Арт Вечер на
добродетелите 2018
ОТЧЕТ

Какво постигнахме с
помощта на
набраните средства
по време на Арт
Вечер на
добродетелите 2018?
През периода на проекта „Всяко дете се нуждае от
обич. Обичта се сбъдва в семейство“, финансиран от
Арт Вечер на добродетелите 2018, си поставихме
задача да подкрепим 150 деца и семейства чрез
предоставяне на мобилни услуги и 20 специалисти
от здравни заведения.
Ето и резултатите:
В двата центъра на фондацията в София и
Пловдив предоставихме мобилни услуги на общо
175 деца и техните семейства от началото на 2019
г. до момента;
през
периода
на
проекта
реализирахме
иновативни развитийни програми и дейности за
общо 105 деца;
подкрепихме 250 родители на деца в риск и
млади
хора
с
консултации,
обучения
и
придружаване в посока трудова заетост и
успяхме да консултираме 295 родители на деца в
риск и млади хора;
подкрепихме 39 семейства, като една част от
работата с тях беше насочена към подкрепа за
намиране на работа, която да им даде
възможност за сигурни доходи;
две от децата, с които работи нашият Център по
приемна грижа, завършиха своето средно
образование.

Всяко дете се нуждае от обич.
Обичта се сбъдва в семейство...
Нашата програма "Семейна подкрепа"
включва консултиране на родителите в
родилно и неонатологично отделение,
провеждане на групови обучения за
родителски
умения,
подкрепа
на
семействата
в
техните
домове.
Семействата, при които има риск да се
разделят със своите деца, срещат
различни трудности – бедност, липса на
подходящо жилище, липса на работа,
липса на подкрепа от близки и роднини.
Благодарение на Вашата подкрепа в
тези
случаи,
екипите
ни
имаха
възможност да предоставят мобилни
услуги с цел предотвратяване риска от
изоставяне на детето и подобряване на
семейната среда.

Социални ни работници консултираха
семейства в родилните отделения при риск
от раздялата с новородените им деца. За
изминалия
период
се
срещнахме
с
родителите на 33 деца в София и Пловдив, и
поговорихме с тях относно страховете им и
притесненията, които имат. Обучихме 72
родители
как
да
полагат
грижи
за
новородените си деца – хранене, повиване,
къпане, поставяне на козметика, справяне с
коликите и всичко най-важно, свързано с
този важен и стресиращ за родителите и
детето период. Активно работихме в
домовете на 10 семейства, които бяха
консултирани
от
нашите
социални
работници и старши експерт „Ранно детско
развитие“
относно
стимулирането
на
детското развитие.

Събития
за деца и
семейства
или как създадохме
пространство за
общуване и забавление
за децата и родителите,
които подкрепяме.

През първите 6 месеца от 2019 г. отбелязахме
с веселие и много изненади Баба Марта,
Великден и Денят на детето. Всички
семейства
и
деца,
които
фондацията
подкрепя, чакат с нетърпение всяко подобно
събитие и с удоволствие се включват.
Децата се забавляват и опознават помежду
си, а за семейства успяваме да създадем и
поддържаме общност, която да ги подкрепя.

Животът в институция – белег,
който никога не изчезва
Невена е „ничие дете“. Родена от майка, но
отгледана от държавата. Тя не познава майчина
ласка, таткова прегръдка. Вместо това цял живот
е прекарала в домове за деца, заедно с други
момчета и момичета като нея – изоставени. По
нейно време не е имало приемни родители,
които да заменят самотата и изолацията с
истинска любов и пълноценна грижа. Затова
изход за нея и за хилядите други деца като нея
не е имало.

Преди две години се ражда Христо –искано и
чакано момченце. Невена и мъжът ѝ са на
седмото небе, но еуфорията на майката
отминава бързо. Няколко дни след като се
прибират „у дома“, тя изпада в дълбока
следродилна депресия, не знае как да се
справи с грижите за детето, съпругът ѝ почти го
няма и няма кой да я подкрепи. „Депресията
просто ме скова. Хвана ме за гърлото и не
искаше да ме пусне.“, сподели Невена.

Животът в дом е оставил тежкия си отпечатък
върху сърцето, душата, поведението, навиците на
Невена. Тя е на 35 години, зряла жена, но само на
възраст. Някои ежедневни задачи и дейности за
нея са предизвикателство, трудно, дори понякога
невъзможно за нея е да се привърже истински
към някого, да изгради приятелство, пълноценна
връзка. Свикнала с институционалния живот,
Неви и днес, след толкова години, не може да се
откъсне от него – от 5 години живее в Център за
временно настаняване в малко градче, заедно
със съпруга си, който почти не се прибира и
постоянно работи, за да могат да се измъкнат от
там. Въпреки всички предизвикателства, двамата
мечтаят за свое дете и решават, че независимо от
трудностите, ще се справят.

Изплашена, Невена чувства, че не може да се
справи и че може би е по-добре да се раздели
със своето дете. На помощ идва Център за
обществена подкрепа „Св. София“ и със
семейството
започва
усилена
работа
специалистът ранно детско развитие Петя
Узунова. В началото срещите с майката са
ежеседмични, а разговорите почти ежедневни.
Говорят си на различни теми, обсъждат етапите
от развитието на детето, за които Невена не е
знаела почти нищо. Майката споделя, че не е
очаквала детето да има нужда от постоянно
внимание и грижа.

Говорят си много и за целия живот на Невена,
която още след първата среща разбира, че може
да се довери на Петя и че тя е тук единствено, за
да ѝ помогне. Споделя ѝ много, сеща се за
случки
от
детството
си
и
постепенно,
окуражавана от съветите на Петя, сама започва
да разбира себе си, реакциите си спрямо детето,
страховете си. Невена осъзнава, че наистина
всичко се свежда до едно единствено нещо – че
тя никога не е имала семейство, майка и татко,
които да я обичат и към които да се привърже,
и че това днес, след 35 години, се отразява върху
връзката ѝ с нейното дете. Междувременно,
Петя прави скринингова оценка на детето, за да
е сигурна, че се развива в норма. Казва, че
въпреки страховете ѝ, Неви полага добри грижи
за детето, винаги е изкъпано, облечено добре,
нахранено и въпреки всички предизвикателства
– расте пълноценно и няма изоставане.
„Най-големият
проблем
на
Невена
е
невъзможността
ѝ
да
даде
достатъчно
емоционална подкрепа на Христо, достатъчно
обич, присъща иначе на всяка майка.“, казва
Петя.
Подкрепата ни към Невена и семейството
ѝ продължава. Петя продължава да ги
посещава в Центъра, заедно излизат на
разходки, Невена разказва за ежедневието
им, какво е направил Христо, който вече е
проходил, а съвсем скоро очаква да чуе
първите му думички, дори бяха наши гости
на празника ни за Деня на детето. Петя я
напътства, дава ѝ съвети как да стимулира
развитието му, разговаря и с таткото,
когото насърчава, въпреки натоварения му
график, да е по-активен в грижата за сина
си. Наскоро Петя сподели и друг радостен
миг
от
живота
на
семейството
–
ремонтираната им стаичка в Центъра,
която вече е много по-приветлива, подобре обзаведена и по-благоприятна
среда за малкия Христо, за когото тепърва
предстои да „покорява върхове“. Невена и
съпругът ѝ са обнадеждени, че скоро ще
успеят да имат и свое собствено жилище.
Да, последиците от живота в иституция
оставят следи, винаги дебнат и избират
„най-подходящия“ момент, за да напомнят
за себе си. Но историята на Невена и сина
ѝ е още един пример как с правилната
подкрепа, оказана навреме, негативните
последици от тези следи намаляват.

Застъпничество
През периода фондацията продължи активното си участие в
процеса на разработване на нова стратегия за ранното
детско развитие. Водени от разбирането, че е необходимо
координиране на националните усилия за насърчаване на
цялостното развитие на децата в най-ранна възраст чрез
приемането на интегриран подход и споделена философия
за ранното детство. Фондацията е активен участник в
Националния съвет за закрила на детето, Националния
съвет по въпросите на социалното включване и Постоянната
експертна работна група по деинституционализация. През
тях получаваме възможност да коментираме и влияем върху
различни въпроси, свързани с детското благосъстояние,
включително през периода се включихме активно в
изготвянето на нов мониторингов доклад за проследяване
на напредъка по процеса на деинституционализация и в
изготвянето на Националната програма за закрила на
детето 2019. Част сме от Национална мрежа за децата и за
поредна година сме съ-автор на годишния доклад на
мрежата „Бележник 2019“, който отбелязва напредъка на
държавата в гарантирането на детските права. Активни сме
в неформалните обединения „Коалиция Детство 2025“ по
въпросите на деинституционализацията и Обединение
„Детство без насилие“ по темата за насилието срещу децата.
На международно ниво сме част от мрежите Eurochild и
International Step by Step Association, където допринасяме за
застъпничеството на мрежите на европейско ниво.

Финансов отчет
12%

19%
47%

22%

47%

Иновативни развитийни програми и дейности - разходи за
специалисти по ранно детско развитие, психолози,
музикотерапевт, рехабилитатор

22%

Дейности за подкрепа на трудова заетост, професионални
обучения за развиване на умения за семейно бюджетиране,
курсове за родители

19%

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

12%

Застъпническа дейност

Благодарение
на
средствата
набрани по време на Арт вечер на
добродетелите, заедно успявахме да
върнем радостта в очите на десетки
деца, които мечтаят за нещо толкова
просто,
но
понякога
трудно
постижимо - семейство.
Ние вярваме, че подкрепата, която
получаваме от нашите приятели и
съмишленици, дава осова за силен
старт и шанс за развитие на децата,
които в бъдеще се превръщат в
успешни млади хора.
Благодарим Ви, че ни
възможността да го правим!

www.detebg.org

давате

