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Кои сме ние? 

Сдружение “Надежда за нас-2008” е една от първите в страната 
организации на младежи, живели извън семейна среда, които директно 

допринасят за подобряване на ситуацията на децата в резидентни 
социални услуги, както и на младежи от всякакви групи в неравностойно 

положение с особено внимание към представители на ромската общност. 
Организацията има за цел да подобри благосъстоянието на младежите 

като осигури среда за тяхната интеграция и социализация, 
алтернативни форми на образование - учене чрез правене и социална и 

трудова заетост в проекти на организацията и в нейни социално 
предприемачески инициативи. През следващите няколко години 

организацията ще работи по създаването на Детски Център в ромския 
квартал "Факултета" и Младежки център "Учене чрез правене" 

съвместно със Столична Община. 
 
 

 
АПРИЛ - ЮНИ 
Благотворителна кампания „Подари час по гушкане- учене 
чрез правене“. Организацията  е кандидатствала  за  
финансиране за организиране на кампании за набиране 
на средства с малък грант от 915 лева. Финансираща 
организация Фондация Америка за България с 
партньорството на Български център за нестопанско 
право.  
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел на кампанията беше да набере средства чрез учене и 
правене на арт- материали на открито в градинката за провеждане на втора фаза на 
проекта за преодоляване на психо-емоционални дефицити сред  децата от Дом за деца 
лишени от  родителска грижа „Асен Златаров” – Враца. 
РЕЗУЛТАТИ:  
Кампанията успя да събере средствата предвид очакванията си, като част от тях са 
спечелени по проект от Фонд Социална Закрила към Министерството на труда и 
социалната политика. Те са изразходени за организиране на Лагер – школи в Български 
Червен Кръст в с. Долно Лозен за децата от ДДЛРГ „Асен Златаров”, Враца и Социален 
учебен професионален учебен център „Княз Борис I-ви”, София за 85 деца. Проектът 
„Програма за преодоляване на психо- емоционални дефицити” беше приложен по време 
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на лагер - школите, като вече е разработен с модулни занимания и се надгражда 
социалната работа за децата със специалистите от Надежда за нас. 
815 лв. - От кампанията на 1 юни; 300 лв. - Пицарии «Джиков» - Иван Михайлов; 200 лв. - 
Таня Карабашева – Агенция за преводи, и легализация «АртеДок»; 500 лв. - Добромир 
Живков, фирма «Маркет Линкс»; 1000 $ - VMware Foundation; 100 лв. – Девин АД 
10 000 лв. – Фонд Социална Закрила към Министерството на труда и социалната политика         
(подаден и спечелен след кампанията проект има за цел осигуряване на лагер – школа за 
децата.) 
 
 
 

МАРТ - ЮЛИ 
Проект „Социална работа по проект 
със студенти- стъпка по стъпка“. 
Сдружение „Надежда за нас-2008“  
се включи в инициативната  група от 
студенти по социална работа за деца, 
в помощ да реализират социален 
проект в различни институции и 
услуги за работа с деца, предвид 
практиката и опита на организацията. 
Тази инициатива се случи в рамките 
на дисциплина социална работа по 
проект към факултет по педагогика, 
където студентите имаха възможност 
да демонстрират познанията си по 

управление и изпълнение на проект. Организацията разработи за 1 година безплатен сайт 
http://nezavisim.info/ , в който студентите да качат  своите продукти в рамките на 
практическото обучение.  
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  
Да се подкрепи личностното и социално съзряване за независим живот на юношите (14-18 
годишна възраст) от 144-то СОУ „Народни Будители” общообразователни и потребители 
на социални услуги (Социален и младежки център „Св. Константин” към Фондация 
„Конкордия – България”) чрез представяне на информационни пакети. 
 

По отношение на специфичните целта на проекта бяха  

 Да се повиши информираността на целевата група относно рисковете и 
последствията от различните зависимости (наркомания, алкохолизъм и др.); 

 Да се усвоят  нови знания и да се формират умения за професионална и 
образователна ориентация и реализация от страна на децата и младежите; 
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 Да се подкрепят и развият позитивните нагласи и опит на децата и младежите към 
семеен живот или стабилно партньорство; 

 Да се обогати комуникационната култура и компетентност на  децата и младежите; 

 Пo отношение на  Целева група бяха  

 60 на брой деца и младежи на възраст между 14 и 24 години 

 40 на брой ученици от 9Б и 10Б класове на 144-то СОУ „Народни будители”, гр. 
София, ж.к. „Младост – 3” ; 

 10 на брой деца и младежи – потребители на социални услуги, предоставяни от 
Социален и младежки център „Св. Константин” към Фондация „Конкордия – 
България”, гр. София, район „Сточна гара”; 

 10 на брой деца и младежи – потребители на социални услуги, предоставяни от 
Център за временно настаняване към Фондация „Конкордия – България”, гр. 
София, район „Сточна гара” 

В края на изпълнението на проекта беше организира конференцията за представяне на 
резултатите от работата на  студенти по социална работа. Събитието беше реализирано 
със съдействието на сдружение „Надежда за нас-2008‘ и проф.Силвия Николаева, 
преподавател към Факултета по педагогика. Конференцията изцяло беше моделирана от 
самите студенти като организатори и лектори. 

 
МАЙ 
Инициатива Форум-изложение „Кариера с кауза “ е инициатива, която се проведе в 
рамките на един ден, в които различни неправителствени организации предлагаха свои 
позиции и места за работа и доброволчество в неправителствения сектор. Инициатива 
беше организирана от сдружение Ре-акт. Сдружение „Надежда за нас-2008“ и ФИЦЕ 
България съвместно участваха в инициативата „Кариера с кауза“, на която двете 
организации представиха възможности за доброволчество и стаж. Също така представиха  
своя опит и безплатна литература за работа с деца  за гражданите, които се включиха на 
изложението в София. 
Целта на инициатива беше да се представи възможностите за професионална реализация 
неправителствения сектор. 
Резултати  
Над 30 неправителствени организации взеха участие във форум-изложението "Кариера с 
кауза", което се проведе на 18 май от 10:00 до 17:00 ч. в двора на Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”. Представители на социално ангажирани организации от 
страната запознаха посетителите с възможностите за стаж, доброволчество и 
професионална реализация в сектора.  
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ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 
Проект „Лагер- школа приятели“ имаше за цел да се организира и проведе трета лятна 
лагер школа с деца и младежи от ДДРЛГ „Асен Златаров“-гр.Враца. През тази година бяха 
включени и младежи с увреждания от СУПЦ „Княз Борис І“ – гр. София, които са се 
включвали като доброволци в кампаниите на организацията. Проектът се реализира с  
финансовата подкрепа на  Фонд „Социална закрила“  към Министерство на труда и 
социалната политика и  10 %  финансово участие на  сдружение „Надежда за нас-2008“. 
 

Лагер школата, която организира „Надежда за нас – 2008“ имаше за цел да постави 
децата отглеждани в институции във външна среда, създаваща условия не само за 
социално включване, но и за провеждане на учебно-възпитателен процес в 
развлекателна атмосфера.  
В организацията на мероприятието беше приложен и надграден модела, развит в 
проекта  „Пилотна програма за преодоляване на психо-емоционални дефицити“, доказал 
своята ефективност, освен в заниманията в дома провеждани целогодишно през  2010 – 
2011 година, така и във вече проведените две лагер-школи.  Моделът за професионално 
организирана доброволческа помощ, приложен във външна за децата и младежите 
среда има доказан ефект, въпреки по-краткото си времетраене. Плодотворното 
общуване на възпитаниците с външни за дома хора, което да е не само приятно и весело, 
но и полезно, допринася за социалното, интелектуалното, емоционално и физическо 
развитие на децата и младежите и по-успешното им сключване във външната среда.  

Основният замисъл на модела за социално включване развит от «Надежда за нас 
2008» е няколко групи от доброволци, действащи съгласувано, според определена 
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обучителна програма да предоставят нова информация чрез интерактивно обучение в 
съчетание с възможно най-много лично внимание и емоционална грижа на всяко от 
децата и младежите, тъй като това е един от основните дефицити в ограничената среда на 
институциите, отглеждащи деца без родителска грижа.  
 
Много важен елемент от социалната услуга, предоставяна от НПО „Надежда за нас – 
2008“ е устойчивостта във социалното включване. И при тази лагер-школа тя се изрази в 
следното:  

 възпитаниците от дома имаха възможност да развият отношенията си вече 4-та 
поредна година с едни и същи хора – ядрото от всяка от трите групи доброволци. 

 От друга страна и тази година те се срещнаха с нови за тях лица, което разшири 
кръга на социалното им включване.  

 Повтарящите се елементи, надграждани с нови теми и занимания – така че да се 
затвърдява наученото, но и да се надгражда чрез нова информация и 
интерпретация  

Проектът допринесе и за развитието на потенциала на организацията на мрежата ни от 
доброволци в техните усилия да мобилизират гражданска подкрепа за преодоляване на 
социалната изолация на деца и младежи, отглеждани в специализирани институции, 
както и да разшири гражданското участие в образователно-възпитателната дейност с 
деца от институциите като демонстрира устойчиво приложение на иновативен модел за 
системно взаимодействие с възпитаниците и възпитателите в тези институции. 
 
 

 

 
 

 
 



6 
Офис Враца – гр. Враца, ул. „Авлига“ №1, тел.: 0897 96 17 50 

 Офис София – гр. София, ул. „Ангел Кънчев“,  тел./факс: 02/980 04 00, 980 55 

53  office@hopeforus.net;  www.hopeforus.net 

 

 
ЮЛИ 
 Организацията спечели конкурс за период една година между  юли 2013/ юли 2014  за 
финансиране на проект Програма за преодоляване на психо-емоционални дефицити 
сред децата от домовете на възраст между 7 и 12 години по Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България към  Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Представители донори на  
страните  донори от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
Основна цел „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на 
благосъстоянието на представители на целевите групи” 
Основна идея на проекта 
Проекта цели да развие психо-социална програма за работа с деца, където 
професионални доброволци и експерти да работя в  преодоляването в някаква степен 
дефицитите на децата от домовете. Фокусът на проекта е подкрепа в образованието, 
социални умения и индивидуално внимание в процеса на общуване с децата с  значимият  
професионален човек за тях, където да  развива социалните си умения. 

 
 

Септември - Октомври 
Проекта „Младежки практики за обмяна“.  
Сдружение „Надежда за нас“ взе участие в 
Международна конференция на тема  
„Социално включване“ в Швейцария, Берн 
с партньорството на ФИЦЕ България. 
Целта на това събитие беше да се обмени 
добри практики по темата, и паралелно с 
това провеждане на младежки лагер с 
различни държави от Холандия, Унгария, 

Румъния, Украйна, България; Швейцария и Армения. 
Всяка държава с представители на неправителствена организация представиха 

опита си по отношение на социалното  включване за  конкретна си държава. Целта на  
младежкият  лагер беше подготовка на всички младежи от различните държави с 
представители да се подготвят за голямото събитие в Берн  на конференцията за социално 
включване, където присъстваха над 600  човека в театъра  на Берн от различни 
европейски и световни държави. Всички младежи бяха разпределени в една обща група 
от всички държави  участници в младежкия лагер, която да постигнат една основна цел: 
представянето ни на международната конференция. Проекта се финансира по Младежта 
в действие и частни дарители. 
 

http://www.hopeforus.net/%22http:/www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=29#Протокол
http://www.hopeforus.net/%22http:/www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=29#Протокол
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ФЕВРУАРИ - ДЕКЕМВРИ  
Проект “ДЕЦАТА - АВТОРИ НА СВОЯ ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА“ 
Организации: СПСПД ФИЦЕ-България; Нов български университет 
Екипът от младежи на Сдружение „Надежда за нас-2008“, които са членове  на  
организацията и доброволци. Взеха участие в проекта. Основното участие на 
Организацията беше  е да бъде моста между  младежите и организациите  в набирането 
на участници и свободната комуникация между страните за процеса на целта на проекта. 
Освен, че младежите добиха някаква увереност да говорят и защитава позициите на 
децата  намиращи се в момента в институциите. 
С финансовата подкрепа на Фондация ОАК 
Продължителност на проекта: 12 месеца – декември 2012 – ноември 2013  
Целева група:  

 20 младежи, напуснали специализирани институции 

 7 ментори/професионалисти 

 Широка професионална общност 

 Държавна власт 
Основната цел: 
Създаване на възможности децата, напускащи системата за грижа, да бъдат чути, да бъде 
насърчено тяхното участие в живота на обществото, в резултат на което да бъдат 
направени конкретни предложения за подобряване благосъстоянието на децата. 
Специфични цели: 

 Повишаване на ефективността на съществуващите модели за детско участие чрез 
включване и прилагане на идеите на младите хора за това. 

 Създаване на формати за участие на младите хора, в които комуникацията да бъде 
улеснена и те да бъдат чути. 

 Популяризиране на модела сред професионалната общност. 
 
 


