионални знания и опит, споделят 
постижения и добри новини в различни 
вътрешни формати, включително чрез онлайн 
каналите ни. Насърчаваме ги да бъдат обучители 
и ментори. Високо ценим приноса на всеки. 

Стимулираме хората към екипна работа и 
постигане на резултати, открита комуникация 
и споделяне на общи човешки и професионални 
ценности, както и да са генератори на 
промените във фондацията. 

С програмата „Грижа за хората“ създаваме 
условия за баланс между работата и личния 
живот. Предлагаме гъвкаво работно време, 
възможност за работа от вкъщи, отлични 
условия на труд, допълнителен годишен отпуск 
и поддържане на добро здравословно състояние 
и тонус – осигуряваме карти Multisport и ваучери 
за очила или диоптрични лещи. С ваучер „Добре 
дошло, бебе“ подкрепяме младите родители в 
организацията. 

Всичко това ни позволява да привличаме най-
способните, талантливи и отдадени служители

ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ  
НА ВСЕКИ ДА УЧАСТВА  
В КАУЗАТА.
Стажантската програма на фондация „За 
Нашите Деца“ предоставя възможност на 
студенти и специалисти от социални и 
административни специалности да получат 
пълноценна, практически ориентирана 
подготовка в сферата, в която са избрали 
да се развиват. Традиция е студенти от 
Американския университет в България и 
от специалността „Социални дейности“ 
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„Още щом отидох на интервю 
за стажант във фондация „За 
Нашите Деца“ разбрах, че това 
е място, където наистина 
се работи, това са хора, на 
които наистина им харесва 
работата и каузата, която 
подкрепят. От първия ден 
всички ме приеха добронамерено, 
с голямо разбиране и радост, 
че поне за малко ще бъда 
част от техния екип. 

По време на стажа ми разбрах 
колко много фондацията прави за 
светлото бъдеще на България – 
помощта, която оказват на 
всички онези „забравени“ деца, 
подкрепата към търсещите 
себе си родители и желанието 
да зарадват всички, които искат 

да прегърнат своето дете. 
С големите си сърца, широки 
усмивките и несъмнените 
знания те успяват да направят 
стотици малки и големи поне 
малко по-щастливи и спокойни. 
Работата им е доказателство 
за човечността, обичта към 
другия и несломимия дух, които 
притежават.

За мен времето, прекарано във 
фондацията беше изключително 
полезно и вълнуващо. Освен че ми 
показа как се върши много работа, 
екипът ме научи и как да го правя, 
запазвайки добронамереността 
и човечността в себе си, как 
винаги с усмивка да поемам 
дори трудните моменти в 
работния процес и как да запазим 

колегиалността и щастието 
от общуването помежду си. 
Благодарна съм, че бях част от 
фондация „За Нашите Деца“ и 
мога да кажа, че много „вдигнаха 
летвата“ що се отнася до 
отношението си един към друг 
и желанието да си помагат. Знам, 
че ще продължават да работят 
все така усърдно и с желание 
за бъдещото на малките си 
приятели и техните семейства, а 
аз се надявам отново да работим 
заедно...“

Надежда Чавдарова,  
стажант „Администрация“, 
студент специалност „Право“  
в СУ „Св. Климент Охридски“  
и „Психология“ във ВТУ  
„Св. Св. Кирил и Методий“.

в Софийския университет, както и учещи 
в чужбина, да стажуват и да придобиват 
практически знания и опит при нас. 
Стажантската ни програма се утвърди 
като един от най-добрите канали за 
привличане и назначаване на служители във 
фондацията. През 2019 г. над 14 стажанти 
преминаха стаж в организацията, а 
двама от тях останаха на работа.

Фондацията се радва на висок интерес и към 
доброволческата ни програма. Съвместно 
с наши партньори получихме подкрепата 
на десетки различни по образование, 
социален статус и професия доброволци. 

Те не само помагат за успеха на нашите 
дейности, а вдъхновяват своите близки и 
повишават обществената отговорност 
към защитата на правата на децата.

Бизнес лидери, обучители и експерти в 
различни области, които подкрепят каузата на 
фондацията, инвестират безвъзмездно знания 
и умения и предоставят експертни услуги по 
програмата ни „Добродеятел на знанието“. 
Членовете на нашето Настоятелство се 
включиха в програмата ни „Академията за 
лидери“ и споделиха опит и знания чрез своите 
вдъхновяващи лични и професионални истории.

ИЗ 
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА 
НА ЕДИН СТАЖАНТ
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1.   15-годишна ученичка застана начело на 
фондацията за един ден. Фондация „За Нашите 
Деца“ се включи в инициативата „Посланик за 
един ден“, която Британското посолство в София 
организира за втора година в партньорство с 
Вицепрезидента Илияна Йотова. Инициативата 
дава възможност на момичета на възраст от 15 
до 19 години от цяла България да изразят своите 
възгледи по значими социални въпроси, както и да 
почерпят вдъхновение от жени лидери в различни 
сфери на живота. 15-годишната Елена Станева 
застана „начело“ на фондацията за един ден, 
гостува при нас и научи какви умения и качества 
са необходими, за да бъдеш лидер и да ръководиш 
успешно неправителствена организация, 
работеща в социалната сфера. Благодарни 
сме на Н. Пр. Ема Хопкинс за вдъхновението и 
отличаващото се лидерство на тази иницатива 
и за това, че благодарение на нея се срещнахме 
със силата и мечтите на Елена от Пловдив! 

2.   Отбелязахме Международния ден на 
детето 1 юни с вълшебни тържества в София, 
Пловдив и Варна. Малки и големи се потопиха 
в пъстрия свят на децата и усетиха отново 
магията на детството. За да уважат празника 
ни, на празненствата дойдоха представители на 
държавата, дипломати и много верни приятели и 
партньори, които от дълги години ни подкрепят 
в мисията да осигурим развитие и щастливо 
детство на всички деца в България. За всички нас 
в този ден беше незабравимо усещането да видим 
резултата от общите ни усилия в греещите лица 
на децата, в любящите очи на родителите до 
тях, и благоденствието в душите на нашия екип 
и нашите дарители. Да видиш всичко това след 
множество кризи, насилие, бедност, обиди, тъга при 
децата и недоверие към нас, е истинска победа. 

ДРУГИ
ВАЖНИ АКЦЕНТИ  
В ДЕЙНОСТТА НИ
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3.   Услугите ни за Ранна детска интервенция 
получиха международно признание и бяха посочени 
като добра практика в авторитетното издание 
„Укрепване на семейството: Колекция от най-добри 
практики от Източна Европа“ на международната 
детска организация „Спасете децата“. Сборникът 
включва различни интервенции от региона, 
насочени към подкрепа на семействата, превенция 
на разделянето на децата от родителите и 
реинтеграция на деца от институционална 
грижа в семейна среда. Нашата практика 
е единствената от България в сферата на 
превенцията, която е намерила място в изданието.

4.   Нашият Център за обществена подкрепа 
„За Деца и родители“ в Пловдив отпразнува 
своя десети рожден ден. Десет години, 
откакто неотлъчно следваме мисията си да 
дадем на всяко дете в България постоянна, 
сигурна и развиваща семейна среда. Само за едно 
десетилетие с индивидуален подход и висок 
професионализъм помогнахме на повече от 1900 
деца да живеят обичани и щастливи в семейство. 
Радваме се, че Община Пловдив все още цени 
работата на нашата организация като неин 
партньор в борбата за щастливо детство.
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5.   Приближихме се с още една стъпка към 
сбъдването на мечтата ни да превърнем в желано 
място за подкрепа на децата и семействата 
сивата сграда на бившия ДМСГД „Св. София“. 
Помечтахме за това преди години и не се 
предадохме, въпреки тежките битки. 3 години 
след извеждането на последното дете от бившия 
дом, с много усилия получихме разрешително за 
строеж. Радваме се, че този период не отказа 
дарителите, които правят тази инициатива 
възможна. Вече започна преобразяването на 
сградата в съвременен Комплекс за ранно детско 
развитие, който ще носи духа на семейството 
и ще предоставя комплексна грижа и подкрепа 
не само на децата, но и на техните родители.
Подготвихме се да разкрием в него две нови услуги – 
Дневен център за младежи/деца с увреждания и 
втори Център за обществена подкрепа, в който 
ще стимулираме развитието на децата. 

6.   Вдъхновен от „Детска къща“ проект 
на третокласничка спечели награда. 
Третокласничката Андреа Заркова създаде 
уникален проект – компютърна игра „Деца 
помагат на деца“, чрез която деца помагат на 
деца в риск, лишени от родителска обич или с 
тежки заболявания. Тя представи своя проект-
игра на технологичното събитие за деца KITE 
projects 2019 и спечели заслужено награда. 
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7.   Вдъхновени от изследването „Невидимите 
деца на Пловдив“ стартирахме сътрудничество с 
осем общини на територията на област Пловдив. 
Стартирахме три нови мобилни програми за деца 
с трудности в развитието и техните семейства. 
С тях осигуряваме комплексна, съобразена с 
нуждите на детето подкрепа, включително 
рехабилитационни и терапевтични услуги, 
медицинско обследване и асистиране, както и 
подкрепа за развитие и социализация, индивидуална 
оценка и насочване към социални и интегрирани 
услуги на нуждаещите се деца. 
 

 
 

8.   Гостуваха ни Вицепрезидентът на България 
г-жа Илияна Йотова, председателят на Държавната 
агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, 
посланикът на Република Индонезия в Република 
България Н. Пр. Сри Астари Расджид, посланикът 
на Република Кипър в България Н. Пр. Мариус 
Кунтуридис. Всички те ни подкрепиха в мисията ни 
да осигурим сигурна семейна среда за всяко дете. 

9.   Признание за приноса на фондацията в 
процеса на деинституционализация на грижата за 
деца в България беше поканата към изпълнителния 
ни директор г-жа Иванка Шалапатова, която 
представи опита, грешките, но и добрите 
ни практики пред участниците в тридневно 
обучение в столицата на Таджикистан Душанбе. 

10.   На г-жа Шалапатова беше поверена 
и отговорната мисия да модерира един 
от ключовите панели на международната 
конференция „Деинституционализация на 
грижата за деца: как инвестираме в промяната“, 
на която присъстваха над 250 представители на 
университети, институции и неправителствени 
организации от Европа, Австралия, Централна 
Азия и САЩ. Благодарим за тази покана на Ноу 
Хау Център и лично на д-р Галина Маркова.

35



ПЪРВО МЯСТО ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
В конкуренция с 60 организации фондация „За 
Нашите Деца“ бе класирана на първо място в 
категорията „Устойчиво развитие“ и получи 
отличителния знак на Държавната агенция за 
закрила на детето „Аз гарантирам щастливо 
детство“. Наградата е признание за качеството 
и устойчивостта на нашите услуги в 
подкрепа на децата и семействата в името на 
щастливото детство в сигурна семейна среда. 

ДВАМА СПАСИТЕЛИ НА 
ДЕТСТВОТО
Награда „Спасител на детството“ връчи 
Националната асоциация по приемна грижа на 
изпълнителния ни директор Иванка Шалапатова 
за огромната ѝ заслуга за учредяването на 
асоциацията преди десет години. Фондацията 
беше сред инициаторите за създаването ѝ и 
участва в подготовката на конференцията през 
2009 г. в Пловдив, на която бе решено, че трябва да 
се създаде организация, защитаваща интересите 
на децата и на приемните семейства. „Спасител 
на детството“ стана и подкрепяната от нас 
приемна майка Галина Ангелова, която заедно със 
съпруга си Алексей, за 7 години дава сигурност, 
любов и грижа на пет деца, лишени от родителска 
грижа, за да могат те да се развиват пълноценно 
и да продължат уверено и успешно в живота си. 

 
ПРИЗНАНИЯТА ЗА 

НАШАТА РАБОТА 
ПРЕЗ 2019 Г.
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ТАЗИ КОЛЕДА ЧУДЕСАТА 
ПРАВИТЕ ВИЕ! – КАМПАНИЯ 
НА ГОДИНАТА
Първа награда в категория „Кампания на годината“ 
в конкурса „Добри практики в сферата на 
социалните услуги“ на Столична община получи 
фондонабирателната ни кампания „Тази Коледа 
чудесата правите вие!“. Целта на кампанията е да 
набира средства за добра кауза и същевременно 
да създава радост и веселие на хората, които 
даряват. Вече 7 години каним социално-отговорни 
компании да отворят сърцата си и забавлявайки 
се, да помогнат на повече деца да посрещнат 
празниците обичани и щастливи в семейство. За 
нас е огромно признание, че получихме наградата 
след съревнование с още 40 смислени кампании, 
които правят света по-добро място. 

ГРИЖА В РАННАТА ВЪЗРАСТ – 
ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА
Успехите на проект „Грижа в ранната възраст“ 
в подкрепа на развитието и благосъстоянието 
на деца на възраст от 0 до 7 години и техните 
семейства, чрез въвеждане на интегриран здравно-
социален подход към грижата за тях, получиха 
признание и в ежегодния конкурс на Фондация 
Лале „Проект на годината“. Фондация „За Нашите 
Деца“ бе удостоена с първа награда в конкуренция 
с номинирани общо 14 граждански организации. 

НАГРАДА ЗА НАЙ-МНОГО 
ПУБЛИКАЦИИ В НПО ПОРТАЛ
За втора поредна година фондация „За Нашите 
Деца“ извоювахме награда за „Най-много 
публикации“ в информационния портал на 
неправителствените организации NGOBG.info. 
Признанието за втора поредна година е за усилията 
ни да споделяме новини и истории за доброто и 
да мотивираме повече хора да отворят сърцата 
си за децата в нужда и техните семейства.

37



През 2019 инвестирахме в нашите дейности рекордната сума от 1 829 555 лв., 
което представлява увеличение от 13% спрямо 2018 г.

Финансовите разходи за 2019 г. възлизат на 8 492 лв.

ФИНАНСИТЕ  
НА  

ФОКУС

ИНВЕСТИЦИИ
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Постигаме финансова устойчивост през четири основни стълба на финансиране – държавно, 
корпоративни и индивидуални дарители, проектно и нефинансови дарения на материали и услуги.

В една предизвикателна икономическа обстановка, успяхме да привлечем 1 794 668 лв.,  
което е с 24% повече от 2018 г., включително най-успешното ни фондонабирателно събитие 
до момента – юбилейното издание на „Вечер на добродетелите“. 

Финансовите приходи за 2019 г. възлизат на 10 321 лв.

ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ПРИВЛЕЧЕНИ ФИНАНСИРАНИЯ
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КОРПОРАТИВНИ 

ДАРИТЕЛИ И 
ПАРТНЬОРИ 2019

•  BALKAN BRITISH 
SOCIAL SURVEYS 

•  LR GLOBAL 
KIDS FUND E.V.

•  TTEC EASTERN 
EUROPE 

•  UK ONLINE GIVING 
FOUNDATION

•  WHITE HOUSE 
SEVENTH-DAY 
ADVENTIST CHURCH

•  АББ БЪЛГАРИЯ 

•  АЙСОБАР КОМЕРС

•  АД „ДУРЕВА И 
МИЛЕНКОВА“

•  АД ПЕНКОВ МАРКОВ 
И ПАРТНЬОРИ

•  АД СТАНКОВ, 
ТОДОРОВ, ХИНКОВ 
И СПАСОВ

•  АД ТОНЧЕВА 
И ПАРТНЬОРИ

•  АД „ГУГУШЕВ 
И ПАРТНЬОРИ“

•  АД ВОЛФ ТАЙС 

•  АД ГЕРГЬОВСКИ

•  АЙКАВЪР СЪРВИСИЗ 

•  АКТ ЛОДЖИСТИК 

•  АЛЕКС РАД

•  АЛИАНС ПРИНТ 

•  АМДОКС БЪЛГАРИЯ

•  АНАКАТЕХ 

•  АСОЦИАЦИЯ 
НА КОРЕЙЦИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

•  АСТРЕА 
РИКРУТМЪНТ 

•  АТАРО КЛИМА 

•  АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 

•  БАЛЕВ БИО МАРКЕТ

•  БАЙЕРСДОРФ 
БЪЛГАРИЯ

•  БАЛКАН 
ФАСИЛИТИС КОНСУЛТ

•  БАР РОСО – 
ЕМ КЕЙ И 

•  БАРКОД СИСТЕМИ 
БЪЛГАРИЯ 

•  БЕДИНГ

•  БИ БОЛД

•  БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
ФОНДАЦИЯ КЪМ 
МЕЖДУНАРОДЕН 
ЖЕНСКИ КЛУБ СОФИЯ

•  БОТАНИК ЛАБ 

•  БП КОНСУЛТИНГ

•  БРИТАНИКА – 
ФИЛИАЛ МАДРИД

•  БУДОБАЛКАНИ 

•  БЪЛГАРО-
ШВЕЙЦАРСКА 
ТЪРГОВСКА КАМАРА

•  БЪЛГАРСКА 
КОНСУЛТАНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

•  БЪЛГАРСКИ ФОРУМ 
НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

•  БЪЛГЕРИАН 
ЕКСПОРТ ИНДЪСТРИ

•  ВЕ ЕС ЕС БЪЛГАРИЯ

•  ВЕЛБУРГ 

•  ВИ ГОЛД 2018 

•  ВМ ПРОЕКТ 

•  ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ

•  ГЕРМАНО-
БЪЛГАРСКА 
ИНДУСТРИАЛНО-
ТЪРГОВСКА КАМАРА

•  ГРИЙН ЛАЙФ

•  ГЕОСТРОЙ

•  ГЕОТЕХМИН

•  ГРАДУС 1

•  ГРЪЦКИ БИЗНЕС 
СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ

•  ДАЙНАМИК 
СОЛЮШЪНС ГРУП

•  ДАЙХМАН 

•  ПОРШЕ СОФИЯ 
ИЗТОК

•  ДГ ДЕТСКИ СВЯТ

•  ДЕЛОЙТ

•  ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР ЕО-ДЕНТ 

•  ДЕТСКА 
ГРАДИНА №179 

•  ДЕНКЩАТ БЪЛГАРИЯ

•  ДЖЕЙ ПОЙНТ 

•  ДЖЕНЕРАЛИ 
ЗАСТРАХОВАНЕ 

•  ДЖИВИСИ 
СЪРВИСИЗ

•  ДИОНИСОМАРБЛЕ –  
БЪЛГАРИЯ 

•  ДРИЙМИКС

•  ДУНАПАК РОДИНА 

•  ДЪНДИ ПРЕШЪС 
МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ 

•  ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
„РЪКОВОДСТВО 
НА ВЪЗДУШНОТО 
ДВИЖЕНИЕ“ ТПП
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•  ЕКИПА НА ЧЕЗ 
ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ 

•  ЕОС МАТРИКС 

•  EЙ СИ НИЛСЪН 
БЪЛГАРИЯ

•  И АР ПИ БЪЛГАРИЯ 

•  ИВЕЛ СТИЛ М 

•  ИММОКРЕДО

•  ИНГРАММИКРО, 
ОТДЕЛ ЦИСКО

•  ИНТЕГРАЛ – 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПРОГРАМИ 

•  ИНТЕРЛОГИСТИКС 
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 
СОФИЯ

•  ИНТЕРПАРТНЕРС АД

•  ИНФЛУЕНСЪР БГ

•  ИППДП СПЛЕНДЕНТ 

•  ИПСОС 

•  ИСКРА КОНСУЛТИНГ 

•  КАРГО ПАРТНЕР 

•  КАРМЕЛ 
ЕНТЪРПРАЙСЕЗ

•  КАТЕДРА ПО 
КОРЕИСТИКА 
КЪМ СОФИЙСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ

•  КАТЕНЕЙТ 
БЪЛГАРИЯ 

•  КЕЙ БИ ТИ ЕС 

•  КЕЙ ДЖИ ЕС 
КОНСУЛТ

•  КОМПАС 

•  КИПЪРСКА 
СТУДЕНТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
В БЪЛГАРИЯ

•  КОНСУЛСТВО 
НА РЕПУБЛИКА 
ФИЛИПИНИ 

КОНСУЛСКО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

•  КОНСУЛСТВОТО 
НА ТАЙЛАНД

•  КСЕРОКС СЪРВИСИЗ 
БЪЛГАРИЯ 

•  КУАЙСЕР ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ

•  КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ

•  КЦМ 2000 

•  ЛОКАТОР 

•  ЛР ХЕЛТ ЕНД 
БЮТИ СИСТЪМС

•  ЛУУД ГРУП

•  ЛУКСОФТ БЪЛГАРИЯ

•  МАГНОЛИ ЕКОЛАЙФ 

•  МЕДИКО-
ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 
„ДЕНТАЛНА КЛИНИКА 
ПЕТЪР ДУЧЕВ“ 

•  МИНЕВА КОНСУЛТ 

•  МИРАТ ГРУП 

•  ММ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 
БРОКЕР

•  ММ УЪРЛД 

•  МОТО ПФОЕ 
БЪЛГАРИЯ

•  НАТАЛИ ЙОГА 

•  НЕТЕРА

•  НИКИ 

•  НОВА 
БРОУДКАСТИНГ ГРУП 

•  НОТАРИУС МАРИНА 
ЯНЧЕВА ТАШЕВА

•  ОПЕН ЙОР АЙС

•  ОРИФЛЕЙМ 
БЪЛГАРИЯ ООД

•  ПАМПОРОВО АД

•  ПОСОЛСТВО НА 
БАНГЛАДЕШ 

•  ПОСОЛСТВО НА 
ИНДОНЕЗИЯ

•  ПОСОЛСТВО 
НА КИТАЙСКАТА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ

•  ПОСОЛСТВО 
НА КРАЛСТВО 
САУДИТСКА АРАБИЯ

•  ПОСОЛСТВО 
НА ПАКИСТАН 
ОРГТАНИЗИРАН 
ТУРНИР ПО ШАХ

•  ПОСОЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА ИРАК

•  ПОСОЛСТВО НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

•  ПРЕВОДАЧЕСКА 
АГЕНЦИЯ СОФИТА

•  ПРИМА 777

•  ПРИМО ПЛЮС 

•  ПРОФИ КРЕДИТ 
БЪЛГАРИЯ 

•  РАЙФАЙЗЕНБАНК 
БЪЛГАРИЯ 

•  РЕМАРКAБЪЛ

•  РЕСТОРАНТ КОРЕЯ

•  РЕСТОРАНТ ЮН 
ЮЖНА КОРЕЯ

•  РОИТИ 

•  СИТИБАНК ЕВРОПА, 
КЛОН БЪЛГАРИЯ

•  САВИНА ДЕЯНОВА 
КРЕАТИВНИ УСЛУГИ 

•  СВАТБЕНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ ГР. 
ПЛОВДИВ

•  СДРУЖЕНИЕ 
„СПОРТЕН КЛУБ БЕГАЧ“

•  СДРУЖЕНИЕ НА 
ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС 
В БЪЛГАРИЯ

•  СЕВЕКС ФАРМА

•  СЕЛЕКТИУМ 
БЪЛГАРИЯ 

•  СЕНС 
КОРПОРЕЙШЪН 

•  САЙТГРАУНД 
ХОСТИНГ

•  СЛЪНЧО

•  СИВИР 
ТРАНСЛЕЙШЪНС

•  СТУДИО Х 
ДИДЖИТАЛ

•  СЛУЖИТЕЛИ AMGEN

•  СЛУЖИТЕЛИ H&M

•  СЛУЖИТЕЛИ 
АКСИВАС

•  СЛУЖИТЕЛИ 
АКТИВТРЕЙДС

•  СЛУЖИТЕЛИ 
АМДОКС БЪЛГАРИЯ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
АСТРЕА РЕКРУТМЪНТ

•  СЛУЖИТЕЛИ АФА 
КОНСУЛТАНТИ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ГЕЙМЛОФТ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ДЖЕНЕРАЛИ 

•  СЛУЖИТЕЛИ КАРГИЛ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ЛОКАТОР И 
ПАРТНЬОРИ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ЛУКСОФ

•  СЛУЖИТЕЛИТЕ 
ГЕОСТРОЙ
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•  СЛУЖИТЕЛИ БАКБ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ПА СОФИТА

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ПАРИПЛЕЙ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
СЕНСАТА

•  СЛУЖИТЕЛИ 
СИТИБАНК 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
СМАРТ ОРГАНИК 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
СМАРТС

•  СЛУЖИТЕЛИ 
УИЛЯМ ХИЛ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ЧЕЗ ГРУП

•  СЛУЖИТЕЛИ 
3М БЪЛГАРИЯ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ИНГ БАНК 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
SAP LABS

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ГЕЙМЛОФТ БЪЛГАРИЯ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ЕНДАВА 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ЕОС МАТРИКС 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
КРЕСТЪН БУЛМАР 
БРИТАНСКИ ПЕЙРОЛ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
PROGRESS

•  СЛУЖИТЕЛИ 
RESEARCH FOR GOOD 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
SOCLEAN

•  СЛУЖИТЕЛИ АБВИ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
АДВЕНТ ГРУП

•  СЛУЖИТЕЛИ 
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
БЕНЕФИТ СИСТЕМС –  
МУЛТИСПОРТ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
БОН МАРИН

•  СЛУЖИТЕЛИ ДЕВИН

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ИНФРАДЖИСТИКС 
БЪЛГАРИЯ 

•  СЛУЖИТЕЛИ 
КОНТУР ГЛОБАЛ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
МАЙЛ СТОУН 
СИСТЕМ БЪЛГАРИЯ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ПРОФИКРЕДИТ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ЩРАБАГ

•  СЛУЖИТЕЛИ ДЖИ 
ВИ СИ СЪРВИСИЗ

•  СЛУЖИТЕЛИ 
ТВ ЕВРОКОМ

•  СЛУЖИТЕЛИ СИРМА 
ГРУП ХОЛДИНГ 

•  СМАРТ ОРГАНИК

•  СМАРТИТИ 

•  СОВИКО БЪЛГАРИЯ 

•  СОФИЙСКА ВОДА 

•  СОФТУЕР АГ

•  СТРОЙДЕКОР 
ИНЖЕНЕРИНГ

•  СЪПОРТ АЙ ДЖИ 

•  СЪРВИССОРС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
БЪЛГАРИЯ 

•  ТЕХНО АКТАШ 

•  ТРАВЕЛ 
МАНИЯ ПЛЮС

•  ТРЕНКВАЛДЕР

•  УЕБ ДАЙРЕКТ 

•  УНИВЕРСАЛ 
К БЪЛГАРИЯ

•  УНИЦЕФ 

•  УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ 10А КЛАС НА 
НАЦИОНАЛНА 
ТЪРГОВСКО-БАНКОВА 
ГИМНАЗИЯ

•  УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10В 
КЛАС НА 32 СУИЧЕ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

•  ФОНДАЦИЯ 
ЕЙБЪЛ МЕНТОР

•  ФОНДАЦИЯ 
ХЕРБАЛАЙФ 
НУТРИШЪН

•  ФОНДАЦИЯ BCAUSE

•  ФУТБОЛ РАДАР 
БЪЛГАРИЯ

•  ФЪРСТ 
ЕСТЕЙТС ООД

•  ФЮЖЪН АКАДЕМИ

•  ХОРАЙЗЪНС 
БЪЛГАРИЯ 

•  ХЮМЪН 
КЕПИТАЛ СТОР 

•  ХЮЛЕТ ПАКАРД 
ЕНТЪРПРАЙЗ

•  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА 
С ДЕЦА ИЗГРЕВ 

•  ЧДГ КУЕСТ

•  ЧЕЗ ЕЛЕКТРО 
БЪЛГАРИЯ 

•  ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ 

•  ЧОУ АЗБУКИ 
3А И 3В КЛАС 

•  ЧСУ ЕВЛОГИ И 
ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ

•  2 СУ АКАДЕМИК 

ЕМИЛИЯН СТАНЕВ

МАТЕРИАЛНИ 
ДАРЕНИЯ И 
УСЛУГИ 2019

•  АЛЕКС ТРЕЙД 2010

•  АТИКА ЕВА

•  ВЕГА – Г. ГЕОРГИЕВА

•  ЗАВОД ЗА 
ХАРТИЯ – БЕЛОВО

•  ИНВЕСТ-БГ

•  МЕДИА МОНИТОР

•  ESTE SPA

•  MATZALO

•  TURKISH AIRLINES

•  АВЕНДИ 

•  БАРТ

•  БЕСТ ФУУДС

•  БИРАРИЯ ПАЛИВЕЦ

•  БРИТАНСКО 
ПОСОЛСТВО В СОФИЯ

•  ВАНИЛИЯ И 
ШОКОЛАД

•  ВИ ДЖИ ЕФ 

•  ВИКТОРИЯ СПА

•  ВИНАРНА 
БУРГОЗОНЕ

•  ГЕОСТРОЙ 

•  ГЕХАРД, КЛОН 
БАНСКО

•  ДЖЕЙ ПОЙНТ 

•  ДМ БЪЛГАРИЯ

•  ЕТ СВЕТЛИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019
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•  ИКОНОМИКС ГРУП 

•  КАРИТАС СОФИЯ

•  КВЯТ

•  КИКА ГРУП

•  КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК 
БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ 
БЪЛГАРИЯ 

•  КРЕО ГРУП 

•  ФИКОСОТА

•  МВНР

•  МЕДИАПОЙНТ 

•  МЕКСОН 

•  МЕЛОН БЪЛГАРИЯ 

•  МИНИСТЕРСТВО 
НА КУЛТУРАТА

•  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА 
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

•  МОНАШЕСКА ОБЩНОСТ 
„СЕСТРИ ЕВХАРИСТИНКИ“

•  ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ 

•  ПАЙНЕ БЪЛГАРИЯ 

•  ПЕН Д`ОР 

•  ПИЕР ФАБР ДЕРМО-
КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ

•  ПРОЛЕТ 57

•  ПОСОЛСТВО НА БРАЗИЛИЯ 

•  ПОСОЛСТВО НА 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

•  ПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА 
РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

•  ПОСОЛСТВО НА КИТАЙСКА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА

•  ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО 
МАРОКО В БЪЛГАРИЯ

•  ПОСОЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

•  ПОСОЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

•  ПРОКСИАД 

•  РЕСТОРАНТ EISHA

•  РЕД ДЕВИЛ КЕТЪРИНГ

•  РЕСТОРАНТ ROYAL THAI

•  РЕСТОРАНТ YATI COOKING

•  РОДИТЕЛИТЕ ОТ 
179 ОДЗ „СИНЧЕЦ“

•  САЙТ МЕДИЯ

•  СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА 
МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА“

•  СЕЙЛ УИТ МИ БГ 

•  СКАЙДАИВ СОФИЯ 

•  СКРИЙНМИКСЕР 

•  СЛУЖИТЕЛИ DYNAMIC 
SOLUTIONS

•  СЛУЖИТЕЛИ GAMELOFT

•  СЛУЖИТЕЛИ IPSOS

•  СЛУЖИТЕЛИ АКТИВТРЕЙДС

•  СЛУЖИТЕЛИ АМДЖЕН 
БЪЛГАРИЯ

•  СЛУЖИТЕЛИ ДАНОН

•  СЛУЖИТЕЛИ ЛОРЕАЛ

•  СЛУЖИТЕЛИ ОГИЛВИ 
И МЕДИЯКОМ

•  СЛУЖИТЕЛИ УИЛЯМ ХИЛ

•  СЛУЖИТЕЛИ ХАМАЛИ ЛУКС

•  СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР

•  СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР 

•  СПЕШЪЛ ИВЕНТС ГРУП

•  СОХО КОУРКИНГ

•  СЪДЪРЛАНД ГЛОБАЛ 
СЪРВИСИЗ ЕООД

•  УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10-ТИ „В“, 
10-ТИ „А“ И 4-ТИ „А“ КЛАС 
НА 32 СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“, СОФИЯ 

•  УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ И 
4-ТИ КЛАС НА 2. СУ „АКАД. 
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. СОФИЯ

•  УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3-ТИ 
„А“ И 3-ТИ „В“ КЛАС 
НА ЧОУ „АЗБУКИ“

•  УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3-ТИ „Г“ 
КЛАС НА 105 СУ „АТАНАС  
ДАЛЧЕВ“

•  ФЮЖЪН БЪЛГАРИЯ 

•  ХАМИЛТЪН АПС

•  ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ

•  ШОКОЛАТЕРИЯ 13 ГРАМА

Съгласно Политиката за 
защита на личните данни на 
фондацията и изискванията на 
Общия регламент за защита 
на личните данни, имената на 
индивидуалните дарители, 
които през 2019 г. застанаха зад 
нашата кауза, няма да бъдат 
публикувани в доклада.

43
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