
 
 
 
   

  

 
 

Повече от 200 деца получиха помощ от нас през 2009 година

 
През 2009 година работихме така, че тя да стане най-успешната 
за фондацията. Решаващ дял за това имаше както екипът, така 
и всички вие – представителите на бизнеса, на 
държавните институции, на неправителствените организации.  
Благодарим ви, приятели, сърдечно ви благодарим от името 
на десетките деца, с които работим, от името на техните 
родители и близки! 
 
В следващите страници сме се опитали да обобщим най-
важните стъпки, които направихме през 2009 по пътя 
към постигането на щастливо детство и бъдеще за всяко дете 
в България. Ще прочетете както за нашите успехи и 
постижения, така и за предизвикателствата пред нас. За болката 
и тъгата в детските очи, за усмивката и споделената радост.  
 
Водени от убедеността, че всяко дете в България трябва да 
има шанс да расте в семейна среда и да бъде обичано, ние, 
от Фондация „За Нашите Деца“, работихме за създаването 
на алтернативи на социалните домове и подкрепяхме родители 
на прага на решението да изоставят детето си.  
 
Положихме много усилия, за да осигурим на децата сигурна 
и защитена среда за развитие.  
 
Поздравявам екипа на Фондация „За Нашите Деца“ за 
ентусиазма, отдадеността и професионализма при създаването 
на равни възможности за колкото се може повече деца в България. 
 
Благодарим Ви за това, че споделяте нашите ценности 
и подкрепяте нашата кауза.  
 
Помнете, че приносът на всеки един от нас е от огромно 
значение, за да променим повече детски съдби. В тази 
прекрасна дейност, на която сме се посветили, всяка дума, 
всяка помощ, всеки съвет е важен и ние ще ги очакваме от вас 

и през 2010.  
 
 
Както и всяка година след това. 
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Приятно четене. 
 
Максим Бехар  
Член на Настоятелството на Фондация „За Нашите Деца“

   2009 Annual Report_For Our Children Foundarion.pdf - 808 Kb
 
 

 
Детски пастет ще помага на изоставени деца да намерят семействата си

 
В присъствието на представители на местната власт, 
социалните служби, бизнеса и стратегически партньори КОМПАС 
и фондация „За Нашите Деца” обявиха общата си 
инициатива „Поправи детството”, която има за цел да 
подкрепи намирането на приемни родители за деца в 
беда. Социалната работа на фондацията с малчуганите 
и потенциалните родители ще се финансира с приходи 
от продажбата на пастета. 8 процента от цената на всеки 
закупен продукт с марка Compass Junior ще бъдат предоставени 
за осигуряването на приемни семейства на изоставени 
новородени и деца до 3 години. Така всеки, който закупи за 
своето хлапе пастет Джуниър ще бъде част от общата кауза. "Ние 
в Компас вярваме в семейство и сме сигурни, че най-добрата 
среда за едно дете е семейната среда. Затова създадохме 
едно малко удоволствие за сутрешната закуска. Пастетите 

Компас са вкусни, хранителни и сплотяват семейството. Те са полезни за децата. Нашите пастети са различни, но и 
ценни за обществото. Те ще помагат. С каузата, която днес ще обявим и ние ще подкрепим, ние сме убедени, че 
ще помогнем на повече деца да имат щастливо детство", заяви по време на представянето маркетинг директора 
на компанията Георги Мандаджиев.  
 
От своя страна Елка Налбантова, която е директор „Развитие” на фондация „За Нашите Деца” подчерта, че 
ангажирането на КОМПАС с тази по-малко позната, но високо хуманна кауза, е гаранция, че обществото ни върви 
по правилния път за децата. „Ние от фондация „За Нашите Деца” вярваме, че да помогнеш на едно дете да живее 
в семейство, а не в дом, е значителна и полезна инвестиция в общото ни бъдеще”, заяви Елка Налбантова и допълни, 
че фондацията се гордее от факта, че приемната грижа вече е споделена отговорност и за бизнеса, а не само 
на държавата и хората, които искат да помогнат. Елка Налбантова направи ретроспекция назад и със задоволство 
уточни, че от 1997 година, когато фондация „За Нашите Деца” въвежда алтернативата за децата в беда, до сега 
е изминало много време, в което най-логичната стъпка е бизнеса да помага за развитието на идеята. 
 
През 2009 година фондация „За Нашите Деца” е помогнала на повече от 65 приемни семейства, кандидати за 
приемни родители, както и на още 21 деца, настанени под приемна грижа. Организацията подкрепя всеки един, 
който иска да помогне на дете в риск в целия процес – от заявяването на желанието да помогне до настаняването 
на детето в неговия дом, както и с експертна помощ и след това. Това е част от усилията на 
неправителствената организация да работи за намаляването на броя на децата, които попадат в домове. 
 
През 2009 г. в приемни семейства в България са настанени 168 деца: 39 в доброволно приемно семейство и 129 
в професионално приемно семейство. 
 
Броят на отглежданите в приемни семейства деца към 31.12.2009 г. е 284: в професионални приемни семейства са 
200 деца, в доброволни приемни семейства се намират 84 деца. В домове раснат повече от 7 000 български деца. 
 
В края на събитието собственикът на КОМПАС Розалин Нончев връчи чек на Елка Налбантова за дарение на стойност 
5 000 лева, с които социалните работници да започнат да помагат на бъдещите приемни родители.
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Малчугани, техни родители и приятели на фондацията боядисваха Великденски яйца

 
Социалните работници и специалистите на центъра се 
бяха подготвили с яйца, боички, пастели и всякакви наглед 
дребни неща, които правят яйцата писани и красиви. 
 
В края на празника всяко семейство взе със себе си 
своите боядисани яйца, а децата си тръгнаха със 
скромни подаръци за предстоящия Великден. 
 
Фондация "За Нашите Деца" благодари на доброволците 
от PricewaterhouseCoopers Bulgaria, който също дариха от 
времето си, за да имат нашите деца хубави Великденски яйца.

 

 
Участваме с експертна позиция по нарушените права на децата за 
периодичния преглед на Съвета на Европа

 
Универсалният преглед е нов уникален механизъм на Съвета по правата 
на човека, който функционира от април 2008 г. и протича за всяка 
страна, членка на ООН.  
 
Прегледът се извършва от други страни, членки на ООН, на всеки 4 години.  
 
На 25 ноември тази година в Женева, в рамките на 9-та сесия на 
Работната група по универсалния периодичен преглед ще протече 
и първият преглед за нашата страна.  
 
По този повод представителите на външното ни министерство 
представиха подготовката на държавния доклад и поканиха експертите 
от гражданския сектор да споделят основни сфери на човешките 
права, които да намерят място в този доклад. От всички изказвания 
стана ясно, че очакването на неправителствените организации е 
този доклад да представя реалистична картина около състоянието 
на човешките права в страната противно на това да се 
представя идеализирана ситуация. Поставиха се акценти на теми 
като малцинства, изтезания, употреба на огнестрелни 
оръжия, престъпления на дискриминационна основа, 

вероизповедания, произволно следене и записване на хора и други.  
 
Експертите от неправителствения сектор, който работи по проблемите на децата, поставиха няколко болезнени въпроси 
– за бебетата, които живеят в лечебни заведения, за децата с увреждания, третирането като престъпници на децата 
с противообществени прояви, за остарелите практики при изслушването на малчугани в съдебните производства и др.  
 
Външното министерство поиска от всички участници да предоставят писмените си предложения до края на април, за да 
се създаде пълноценен доклад.
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Учене от положителното - нов начин да се пишат стандарти за безопасна грижа 
за децата

 
Вместо да се съсредоточава върху липсващото 
в законодателството, или това, което не е свършено, проектът 
има за цел да се основава на много добри практики, които 
са помогнали на много деца. Чрез метода на разказването 
на истории, експертите търсят хубавото, полезното, онова, което 
е накарало децата, техните родители или онези, които 
полагат грижи за тях, да разкрият положителната практика, 
която може да се се превърне в стандарт за сигурна и добра грижа. 
 
Обучителният екип, който ще наблюдава създаването 
на стандартите, се състои от двама международни експерти 
от Великобритания и един българин. Д-р Анди Билсън, който 
е професор по социална работа в Университета на 
Централен Ланкашир и Фил Смит - експерт от приемна грижа 
от FCA ще си партнират с д-р Галина Маркова от Нов 
български университет. Тяхната работа е освен да 
обучат български експерти и да извлекат поуките от 

историите, разказани от деца, защитени от различни опасности в семейната си среда. 
 
В края на първото от поредицата обучения Фил Смит сподели "Бях впечатлен от изключително добрата 
работа, извършена от конкретни социални работници от нови или развиващи се социални услуги за закрила на детето.” 
 
Професор Билсън от своя страна допълва: „В този проект ние се стремим да се гради върху силните и най-
добрите практики, които считаме, че ще помогнат на всички участници за добрата защита на децата. Макар че 
този подход не предвижда сензационни заглавия, той е най-добрия начин да се подобрява и развива системата 
за закрила на детето."

 

 
11 кандидати и специалисти учиха за приемната грижа в София, 1 семейство 
беше одобрено в Пловдив

Няколко двойки, самотни родители и специалисти участваха в двудневното обучение за приемни родители в Центъра 
за обществена подкрепа „Света София”. Широкият формат на обучението, с включването на експерти, допренесе 
за засилване на връзката между социалните работници и бъдещите приемни родители, както и насърчи възможността 
за споделяне. Във втория ден от обучителната програма бяха включени настоящи приемни родители с техните деца. 
Това помогна на бъдещите приемни родители да търсят и споделят информация.  
 
В Пловдив социалните работници от Националния център по превенция на изоставянето помогнаха на едно семейство 
да бъде одобрено като приемно. Семейство Зафирови очаква своето дете като, за да го посрещне добре, то 
получи консултация с педиатър, както и специализиран обучителен модул за възрастовите особености на 
чакания малчуган.
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Иванка Шалапатова получи благодарности от Държавната агенция за закрила 
на детето

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани изпрати писмо до директора на фондация 
"За Нашите Деца", в което благодари за експертното участие и личния принос в изготвянето на Националната 
стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България".  
 
В писмото си председателят на ДАЗД определя като значимо участието на всеки един член на работния екип 
в очертаването на насоките, по които в дългосрочен план ще се достигне пълното закриване на съществуващия модел 
на грижа в домове за децата. 
 
Документът, в чието изработване участва Иванка Шалапатова, определя основните стъпки за закриването на домовете 
за деца като се започне с институциите, в които живеят малчугани с увреждания.

 

 
Доказването на тежко насилие над деца не е работа само на социалните служби

 
Настоящата позиция е свързана със случая в Сандански, в 
който има повдигнати обвинения за сексуално насилие над 
2 годишния Александър. Фондация „За Нашите Деца” няма 
да коментира действията на социалните служби, защото 
не разполага с изводите от проверките, нито ще заема страна 
до доказването на вината на бащата или служителите от службите.  
 
У нас системата за закрила на детето е млада и е развита главно 
в социалната сфера. В повечето страни системата за закрила 
на детето е с разделени отговорности между здравната, 
социалната и образователната сфера. За жалост в 
България доказването на насилието и жестокостта над деца 
се очаква да се върши само от социалните 
служби. Професионалният и ефективен подход към 
насилието, обаче, изисква, социалния работник да не 
е единствения, който да забелязва белезите на 
насилие. Разкриването на скритите белези или такива, 

които предизвикват дилеми, трябва да става от лекари и психолози.  
 
В България все още лекарите, социалните работници и психолозите се раздвояват между съмненията и ясните белези 
за насилието върху детето. В европейските страни при съмнения често се търси помощта и на клиничните психолози, 
и детските психиатри. У нас, както знаем, детската психиатрия е слабо развита, а за партньорски подход между 
системите трудно може да се говори. Това се дължи на факта, че не е достатъчно застъпена темата за насилието 
в обучението на лекарите, както и на редица специалисти, които имат пряк досег до деца – учители, 
детегледачи, възпитатели, лекари, треньори и др.  
 
Европейският опит показва, че дори при съмнения за значима злоупотреба с детето, то се извежда и след това 
започва процедурата за събиране на доказателства. У нас извеждането не се прави не защото няма законови 
основания за това, а защото службите имат сериозни притеснения, че при недостатъчно доказателства, детето може 
да бъде върнато отново вкъщи, където е и насилника. 
 
Страната ни има много добро законодателство за борба с насилието. Законът за закрила на детето позволява 
социалните да изведат детето и да го настанят в друга среда. От друга страна, обаче, ако детето има силна връзка с 
член от семейството, могат да се приложат разпоредбите на Закона за защита от домашно насилие, при който 
не жертвата, а насилника се извежда от семейството. Разбира се, при рязка промяна в семейната динамика, може да 
се предприеме и спешно извеждане на детето и поставянето му под полицейска закрила. Въпреки 
доброто законодателство, експертите на фондация „За Нашите Деца” виждат сериозен проблем в липсата на 
координация между службите. На места и сериозна липса на компетенции. 
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През 2009 година Фондация „За Нашите Деца” е работила с 20 деца, жертви на насилие. Половината от тях са 
били жертва на емоционално насилие в семействата си. Само едно от децата е под 3 години. Три от децата са 
били пренебрегвани вкъщи, а други 3 са били жертва на сексуално насилие. В два от случаите блудството е извършено 
в къщата на детето, а третия - в църква от възрастен. През 2009 година психолозите, социалните работници и 
фамилните терапевти са работили и с две деца, които са преживели насилие в детската градина, с момче, насилвано 
в приемно семейство, както и с момиче, малтретирано емоционално и физически от осиновителите си.  
 
От началото на тази година фондацията въведе заедно с персонала на 85 ОДЗ „Звездичка” в София политика за 
закрила на детето, която учи родители, педагози и деца как да сигнализират за насилието, както и какви мерки 
да предприемат възрастните при съмнения за злоупотреба върху децата, чиито родители или възпитатели са.

 

 
Столичната 85 детска градина се пребори с насилието над хлапетата

 
Порочната практика вече е спряна и за насилието в 
детското заведение ще се говори открито, а в доказването 
на вината на насилниците ще се включват външни 
експерти, специалисти от отдела за закрила на детето и др. 
Така на практика за насилието ще се говори ясно и нито един 
акт на посегателство над деца няма да остане 
незабелязан. Родителите вече знаят как да 
разпознават симптомите на насилие над своите деца и няма да 
са безсилни, когато хлапетата се оплакват от 
възпитателски тормоз. За тях обаче правилата също са много 
ясни – ако някой от педагозите научи, че малчугана е 
бит, унижаван или насилван у дома, службите ще 
бъдат сигнализирани веднага по определена схема. Политиката 
е резултат от работата по проекта „Заедно за децата”, 
финансиран от ФРГИ по програма „Общностно развитие 
и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръста 

за гражданско общество в Централна и Източна Европа. 
 
Политиката за закрила на детето в 85 ОДЗ определя реда, по който да се докладват сигналите за насилие над 
децата, както и мерките, които се предприемат вътре в детското заведение и извън него. Преди доказването на 
виновност или невинност, провинилият се педагог или служител има възможност да сподели своята гледна точка 
за конфликтната ситуация. За родителите, които насилват децата си, Политиката предвижда незабавно сигнализиране 
на службите по закрила и търсенето на отговорност. Документът насърчава и споделянето за неприемливо над 
децата поведение от страна на служители, свидетели на инцидентите, както и от страна на родителите, ако се намират 
на територията на детското заведение. Така няма да се разчита на безпомощността и зависимостта на детето 
от възрастните, категорични са от фондация „За Нашите Деца”. 
 
Политиката за закрила на детето е създадена с широкото участие на родители, специалисти от детското 
заведение, експерти от социалните служби и деца. Чрез специални игрови техники малчуганите имаха възможност 
да разкажат за случки, в които са били удряни, наказвани или нагрубявани от възрастни.  
 
За най-малките Политиката е преведена на достъпен език и е издадена в детска книжка за оцветяване. Всяка страница 
от книжката е с предупреждение, съвет или препоръка. Експертите на фондацията препоръчват с книжката да се работи 
в екип от възрастен и дете, за да могат малчуганите да разберат повече за това как да се пазят от злоупотреби. 
Книжката е дело на професионалния екип на рекламна агенция „Дигалайн”. 
 
По данни на Държавната агенция за закрила на детето през 2008 година социалните служби са работили по 1602 
случая на насилие над малчугани. Близо 500 от децата са били бити, 190 са били малтретирани сексуално, 254 
са тормозени емоционално, а най-много хлапета, повече от 600, са били пренебрегвани от хората, които се грижат за 
тях. 81 на 100 от всички случаи са регистрирани в семейството, показва още държавната статистика. В детските 
градини и в училищата са регистрирани близо 120 случаи на тормоз.  
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С въвеждането на Политиката за закрила на детето, фондация „За Нашите Деца” продължава усилията си да се 
фокусира върху грижата за най-малките. Това е първата крачка на експертите на неправителствената организация 
да информират обществените места за грижа за деца за това, че насилието над малките е престъпление. Фондацията 
ще продължи да въвежда Политиката и в други детски градини и училища с идеята да даде ясен инструмент 
на професионалисти и родители в борбата със злоупотребите с деца.

 

 
3 700 лева дариха служителите на Райфайзен банк за бебетата

 
Благодаря на всеки един от служителите, които 
направиха възможно това дарение, каза по време на 
своето приветствие г-жа Шалапатова. Тя подчерта, че 
ттази иниициатива трябва да продължи и да стане традиция 
в бизнес сектора и обществото. 
 
„За мен и екипа, с който работя, дарението на Райфайзен банк 
е поредното доказателство, че трябва да инвестираме в 
проблемите преди те да са станали факт и да тежат на 
обществото. Ние сме силни в нашата кауза и ще продължим 
да помагаме на майките в беда, така както подкрепихме 
66 родилки през миналата година. Защото вярваме, че 
бебето трябва да расте с родителите си.”, допълни Шалапатова. 
 
Средствата, които бяха набрани по време на инициативата 

ще бъдат разходвани в семейната програма на фондация „За Нашите Деца” за подкрепата на деца и семейства в риск. 
 
Парите ще са насочени към осигуряването на жизненоважни и полезни на семейството неща, свързани с отглеждането 
на новородените – комплекти за първата грижа за новородени, дрехи, памперси, медицинска грижа и др.

 

 
Участвахме в партньорска проверка за социалното включване в Германия

България беше част от партньорската проверка по въпросите на социалното включване във федерална 
република Германия. От страна на българската страна участваха Елена Манасиева от социалното министерство 
и директора „Развитие” на фондация „За Нашите Деца” Елка Налбантова. В прегледа бяха включени и представители 
на Дания, Гърция, Унгария, Италия и Сърбия. 
 
Партньорската проверка беше извършена във Федералната фондация, която предотвратява риска от изпадане в 
бедност на бременни и родилки. Организацията помага на жените, съобразно техните специфични нужди, както и 
им осигурява помощ ако към тях са забавени социални плащания, които имат по право. Правителствената 
организация има структури в цялата страна и помага безплатно в своите центрове на родилки или млади майки в беда.  
 
С годишен бюджет от поне € 92 милиона от бюджета на Германия, фондацията и нейната мрежа от 
фондации, провинциите и изпълнителните органи, в момента оказват помощ на една от пет бременни жени в риск.  
 
Партньорската проверка на немски модел ще бъде представена на останалите държави-членки като пример за 
добра практика по отношение на подкрепа на бременни жени в трудни ситуации, намаляване на бедността и 
превенцията на неглижирането над децата.  
 
Партньорските проверки са ключов инструмент на отворения метод за социална координация. Те дават възможност 
на открита дискусия относно социалната закрила и политиките за социално включване в различните страни членки на 
ЕС и улесняват процеса на взаимно обучение между тях.
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Позиция: ДЕЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА РАЖДАТ ДЕЦА!

 
Преди дни 12-годишна стана майка на момиче. Родилката Наска 
е от ромската махала в пловдивското село Стряма. Тя роди 
по естествен път в МБАЛ- Пловдив. 
 
Фондация „За Нашите Деца” изразява своите притеснения 
по отношение на това, че деца раждат деца. 
 
В развитите страни на света се наблюдава тенденция 
за намаляване на възрастта, в която момчетата и 
момичетата съзряват физически. Най-често в този период 
започва началото на физическото съзряване, което е дълъг 
процес. В това време раждането е изключително рисково и 
за майката, и за бебето. 
 
Случаите, които виждаме в България, са на малки момичета, 
които са достигнали физическа зрялост, но в ранна възраст 

поемат сериозната социална функция на майчинството.  
 
Цялата позиция можете да приложения файл.
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