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За фондация „За Нашите Деца“ 2022 година беше време, в което погледнахме назад към
изминалите 30 години, през които заедно с Вас - нашите приятели, дарители, съмишленици,
променяме детски съдби, даваме увереност на родителите и сме опора на тези, които имат
нужда от помощта ни. Динамиката, разширяването на дейностите, новата програма "Мисия
Украйна" - всички тези процеси продължиха и във второто полугодие на годината в посока
утвърждаване и надграждане.

Нашите успехи са възможни, защото Вие вярвате в нас и в мисията ни - заедно със
семействата и общността да създаваме среда, в която всяко дете в ранна възраст развива
своя потенциал.

Какво постигнахме през 2022

За второто полугодие на 2022:

В този период бяхме до 1376 деца, родители и специалисти, като им предоставихме
необходимата социална, психологическа, хуманитарна и специализирана подкрепа, вдъхнахме
им увереност и им осигурихме нужните знания и ресурси, за да развиват потенциала си.

През 2022 експертите ни реализираха 9529 дейности в 12 вида услуги - 4886 през първата
половина на годината и 4643 през втората. Най-голям брой са дейностите по информиране и
консултиране на потребителите и терапевтичните дейности (рехабилитация, кинезитерапия,
логопедична работа, работа със специален педагог, семейно консултиране и психологическа
подкрепа).

2414 подкрепени деца,
родители, специалисти

за 2022:

895 чрез Комплекс за ранно детско развитие София
711 чрез Комплекс за ранно детско развитие Пловдив
808 по Програма "Мисия Украйна"
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Хората, които се грижат за децата в Дневния център и стимулират развитието им, са
социални асистенти, психолог, специален педагог, рехабилитатор, логопед и медицинска
сестра, а работата им се ръководи и осигурява от ръководител и специалист в
социалната услуга.

Екипът на Дневен център "Развитие" 

КЕТИ ЛАЗАРОВА
Рехабилитатор

От почти 3 години имам удоволствието да бъда част от
зареждащия и креативен екип на Фондация „ За Нашите
Деца“ и в частност този на ДЦДМУ „Развитие“. По
професия съм рехабилитатор, а отскоро разширявам
уменията и познанията си в областта на ранната детска
интервенция.

Като двигателен терапевт винаги съм се водила от една
фраза в работата си с хората: „Ти можеш, имаш моя
гръб! Дишай!“ За мен е приятно, интересно и
изключително важно всеки ден да провокирам
въображението и креативността си с нови идеи, а още по-
голямо удоволетворение получавам, когато мога да съм
полезна с начина, по който върша работата си.

Най-ценното в нея е онзи блясък и надежда, която се
вижда в очите на децата след постигнат успех. Смисълът
на работата ми се корени в това да вярвам във
възможностите на пациентите си, когато те самите не
вярват, да им покажа и докажа, че могат и няма
невъзможни неща. С всяко дете, което идва с мечтата си,
аз знам, че ще се справим, знам,че изход винаги има и аз
ще съм там, за да подам ръка, да насоча движението, да
го кординирам и да запазим равновесието заедно.

Да работиш с деца е колкото забавно и многоцветно, толкова отговорно и трудно. Светът
на децата понякога е труден за разбиране от възрастните. Необходимо е да променя
преспективата си, за да погледна през детската душа. Само тогава мога да видя
страховете, проблемите и притесненията им. Само така имам силата да прегърна тези
емоции и да науча децата да се изправят смело пред предизвикателствата.

Да бъдеш „строител“ на ранното детство е уникално чувство, изпълнено със смисъл и
внимание. Това е един от най-важните периоди в живота на човек, когато той прави
първите си стъпки. Невинаги те са уверени или лесни. Невинаги са подкрепени от
семейството. Нашата работа като специалисти е отговорно да покажем на децата и
семействата, че това е процес и той се гради стъпка по стъпка, смело и с усмивка.



През 2022 експертите на центъра подкрепиха 50 деца с трудности
и проблеми в развитието:
30 от тях посещаваха центъра почасово,
7 получиха целодневна грижа, 
13 - полудневна грижа.

Децата, с които работим, идват от семейства в общността, които търсят професионална подкрепа -
45 деца от семейна среда за 2022.
3 деца, посещавали Центъра през годината, са от резидентна грижа, а 2 са от приемни семейства.
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Нашите резултати в подкрепата за деца с
трудности и проблеми в развитието

с различна степен на умствена изостаналост;
със сензорни и двигателни нарушения;
с емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието,

Дневен център "Развитие" (ДЦДМУ) работи с деца от 0 до 7 години:

като предоставя целодневна, полудневна и поасова развитийна грижа за тях.

50

Неуморната работа, добрите резултати и все
по-голямата потребност от този вид услуги,
доведоха до повишаване на капацитета на
Дневния център  от 20 на 35 деца. Това
наложи да осигурим нови помещения и
оборудване и да се подготвим да бъдем
полезни в развитието на още деца, които
имат нужда от специалистите ни.

На 12 декември комисия от Дирекция
"Социални услуги за деца и възрастни" към
Столична община посетиха ДЦДМУ
„Развитие“, направи проверка на работата на
центъра ни и оцени качеството на
предоставяните услуги като много добро.
Гордеем се с изключително позитивния
доклад, които касае както документацията,
материалната база, обзавеждането и
оборудването и хигиената, така и
методологията на работа, професионализма
и компетенциите на специалистите ни и
резултатите им от работата с децата. 

Увеличен капацитет

Положителна оценка на Дирекция
"Социални услуги за деца и възрастни"



Работата на Дневен център "Развитие"
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Понякога резултатите идват много бавно. Но да превърнеш невербалното, затворено и свито
пред екрана с часове наред момченце в усмихнато, активно, търсещо общуване дете ... Да
стимулираш и упражняваш всеки ден движенията на пръстите, докато детето може вече само да
държи и ползва приборите си за хранене или облича само пижамката си ... Тези "малки
резултати" изискват много работа, обич и огромно търпение. И са нашите големи успехи!

В Дневния център всяко дете има своя индивидуална програма, базирана на оценката за
развитието му и на текущото му състояние. Чрез различни стимулиращи занимания, търпението
и професионалното отношение на специалистите ни създават атмосфера на спокойствие, в
която децата се отпускат, започват да общуват и да правят малки стъпки към самостоятелност.
Развиват своята адаптивност, креативност, чувствителност, способност да изразяват себе си
чрез различните ролеви игри, творчески и готварски работилнци. Близката работа с родителите
осигурява продължаващо стимулиране на децата и в домашна среда, за да се затвърждава
всяко едно постижение.

2 години Дневен център "Развитие"

През септември Дневен център "Развитие" отбеляза втория си рожден ден - прекрасен повод да
се поздравим за успехите, да си припомним трудностите и предизвикателствата, през които
преминахме, стартирайки през 2020 в ковид пандемия, и да помечтаем за бъдещето си като екип
от професионалисти, които дават шанс на децата да творят, да мечтаят, да бъдат уверени и
самостоятелни.
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Освен индивидуалните програми за работа, всеки ден в Дневен център" Развитие" ангажираме
децата в различни дейности, чрез които подкрепяме адаптацията им в заобикалящата ги среда. 

Арт-дейности, работилнички, игри

Арт-дейностите и игрите в Дневния център подобряват фината моторика, насърчават
себеизразяването на децата, стимулират тяхната креативност, развитието на вътрешния им свят,
интелектуалното развитие и въвеждането им в реалния живот. Боичките, четките, ножичките
помагат на децата да се пренесат в друг свят при стрес, а това им действа успокояващо. За
детето играта е първият урок по любов, смелост, уважение, приятелство, разбирателство. Детето
играе заради самата игра, без да се интересува от резултата. Фините движения могат да бъдат
част от играта и са важни за ежедневното обслужване на всяко дете – обличане и събличане,
обуване и връзване на обувки, закопчаване.

Чрез техниката на апликирането децата не само механично
пренасят това, което са видели и запомнили, но осмислят
предметите и у тях възникват различни преживявания, свързани с
тях. Децата пресъздават възприетите във въображението образи
и обогатяват гледната си точка за предметите и обкръжението им.

Друга любима и полезна дейност е готварското ателие, в което
децата месят пухкаво тесто, оцветяват го и създават уникални
бижута. Месенето и печенето на тесто е идеалнен начин за
стимулиране на всички сетива и за активизиране развитието на
детския ум. Мирисът на печащия се хляб, текстурата на тестото
стимулира всички деца да се чувстват напълно ангажирани в
процеса, да пипнат с ръка или да опитат. При децата с труднсти в
развитието този процес е изключително комплициран и изисква
отдаденост от страдана на обгрижващите ги и голяма доза
креативност, за да се постигне добър резултат. Безценният опит
дава на децата със затруднения един нов свят, до който те трудно
биха се докаснали без помощ. А крайният резултат е вкусен,
цветен и много забавен.

Коледното тържество за всички
деца, на които помагаме, създаде
незабравими емоции - имаше Дядо
Коледа, Снежанка и джуджета,
много подаръци и лакомства, та
дори и фотобудка, която запечата
усмихнатите лица на малки и
големи.

Коледа



Една история за ... нашия Том Сойер

Това не е история за приключенията на „Том Сойер и Хъкълбери Фин“. Това е историята на едно
дете, чийто живот не започва като в приказка, но показва, че истинският живот е тук и сега и има
хора, които обединени от една обща кауза, имат силата да направят чудеса.

Рехабилитаторът ни Кети Лазарова се свърза с приемното семейство и работата започна веднага.
Така започнаха и приключенията на нашия малък Том Сойер. В началото неуверен, сърдит и с
подозрителен поглед малкият приключенец се бореше да задържи равновесие, да кординира
движенията си и да се научи да седи. Ден след ден любопитството в големите лешникови очи
нарастваше, мускулите ставаха все по-силни, а малкото мишле - все по-уверено в движенията си.
След седмица всички ние пляскахме на стабилния седеж, заставахме на четири опори като котета,
пълзяхме, правехме се на кучета и се смеехме с нашия малък Том, който ни показваше колко сила
и желание има да се научи да седи, върви и да гони вятъра. Посредством внимателно приложени
специализирани техники, съобразени с детското развитие и психика и внимателния подход към
специфичните детайли, детето става всеки ден все по-уверено в своето развитие. Големият
напредък на детето е факт. Има още много работа, но това не ни плаши и смело продължаваме,
защото бъдещето, което виждаме в тези детски очи, е най-важното нещо.   

Нашият Том все още е едно от децата, за които фондация „За Нашите Деца“ се стреми да създаде
едно по-добро бъдеще. Всички колеги от Приемна грижа и Дневен център „Развитие“ в добро
междуекипно сътрудничество, продължават да работят заедно, за да може Том Сойер да яхне
смело пръчката и да се впусне уверено в приключението наречено „Живот“. 

В един топъл ноемврийски ден на 2022 г. в Дневен Център „Развитие“ получихме заявка от нашите
колеги от Приемна грижа за дете на възраст 1 година и 6 месеца. Малкото мишле имаше нелеката
съдба да бъде изведено от биологичното си семейство и настанено при приемно семейство.
Малкият герой бил в серионо увредено общо състояние, неглижиран, което е и наложило бързата
намеса на „Спасителите“ от Приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“. Те реагирали на часа,
осигурявайки една пълноценна среда на развитие на момченцето. Като част от тази среда, веднага
се включи и екипът на Дневния център. Детето беше в доста тежко състояние и спешно се
нуждаеше от двигателна рехабилитация, в резултат на забавяне в развитието.

Той е едно от първите деца на бежанци, прекрачило
прага на Дневния център. На 4 години и половина,
диагностициран със синдром на Даун, А. е от
многодетното семейство на бесарабски българи,
избягали от войната в Украйна. Отглеждан е в
домашна среда, общувайки предимно със своето
семейство. От първия си ден той озари Дневния
център с широката си усмивка и жаждата си за
приключения, общуване и знания. Надяваме се,
подавайки ръка на А. и семейството му, да им
помогнем за по-лесен преход и адаптация в новата
за тях среда.

Дневният център в подкрепа на деца -
бежанци от Украйна



 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

01.07 - 31.12.2022  

 Получени средства в отчетния период  7 500,00 лв.

 Дейност / Направление Изразходвани
средства

 

Експертна подкрепа и специалисти за работа с деца и техните семейства:
рехабилитатор, кинезитерапевт, психолози, специален педагог, медицинска сестра,

логопед, координатор дейности, специалист "ранна интервенция", супервайзор,
ръководител екип "Социална работа", ръководител екип "Дневен център", социални
работници, експерт "ранно детско развитие", eксперт семейна подкрепа и семейна

грижа. Ваучери за храна на специалисти. Повишаване на капацитета на специалисти.

6018,31

 
Съпътстващи специалисти: педиатър, неонатолог, здравни специалисти,

музикотерапевт, арт.терапевт, счетоводител, експерт ТРЗ, експерт развитие на
партньорства, специалист ИКТ.

600,00

 
Социализиращи дейности, курсове за деца, спортни дейности, дейности за таланти,

детски празненства, екскурзии и лагери, курсове за изграждане на родителски
капацитет.  Събития и кампании.

246,09

 

Материална и финансова подкрепа: еднократни плащания за храна, медицински
услуги, лекарствени препарати, комплекти за новородени, различни видове терапии,

памперси, материали за работа с деца, специализирани прегледи и медицински
изследвания и интервенции, приспособления за деца с увреждания.

600,00

 

Разходи за административно и организационно развитие и изграждане на капацитет:
пощенски и куриерски услуги, поддръжка на техника и офис оборудване, поддръжка

на сграден фонд, данъци и такси, стационарни и мобилни телефони, интернет,
хигиенни и почистващи материали, разходи на координиране на екипа около детето.

35,60

Заедно с Вас сме промяната за тези деца, които имат нужда от
насърчение и подкрепа, за да правят своите крачки към

самостоятелност, за да се развиват, да общуват с връстниците си,
да опознават света и да мечтаят. 

 
Благодарим Ви за доверието!

Как инвестирахме Вашето дарение


