
Вечер на добродетелите 2019
отчет на постигнатото



Скъпи приятели и партньори,

Само преди година Вие се пренесохте в света на фондация „За Нашите
Деца“ чрез юбилейната Вечер на добродетелите. Посветихме я на
децата в ранна възраст и обещахме, че с Вашата помощ ще подкрепим
поне 800 деца и семейства през 2020 година. Днес, 12 месеца по-късно,
ние спазихме обещанието си и благодарение на доверието и щедростта
по време на Вечер на добродетелите 2019, ние подкрепихме над 1 000
деца и семейства в една от най-трудните за всички тях година! 

Миналогодишната Вечер на добродетелите беше знакова, защото за
първи път показа фондация „За Нашите Деца“ в нейната цялост и
комплексност. Показа нашия модел на работа, който поставя детето в
центъра и създава около него една общност и мрежа от социални
услуги, подкрепящи развитието в ранното детство. Показа всички
аспекти от работата ни, които дават сила, увереност и мотивация на
семействата изпаднали в трудна ситуация. 

Фокусът на фондацията върху ранното детство ни изправя пред
необходимостта да променяме нагласи. Инвестицията в ранното
детство няма мигновен ефект, тя дава бавни, но устойчиви резултати
напред във времето - резултати за децата, за семействата, за
обществото като цяло. Радваме се, че имаме съмишленици,
благодарение на които сме силни и уверени, че ще успеем и за напред
да бъдем до тези, които имат нужда от нас. И вярваме, че заедно с Вас -
нашите дарители и приятели, с инвеститорите в децата на България ще
стигнем до деня, когато всяко едно дете ще има възможността да
отключи своя пълен потенциал и да сбъдва мечтите си, защото ще знае,
че въпреки трудностите и предизвикателството, то ще бъде подкрепено
от своето семейство и обществото.

екипът на фондация "За Нашите Деца"



Спасихме 18 бебета от изоставяне още в родилното отделение;
Подкрепихме 251 деца и семейства от уязвими групи, за да преодолеят
трудностите и да останат заедно; 
Помогнахме на 79 деца с увреждания, с трудности и проблеми в
развитието, за да преодоляват дефицитите и да получат шанс за развитие; 
Помогнахме на 497 майки и бащи да бъдат по-добри родители на своите
деца; 
Обучихме 79 кандидат-осиновителни семейства;
Помогнахме на 46 деца, разделени от своите родители, да се върнат у
дома; 
Отгледахме с много любов 7 бебета в нашата Детска къща, всички от
които днес вече растат в своите нови семейства;
Подкрепихме 29 деца, за да получат грижа и семеен уют в 28 приемни
семейства.

Какво постигнахме с 
Вашата подкрепа



През 2020 година българските семейства, особено тези от уязвимите групи, с
които фондация „За Нашите Деца“ традиционно работи, бяха поставени пред
още едно голямо предизвикателство. Обявеното извънредно положение,
предизвикано от пандемията от коронавирус, остави много семейства без
работа, изолирани, без социална подкрепа. Децата със специфични
потребности бяха лишени от така необходимите им сесии със специалисти, за
да могат да преодоляват дефицитите и да се развиват.

Въпреки трудностите, ние продължихме да бъдем до българските деца и
семейства. Програмата ни за Семейна подкрепа остана фокусирана върху
запазване на целостта на семейството като най-добрата среда за израстването
и развитието на всяко дете. Нашите специалисти се изправят ежедневно пред
кризисни семейни ситуации, в които трябва да се действа изключително
деликатно, за да бъде защитен най-добрият интерес на детето. Те посвещават
усилията си на възстановяване на функцията на семейството, като стимулират,
развиват и овластяват родителите, за да придобият по-голяма увереност и да
бъдат родителите, от които техните деца имат нужда.

Специфична група, с която работим все повече, са децата с трудности и
проблеми в развитието и децата със специфични потребности. За тях през 2020
година открихме обновената Сензорна зала и създадохме нова Залата за
рехабилитация и Зала за психо-моторика. С отдадеността и подкрепата на
нашите специалисти, децата всеки ден преодоляват предизвикателствата,
стават по-самостоятелни и уверени, че светът е място, в което и те са приети. По
време на социалната изолация, продължихме да бъдем до тях и техните
родители, като помагахме дистанционно и чрез видео разговори стимулирахме
семействата да продължат упражненията и игрите вкъщи, за да не спира
напредъка на техните деца.

Семейна подкрепа



Детска къща

2020 е година на важни промени за
нашата Детска. Това е годината, в която 6
бебета напуснаха къщата в прегръдките
на новите си родители. Това е и годината,
която поставя началото на новата мисия
на Детска къща – да бъде временен дом за
по-големи дечица, на възраст от 3 до 7
години. Важна стъпка от промяната беше
реорганизацията и ремонта
помещенията, за да отговорят на новите
потребности, които имат децата в тази
възраст, в която те са люботни и
изключително активни, имат вече много
различни интереси и занимания по спорт,
изкуство и музика. 

Освежихме всички стаи и адаптирахме
мебелите. Създадохме нови кътове за
игра, и подходящо пространство за учене
и забавление. Оформихме средата така,
че да се превърне в място за свободно
изразяване и развитие, където да се
уважава достойнството на всяко едно
дете, и от където то да излезе с увереност
и самочувствие. 

Освен в базата, инвестирахме в
надграждане на знанията и уменията на
екипа. Специалистите в Детската ни къща
са хора с големи сърца, подхождащи към
всяко дете с любов и нежност и
индивидуално внимание. Това ще
продължи да бъде наш основен
приоритет и в следващия етап от
развитието на къщата при приемането на
новите й обитатели.



Виктор беше невръстно бебе, когато го докараха при нас. Още помня този ден,
сякаш беше вчера… Изведнъж на вратата се позвъня и отваряйки я очите ми
се изпълниха със сълзи. Срещу мен стоеше униформен полицай с бебе на
ръце. В този момент сърцето ми се късаше. Казах си: „Още една тежка съдба…“
Разбира се, поех детето и го орисах да бъде много щастливо.

Съдбата го беше подложила на жестоки изпитания. Разповивайки го гледката
беше ужасна – слабичък, недохранен, мръсен, с премазано пръстче, с белези
по главичката и с огромна херния. Но стига с лошото, защото слънцето изгря
за Вики още прекрачвайки прага на Детска къща!

Тези големи и красиви очи! В тях се четеше сила и борбен дух. Веднага се
получи искрата между нас. Обградих го с цялата си любов. И така започна
неговият нов път. Преодоля всички здравословни проблеми, направи първите
си стъпки, изрече първите си думи. Той растеше с красиви очи и буйна коса,
беше много сърдечен и внимателен към другите деца в къщата.

И ето, че в един прекрасен ден пристигна хубавата новина. Виктор вече
имаше свои мама и татко и не само това! Сдоби се с братче и сестричка.
Кажете ми какво по хубаво от това – да имаш свое собствено семейство, да
знаеш, че си значим за някого, да бъдеш обичан, глезен и обграждан с
внимание?

„Слънцето изгря за мен“ – това е заглавието на приказката на Виктор.
Приказка с щастлив край. Докато пиша тази история не мога да сдържа
сълзите си, но те са от радост. Защото нашият малък Виктор намери своето
щастие!

Историята на Виктор



Чрез Центъра ни по приемна грижа, ние продължихме и през 2020 година да
даваме шанс за семейство на деца, разделени от своите биологични родители
поради насилие, болест или криза. За нас от ключово значение е да развиваме
приемните семейства, да се грижим те да бъдат добре подбрани, подготвени и
обучени. Нашите приемни семейства се специализират спрямо конкретните
потребности на децата – бебета, със специални образователни потребности, с
увреждания и т.н. Ние знаем, че приемните родители лекуват много сериозни
психо-емоционални рани, с които децата идват при тях. Ключово важно е да
създадем и поддържаме висока мотивацията им, за да се справят. Затова за
приемните семейства и екипите ни, които работят с тях, организираме групи за
подкрепа, регулярни супервизии, превенция от прегаряне. Това ни кара с
гордост да кажем, че 25 от действащите в София към юли 2020 47 приемни
семейства, са подбрани, обучени и подкрепяни от фондация „За Нашите Деца“.
Резултатите ни в приемната грижа се измерват с усмивките на лицата на
децата, които виждаме.

Все още приемната грижа се разпознава у нас единствено като мярка за
закрила на децата без родители и близки, а не като разгърната социална услуга.
Като социална услуга приемната грижа е скъпа, но като инвестиция е най-
евтина, а резултатите от съществуването и правилното й функциониране са
безспорни. Нашето разбиране е, че значимостта на приемната грижа налага
държавата да има политика и стратегия за нейното развитие, и лицензирани
организации, които да я развиват по най-добрия начин като делегирана от
държавата към общините дейност. За да можем като общество да гарантираме
устойчиво в дългосрочен план правата и сигурността на онези деца, за които
временно няма друга алтернатива за семейство.

Приемна грижа



Застъпничеството с фокус 
върху създаването на 
развиваща среда за децата

Фондация „За Нашите Деца“ продължава по поетия път на застъпничество за промяна
на политиките за децата и семействата с цел подобряване на детското благосъстояние
и на цялостната среда, в която българските деца растат и се развиват. Най-значимата
тема, по която работихме тази година е Законът за социалните услуги (ЗСУ). През
април изложихме самостоятелна позиция по ЗСУ пред Народното събрание и
отговорните институции, работихме по и подкрепихме общи становища по
Законопроект за отмяна на ЗСУ, Законопроект за изменение и допълнение на ЗСУ,
заедно с още 49 организации. Участваме и в обсъждането и разработването на
подзаконовата нормативна база към ЗСУ, с което целим въвеждането на съвременни и
иновативни практики в предоставянето на услуги и в грижата за децата и възрастните.

В първата половина на 2020 представихме конструктивни становища по проект на
закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), както и по проекта на Наредба за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие. Допълнително, заявихме и
категоричната си позиция по предлагани промени в Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.

Работим по въпроси, свързани с Националната стратегия за детето 2019-2030 и по
Националната визия за ранното детско развитие „Първите 7“. Самостоятелно и в
обединение с други детски правозащитни организации подготвяме становища и
позиции с конкретни предложения. Въпреки неблагоприятния външен контекст,
заедно с колегите от Алианса за ранно детско развитие, продължихме да извеждаме
на преден план важността на ранното детство и да популяризираме неговото
значение. Екипът ни има основна роля в споделянето на информация, знание и
практика сред организациите и партньорите-членове на Алианса.

Участваме активно в различни обединения и мрежи на национално ниво –
Национална мрежа за децата, Коалиция „Детство 2025“, Обединение „Детство без
насилие“, в работни групи и консултативни и координиращи органи на
изпълнителната власт – Националния съвет за закрила на детето и Националния съвет
по въпросите на социалното включване. Фондацията е значима част и от
международни мрежи като EUROCHILD и International Step by Step Association (ISSA). 

Фондация „За Нашите Деца“ е сред тринайсетте организации, избрани чрез публично
гласуване, членове на Съвета за развитие на гражданското общество – още едно
признание, което получихме за активната роля и приноса си в подобряването на
политиките за деца и развиване на истинско, активно, автентично гражданско участие
и общество. Застъпническите дейности на фондацията и опитът в закриването на
специализирани институции за деца са основа за включването на експертите ни в
обществените дебати за деинституционализацията 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.



Поглед напред - 
Комплексите за ранно детско
развитие в София и Пловдив

Дневен център за деца с увреждания,
трудности и проблеми в развитието;
Иновативен терапевтичен център;
Център за обществена подкрепа;
Център по приемна грижа;
Център за настаняване от семеен тип
(детска къща) за деца от 0 до 7 г.

Фокус на дейността ни през 2020
продължава да е предоставянето на
качествена и навременна подкрепа за
нуждаещи се деца и техните семейства.
Тази есен започна работа в пълнота
Комплексът за ранно детско развитие в
София на мястото на дома за бебета
"Света София", който през 2016 година
беше закрит с нашата активна намеса.

Комплексът включва:



Център за обществена подкрепа за деца в риск и техните семейства;
Център за ранно детско развитие, който да предоставя подкрепа за
развитие на потенциала на децата;
Академия за обучение и развитие за родители и специалисти;
Музейна експозиция за деинституционализацията в Пловдив.

Паралелно с това работим по разкриването на подобен Комплекс за ранно
детско развитие и в Пловдив, който ще се помещава в сградата на най-старото в
България сиропиталище – бившия дом за деца, лишени от родителска грижа от
7 до 18 години „Рада Киркович“, и ще включва:

Комплексите ще предоставят палитра от социални услуги за постигане на
оптималното развитие на децата в ранна възраст, подкрепа за сигурна семейна
среда и преодоляване на рисковете за живота и здравето на децата.  В тях ще
бъдат обединени усилията на специалисти от здравния, образователния и
социалния сектор за осигуряване на пълноценно развитие и щастливо детство
в семейство. 

Визията ни за комплексите е създаването на мрежа и оформянето на защитна
преграда, която да предотврати от една страна попадането на детето в
изолация, а от друга – обезсърчаването на родителите и невъзможността им да
изпълняват пълноценно родителската си роля. Част от родителите, с които
фондацията е работила, ще бъдат включени в управлението и развитието на
услугите в комплексите за ранно детско развитие като представители на
различни родителски общности, за да отговаря подкрепата ни в максимална
степен на нуждите и очакванията на децата и семействата. Вие – нашите
съмишленици, правите всичко това възможно.
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Финансов отчет

44% - Предоставяне на социални услуги за деца и семейства
4% - Материални и финансова подкрепа към деца и семейства
19% - Развитие и иновации, организационна устойчивост и
застъпничество
7% - Развитие и обучение на екипа
13% - Промяна на обществените нагласи и привличане на
инвестиции
13% - Административни разходи и ИКТ



Вечер на добродетелите е магия – за всеки гост, участник или партньор,
докоснал се до нея, за децата и семействата, на които помагаме
благодарение на нея. Чрез Вечерта на добродетелите ние правим
невъзможното възможно и доказваме, че промяна в България може да има и
тя се случва всеки ден, когато си я помечтаем, когато си я представим, когато
работим усилено, за да я постигнем! Виждаме и случваме промяната всеки
ден само и единствено, защото има хора като Вас, които ни дават доверието
си, и с които заедно споделяме отговорността да направим един по-добър,
справедлив и щастлив свят за нашите деца! 

Преди 1 година Ви споделихме, че нашата мисия заедно ще продължава
докато дори само едно дете има нужда от подкрепа, за да има расте в
развиваща, сигурна и щастлива семейна среда.

Скъпи приятели, нашата мисия наистина продължава и тази година, когато
сме по-нужни от всякога. За да продължим да бъдем до децата и семействата
в трудните им мигове, за да продължим да им вдъхваме надежда, че не са
сами, имаме отново нужда от Вашата подкрепа!  

Ще Ви очакваме отново на 29 ноември на единадесетата Вечер на
добродетелите, която ще проведем изцяло онлайн. За да изживеем отново
магията да бъдем заедно, макар и в нови условия, и да продължим да
инвестираме в бъдещето на България!

www.detebg.org

https://www.detebg.org/bg/

