
 

 

 

Покана за конкурс за избор на доставчик на комуникационни услуги към Фондация „За Нашите 

Деца“ 

Приложение 1 

1. Въведение 

Екипът на фондация „За Нашите Деца“ вярва, че семейството е най-добрата среда за развитието на 
всяко дете, че всяко дете има право на щастливо детство в сигурна семейна среда. Единствено 
семейството може да даде стабилна основа за успешното развитие на детето и единствено в 
семейство то може да получи равен шанс и да се радва на пълноценен живот. В преамбюла на 
Конвенцията на ООН за правата на детето се казва, че „за пълното и хармонично развитие на 
личността на детето, то трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и 
разбирателство“.  
Нашата мечта е никога нито едно дете да не попада в студената прегръдка на социалните 
институции. Вече 28 години се борим за това всяко дете в България да расте в сигурна, любяща и 
развиваща семейна среда, да има щастливо детство и шанс да развие своя пълен потенциал още от 
най-ранна детска възраст – периодът, който оставя огромен отпечатък върху целия живот, периодът, 
в който детето изгражда своята връзка със света, с подкрепата на своите родители, който полага 
основата за целия по-нататъшен живот на детето, за неговото израстване в пълноценна личност.  
Заради това, ние фокусираме усилията си в подкрепа на децата в ранна възраст и техните 
семейства. Защото, от опит знаем, че най-важното условие за това децата да развиват своя пълен 
потенциал, е да получават необходимите любов, сигурност и грижа още от първия си миг. А това 
може да им даде единствено семейството, което е устойчиво, овластено и уверено, че може да се 
справи с предизвикателствата.    
Работим за най-добрия интерес на децата и за това те да растат в сигурна семейна среда, 
независимо дали в родното, осиновително или приемно семейство. Подходът ни е базиран на 
силните страни на децата и семействата, които подкрепяме, на техните индивидуални потребности. 
Насърчаваме семействата да се справят с предизвикателствата, даваме им сили да преодоляват 
заедно трудностите, пред които се изправят, за да могат да дадат на детето си всичко от което то има 
нужда, за да расте щастливо и да стане пълноценен и успешен възрастен.   

Успешни сме, защото сме до децата и семействата още в първия момент, когато се чувстват 
уязвими, неуверени или сами. Сътрудничим си със специалисти в социалната, образователната и 
здравната системи, за да сме сигурни, че ще достигнем до децата и семействата в най-ранния 
възможен момент, за да предотвратим раздялата. Партнираме си с корпоративния и 
неправителствения сектор, общините и държавната власт.  

Нашите социални услуги са фокусирани върху: 
- превенция на изоставянето и подкрепа на семейството;  
- подкрепа за пълноценно развитие на детето от най-ранна възраст за достигане на пълния му 
потенциал;  
- подкрепа за деца с проблеми в развитието, развитие на капацитета на родителите – родни, 
осиновителни, приемни;  
- семеен тип краткосрочна грижа за деца под тригодишна възраст;  
- осигуряване на грижовна и сигурна семейна среда в приемно семейство за децата, които по 
различни причини за определен период от време не могат да бъдат отглеждани от собствените си 
родители. 
 
Водещи принципи в нашата работата са ранната подкрепа и ранната интервенция, които са от най-
съществено значение за развитие на всяко дете: 



 

 

 

- До майките сме още в родилно отделение, когато се колебаят дали ще могат да се справят с 

грижите за детето си.  

- Осигуряваме психологическа, социална и материална подкрепа на децата и семействата, за 

да останат заедно.  

- Осигуряваме рехабилитация, специализирана терапия и медикаменти за деца с увреждания и 

трудности в развитието и деца, преживели насилие. 

- Провеждаме курсове за родители по първи грижи за новороденото и семейно планиране, за 

кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства. 

- Обучаваме и подкрепяме приемни семейства в грижата им за деца, разделени от своите 

родители. 

- Създаваме семеен уют и грижа за 6 изоставени бебета в нашия Център за настаняване от 

семеен тип “Детска къща”. 

 
Нашите ЦЕЛИ 2020 година: 
 

Две от четирите основни цели на фондацията за 2020 г. са свързани с плановете ни за разкриване на 

комплекси за ранно детско развитие (КРДР) в София и Пловдив. Двата планирани комплекса отразяват 

философията и стратегическото ориентиране на фондацията към развиването на интегрирани 

социални услуги, които в средносрочен план да заменят разпокъсаните  социални такива – в местен и 

национален мащаб. Така, „под един покрив“ семейството ще може да получи цялостна подкрепа – от 

консултиране и съвет, до застъпничество за ползване на обществени услуги, обучение, включване в 

групи за самоподкрепа, участие в публични събития, индивидуална  и групова работа с детето в 

семейството и други.  

И двете цели отразяват развиващия се капацитет на фондацията да бъде водеща организация в 

България в областта на услугите за ранно детско развитие в подкрепа на семействата. 

 

Нашите постижения 

 

От основаването си досега, екипът на фондация „За Нашите Деца“ е подкрепил над 14 000 деца и 
семейства, като само през изминалата година те са 1428.  

● Подкрепихме 1428 деца и семейства - 1314 деца и техните биологични, осиновителни и 

разширени семейства, 50 деца в 34 приемни семейства и 11 деца, за които се грижихме в 

нашата „Детска къща“. 

● 635 участници се включиха в организираните от нас безплатни курсове за родителски умения 

и за кандидат - осиновители. 

● Благодарение на усилията и отдадеността на социалните ни работници, от раздяла с родното 

семейство спасихме 342 деца в ранна възраст. 

●  Подкрепихме 60 деца и техните семейства в процес на реинтеграция. 



 

 

 

● Екипът ни работи с 109 деца с увреждания и техните семейства, като акцентира върху силните 

страни и изграждането на умения на родителите да стимулират развитието на детето си чрез 

ежедневните дейности.  

 
В България все още всяка година се изоставят около 1000 деца, близо половината от които са 

деца на ключова възраст от 0 до 7 години. ✔  
 


