
Проект
Помощ за деца с 

ортопедични проблеми



Първи срещи с Мануела, Бруно и 
партньори

През 2007 Мануела Малеева пристигна
в Стара Загора по препоръка на своя
приятел журналист – Юлиян Попов.
В града има седем дома за деца лишени
от родителска грижа, силен граждански
сектор и добър бизнес климат.
След множество срещи Мануела реши
да се довери на професионализма на
Обществен дарителски фонд - Стара
Загора /Stara Zagora Community
Foundation/.
Така започна едно добро партньорство
в полза на децата с ортопедични
проблеми.



Проект Помощ за деца с ортопедични 
проблеми

Началото през 2007 г.

Партньори:
 Фондация SwissClinical, Швейцария 
 Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора 

Съмишленици:
 Търговско-промишлена палата – Стара Загора
 МБАЛ “Св. Иван Рилски”
 Ротари клуб Vevey-Montreux-Riviera
 Ротари клуб Стара Загора
 Дом за медико-социални грижи за деца – Стара Загора



Началото

Още същата година, фондация
SwissClinical започна да работи,
първоначално с децата от Дом за
медикосоциални грижи – Стара
Загора и ДДЛРГ „Българка”, а
по-късно и с деца с ортопедични
проблеми от семейства в
затруднено материално
положение от цялата страна.



Благотворителен тенис хепънинг с 
фамилия Малееви – юни 2008

През юни 2008 г. на тенис кортовете
на Стара Загора организирахме голям 
благотворителен тенис хепънинг
с участие на трите сестри Малееви
и майка им Юлия Берберян. 

По време на събитието се проведе благотворителен търг на
предмети, със спортно-историческа стойност, на известното
семейство, а събраните средства от търга бяха дадени за
развитието на проекта Помощ за деца с ортопедични
проблеми.

 Търг на предмети със „спортно-историческа” стойност
 Демонстрационен детски тенис полуден
 Тенис турнир с участието на цялата фамилия



 Търг на предмети със „спортно-
историческа” стойност



 Демонстрационен детски тенис 
полуден



 Благотворителен тенис турнир с 
участието на цялата фамилия



Ротари партньорството

През април 2011 г. голяма група
от Ротари клуб Веве-Монтрьо-
Ривиера, Швейцария беше на
посещение в Стара Загора, за да
види на място работата на д-р
Франиер, който е член на клуба.
Впечатлени от видяното, гостите
направиха дарение (15 000
швейцарски франка) в подкрепа
на детския ортопедичен проект,
като междувременно установиха
партньорство с колегите си от
Ротари клуб Стара Загора, които
от своя страна също подкрепиха
проекта финансово.



Как се случва проекта

На всеки два месеца д-р Франиер,
пристига в Стара Загора и извършва
прегледи на деца, назначава лечение, а
ортопедичните техници изработват на
място в работилницата на Българо-
германския център, или в ортопедична
швейцарска работилница коригиращи
ортопедични средства.
Лечението на всяко дете се
проследява, периодично се насрочват
контролни прегледи, с израстването се
коригират и помощните средства.



Работилница

Ортопедичните техници отговарят за
изработка на необходимите помощни
ортопедични средства - шини, ортези и
протези. Изработените при предишни
посещения помощни средства се
коригират, тъй като децата ги израстват с
времето.
Използва се базата на "Българо-
германският център за професионално
обучение”, в която има единствената в
региона професионално оборудвана
работилница.
През последните две години се набляга
на обучението на български специалисти.



Хирургическа намеса

Понякога случаят е сложен и е
необходима хирургична намеса, с
последващо поддържащо лечение.
Тогава д-р Фаниер, в партньорство с
български екип под ръководството на
д-р Петьо Братоев извършват
операцията във високотехнологичната
старозагорска МБАЛ „Св. Иван Рилски“



Мануела познава проблемите на всяко дете, поддържа контакти
с родителите или хората, които се грижат за него и следи
неговото развитие.
Обича да разказва как лечението е оказало положително
влияние върху живота и здравето на детето, как е повишило
качеството му на живот и интеграцията му в общността. А
такива примери има много.
Особено внимание се обръща на децата, отглеждани и
възпитавани в социалните домове, като се следи
лечението им да не прекъсва при преместване от едно
социално заведение в друго.

Приятелство



Награда на АОФБ за 2009

За дейността си в България, 
Фондация Swissclinical 
получи наградата на 
Асоциацията на 

обществените фондации 
в България



Награда
“Добрият самарянин” 2012

В края на 2012, 
на церемония 
в Стара Загора, 

д-р Бруно Франиер и 
Мануела Малеева

бяха удостоени с наградата
“Добрият самарянин”



Резултати

 Прегледани са над 450 деца от цялата 
страна

 Изработени са 357 помощни 
ортопедични средства - шини, ортези 
и протези 

 Извършени са 12 операции



Бъдещето

 Създаване и оборудване на ортопедична работилница в
Стара Загора с швейцарско ноу хау

 Сформиране на постоянен екип от обучени техници и
специалисти за работилницата

 Увеличаване на броя на децата, които ще получат
висококвалифицирана ортопедична помощ

Така Стара Загора ще заеме водеща позиция в страната при
въвеждането на един съвременен метод на лечение на
ортопедичните заболявания при деца.



Център за съвременно лечение на 
ортопедични проблеми при децата

 Oт есента на 2012 Центърът има собствена сграда
 Приключи проектирането на ремонтните дейности на 
сградата

 От м. април 2013 г ще стартират ремонтните дейности
 След това предстои изграждане и оборудване на 
ортопедичната работилница

Търсят се допълнително средства и съдействие за: 
 ремонт на сградата;
 техническо и специализирано и оборудване на Центъра.

Всяка помощ ще бъде високо оценена



Благодарим Ви за вниманието!

За контакти в България:
Обществен дарителски фонд - Стара Загора
ул. „Граф Игнатиев” 14, гр. Стара Загора 6000, 

тел./факс +359 (0)42 602155
e-mail: office@fund-sz.org, 

www.fund-sz.org

За контакти в Швейцария:
Fondation Swissclinical 

Grand-Rue 33, CH-1814 La Tour-de-Peilz
tel.: +41 21 971 20 25, fax: +41 21 971 20 27

e-mail: info@fondationswissclinical.org, 
www.fondationswissclinical.org


