
ПРИЕМНА ГРИЖА

Фондация „За Нашите Деца“ вярва в силата на
партньорствата и съвместните усилия на бизнеса, бизнес
мрежите и гражданските организации за подобряване на
благосъстоянието на децата в България.

Чрез традиционното Коледно парти за членовете на
Българо швейцарската търговска камара през 2019 г. Вие
направихте възможно посланието ни за щастливо
детство в семейна среда да достигне до всички гости и
приятели на камарата, като посветихте събитието на
каузата ни за развитие на приемната грижа в България.

Най-добрата временна грижа за деца без родители

ОТЧЕТ

декември 2019
-

ЮНИ 2020



ЕФЕКТЪТ ОТ COVID-19
ВЪРХУ РАБОТАТА НА
ФОНДАЦИЯТА

ЗА ПЪРВИТЕ 6
МЕСЕЦА НА
ГОДИНАТА:

Дадохме обич и грижа на 6

деца в Детска къща;

Спасихме 8 деца от
изоставяне в родилно
отделение;

Подкрепихме 25 деца,

настанени в 25 приемни
семейства;

Обучихме 46 семейства в
курсовете за кандидат-

осиновители;

Подкрепихме 40 деца с
трудности в развитието и
увреждания;

Включихме 30 деца в
социализиращи дейности;

Обучихме 429 човека в
обученията за родителски
умения;

Работихме по 34 случая на
реинтеграция.

Подкрепихме 981 деца, семейства
и участници в обучения, Сред
тях:

Обявеното на 13 март 2020 г. извънредно
положение засегна сериозно работата на
цялата фондация. Преустановихме и силно
ограничихме нашите дейности в услугите –

бяха спрени домашните посещения,

кризисните интервенции в родилните
отделения, работата в детските градини,

срещите по напасване. Други дейности на
фондацията като събития за фондонабиране
и проектни дейности също бяха отменени
или забавени. Повечето наши служители
преминаха в режим на работа от вкъщи.

Центърът ни по приемна грижа също
претърпя трансформация на работата с
приемните родители и децата, настанени при
тях, и направи всичко възможно, за да бъде
защитено и сигурно детството.



Хората, които стоят зад качествената
приемна грижа на фондация „За Нашите
Деца“, са нашите 25 приемни семейства,

подкрепяни от:

1 ръководител на Центъра по приемна
грижа;

 3 социални работници.

С КАКВИ СПЕЦИАЛИСТИ ПОМАГАМЕ НА
ДЕЦАТА И ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ

В работата на Центъра са  силно
въвлечени  супервизор, който всеки
месец провежда една групова и по една
индивидуална сесия с експертите ни
и  терапевт, който  води  месечните
групови занимания на
приемните родители. При необходимост с
децата в приемните семейства работи
специалист по ранно детско развитие на
фондацията, а за надграждащи обучения
на приемните родители и екипа се
включват външни обучители.



За първите 6 месеца на 2020 г. с подкрепата на нашите специалисти 25 деца растат и се
развиват с грижите, вниманието и обичта на 25 приемни семейства.

70% от тези деца идват в приемните семейства от специализирана институция или
направо от родилното отделение.  За тях това е  най-добрата алтернатива, докато се
намери  осиновително  семейство или докато стане възможно връщането им в родното
семейство или поемането им от роднини и близки.

НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ В
ПРИЕМНАТА ГРИЖА

25 деца в приемни
семейства, подкрепяни
от фондация „За Нашите

Деца“ за периода
януари – юни 2020:

ПОД 1 ГОДИНА  - 6 ДЕЦА 

ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ -  10 ДЕЦА 

ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ - 6 ДЕЦА 

НАД 7 ГОДИНИ - 3 ДЕЦА 

24 от тези деца са в приемните семейства, с които работим от
миналата година, а едно е новонастаненото дете за периода.

Една четвърт са деца с трудности и проблеми в развитието,

грижата за които изисква още по-голяма отдаденост и
специализирани познания и умения на приемните родители. За
първото полугодие на 2020 четири деца, които са получили
временна грижа в приемни семейства, са поети от осиновители
или са върнати в семейства на родини и близки.

Трудният избор да бъдат приемни родители през този период
решиха да направят две нови семейства. Те преминаха
курсовете за кандидат приемни семейства на нашия център.

Едно от тях беше одобрено и прие мисията да променя детски
съдби. 

Гордеем се, че 25-те приемни семейства, с които работим, са
всеотдайни и готови да дадат цялата си обич и внимание, за да
лекуват травмите, да преодоляват дефицитите, да се борят с
трудностите и да създават детски усмивки.



Н А Ш И Т Е    К А У З И

За първите шест месеца на 2020 Центърът ни по
Приемна грижа направи сериозни крачки, с които
адаптира ежедневните си дейности към
променените условия на средата. В работата с
приемни семейства ключов е прекият контакт с
родителите и децата, за които  те  се грижат,

проследяването и наблюдението на
взаимоотношенията и развитието на децата.

Именно тази пряка връзка, осъществявана чрез
редовните домашни посещения и събирането в
групи за подкрепа, беше подложена на изпитание.

Прекратените домашни посещения  в приемните
семейства  бяха заменени от чести разговори по
телефона или  разговори  чрез видео връзка.  Така
социалните ни работници имаха непрестанно
възможност да бъдат опора в грижата и да
реагират, ако се повиши напрежението заради
наложената изолация. 

Създадени бяха групи на приемните родители в
социалните мрежи, в които те можеха непрестанно
да обменят информация, да споделят и да се
подкрепят. Редовните срещи и надграждащите
обучения  също  се случваха в онлайн формат.

Предизвикателство за приемните родители с по-

големи деца  беше дистанционното обучение, за
което те отново срещнаха безрезервната подкрепа
на експертите ни. 

За приемните родители, които имаха възможност
да заминат с децата извън града, извънредното
положение беше една позитивна промяна: от една
страна чрез телефонния и видео контакт те
продължиха да получават нужната
им  психосоциална и емоционална подкрепа, а от
друга страна – децата бяха на село, сред природата,

натрупаха нови впечатления и преживявания в
спокойна среда, а спойката приемен родител –

дете стана по-здрава.

КАКВО СЛУЧИХМЕ 
и как повлияха мерките

Въпреки ограниченията, любимият
на всички малчугани 1-и юни беше

отбелязан при спазване
на превантивните мерки. В ново
ремонтираната зала в сградата на
фондацията подаръци и пъстри

балони очакваха децата.

Традиционното тържество с торта и
аниматори не се случи, но екипът
ни се беше постарал всяко дете,

което подкрепяме, да си тръгне с
широка усмивка и грейнали очи.

Десет от приемните семейства, чиято ситуация
беше повлияна най-сериозно от извънредното
положение, получиха еднократна помощ
с  трайни  хранителни  продукти, подходящи за
настанените при тях деца, за да неутрализират
временните затруднения и качеството на грижата
за децата да не бъде засегнато.



Н А Ш И Т Е    К А У З И

На 17 март, в първите дни на извънредното
положение, въпреки трудностите по
организирането, се случи първата среща на
Катерина с нейните осиновители – бъдещите ѝ
„мама“ и „татко“.

Вълнението по време на тази първа „опознава
телна среща“ беше огромно всички – кандидат
-осиновителите,  Катерина,  Вера и  социалния
ни работник Йоана. Детето и кандидат-
осиновителите сякаш се разпознаха. Нататък
Йоана направи всичко възможно
извънредните условия да не  прекъснат  пътя
на Катерина към нейното ново семейство.

Първата среща по напасване се случи при
спазване на мерките за безопасност, а по-

нататък връзката продължи да се гради
онлайн с всички трудности и ограничения на
този формат.  Търпението бе възнаградено и
скоро приемната майка предаде малката
Катерина на грижите на щастливите
осиновители. За да расте в свое семейство, да
бъде обичана и прегръщана и един ден да
стане успешен самостоятелен човек.  Защото
семейството е право на всяко дете.

Животът на Катерина не започна
в  топлите  прегръдки на мама. Първите й дни
преминаха в здравното заведение, където тя
беше сама и изолирана, с ниско тегло и
проблемно здраве. За радост, за кратко време,

момиченцето  се стабилизира и намери
необходимите за нормалното
развитие  на  всяко  дете  любов  и  грижа  в  дома
на приемната майка Вера Крумова. 

Последва година и половина на нежност,
сигурност и семеен уют в приемното семейство,

където недоносеното бебе  постепенно се
превърна в  игриво малко дете с голямо любопит
ство към света.

ЩАСТЛИВИТЕ ИСТОРИИ, 
които пишем заедно 

Цялата история на Катерина можете да прочетете ТУК

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


Н А Ш И Т Е    К А У З ИФИНАНСИТЕ НА ФОКУС 
или как инвестирахме дарените средства 



КАКВО НИ ПРЕДСТОИ
Екипът на Центъра ни по приемна грижа, приемните семейства и  децата, за които се
грижим, с нетърпение очакват възобновяването на социализиращите дейности и групите за
подкрепа, които връщат плътността на усещането за  заедност, помагат им да се
чувстват приемани и разбирани и да си помагат във всекидневните проблемни  ситуации.

Вярваме, че предстоят вълнуващи моменти, които всяко едно семейство и общност от
приятели заслужава – тиймбилдинг с разнообразни забавления за малките край Перник, арт
занимания, екскурзия. Заедно с това, с натрупания от извънредното положение опит, ще
запазим онлайн формите на общуване като поддържащи и улесняващи хората, които са
затруднени да присъстват физически заради разстояние или по други причини.

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.

До края на 2020 г. на мястото на дома за бебета "Св. София", който през 2016 година беше
закрит с наша активна намеса, ще отвори врати Комплекс за ранно детско развитие.

Комплексът ще даде възможност да децата, настанени в приемни семейства, да ползват на
едно място разнообразни професионални подкрепящи и  развитийни  услуги, които да
помогнат за преодоляване на дефицитите и за развитие на потенциала им.

Комплексът ще включва:



Продължаваме да предоставяме социални услуги с най-

високо качество и да бъдем опората на децата и семействата в риск,

като вървим напред с партньори като Вас.

Вярваме, че нашето партньорство поставя здрави основи за
ранното развитие на децата, които да израснат като

успешни и уверени възрастни.

Благодарим Ви, че заедно
даваме възможност на най-уязвимите деца да получат

най-добрия шанс в живота, като растат в любяща и развиваща
семейна среда!

БЛАГОДАРИМ ВИ, 
приятели от  Б Ш Т К  !


