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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 и терапевтичните дейности
(рехабилитация, кинезитерапия, логопедична работа, работа със специален
педагог, семейно консултиране и психологическа подкрепа).

За второто полугодие на 2022:

895 чрез Комплекс за ранно детско развитие София
711 чрез Комплекс за ранно детско развитие Пловдив
808 по Програма "Мисия Украйна" в София и Пловдив

2414 подкрепени деца,
родители, специалисти за

2022:

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.



През 2022 г. екипът на фондация „За Нашите Деца“ е подкрепил
1247 деца, родители и специалисти в Комплекса за ранно
детско развитие в Пловдив.

 Р А Б О Т А Т А  Н И  В  П Л О В Д И В

Като естествено продължение на над
10-годишната дейност на
организацията в града, през
изминалата година бе официално
открит комплексът, благодарение на
който най-уязвимите деца и техните
семейства от цялата област имат
достъп до професионална,
интегрирана и цялостна подкрепа, за
да развиват своя пълен потенциал.
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Комплексът, който се помещава в сградата на първото сиропиталище в България „Рада
Киркович”, включва и Музейна експозиция „Другото детство“, разработена в
партньорство с The Foundling Museum, Лондон и Академия за социално учене и
развитие.

“Зад цифрите за резултатите ни
стоят деца, за които е имало риск или
намерение да бъдат изоставени; деца,
които са с трудности в развитието и
родителите им са били изтощени и на

прага на отчаянието, но са намерили нов
път, нова надежда и професионалисти,
които са ги подкрепили през нелеките

им предизвикателства” - 
 

Стела Александрова, мениджър
“Социални и интегрирани услуги”

към фондацията в Пловдив.



Михаела Мерчева

Хората, които са до децата и родителите в
трудните моменти

Психолог „Ранна детска
интервенция“
ЦОП „За Деца и Родители“,
Пловдив

Специалисти "Ранно детско развитие" и "Ранна детска интервенция", психолози, социални
работници, логопеди, рехабилитатори, специални педагози, фамилни консултанти - това са
хората, които са заедно до децата в ранна възраст и техните родители, за да им помогнат
да преминат през трудни ситуации и да останат заедно, по-сигурни и по-уверени. Заедно с
тях, от март 2022, работи местен екип по програма „Мисия Украйна“, който подкрепя
украински деца в града от началото на войната.

 Х О Р А Т А

Работя във фондация „За Нашите деца“ повече
от година като психолог „Ранна детска
интервенция“ и смятам, че това е мястото, което
дава възможност да разгърна знанията,
въображението и потенциала си.

Работата ми е свързана с ранното развитие на
децата, с трудностите, които го съпътстват, както
и с подкрепата към техните семейства. Именно
децата са задвижващия механизъм на
фондацията, те са лъча надежда в тунела на
живота.

Всеки ден, в който работя с деца, те ме
вдъхновяват да продължавам да се развивам
така, че да давам най-доброто от себе си в тяхна
полза, да ги подпомагам успешно в трудностите,
които срещат, да съумявам да бъда отговорна
както към тях, така и към техните семейства.



През 2022 г. 303 деца от 0 до 7 години - 102 през
първата половина на годината и 201 през второто
полугодие, получиха подкрепа за ранно детско
развитие от нашите специалисти.

НАШАТА РАБОТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ПЛОВДИВ

Ранно детско развитие

Работа с училища и детски градини за ранно детско развитие

С всяко дете работим по индивидуална програма с комплексен подход и иновативни
методи, като родителите са въвлечени максимално, за да осигурим устойчив напредък.
Продължават заниманията по музикотерапия, психомоторика, индивидуалните сесии със
специалисти „ранно детско развитие“, логопеди, психолози, специални педагози,
рехабилитатори – всичко с идеята да помогнем на детето да развие способностите си, да
бъде самостоятелно, да общува свободно и да се адаптира добре в заобикалящата го
среда. А малките, но устойчиви крачки, които децата правят в процеса на работа, са 
 истинско ни  вдъхновение.

·Психологическо консултиране на деца със специфични потребности и деца под закрила. 
·Логопедични консултации.  
·Подкрепа за училищна готовност. 
·Изготвяне на оценка и индивидуална характеристика на деца.
·Групова работа с деца в училищна среда по социално чувствителни теми. 
·Групова работа с деца в ДГ и ясли по социално чувствителни теми. 
·Работни срещи с учители по конкретни заявки.
·Подкрепа на персонала и на други специалисти в сферата на детското развитие.

Оценка на ранното детско развитие.
Развитийни дейности за деца от 0-7 години с приоритет
4-7 години.
Развитийни групи за деца и родители или възрастни,
полагащи грижа за деца.
Консултации по ранно детско развитие в медицински,
социални и образователни заведения, насочени към
родители и специалисти за конкретно дете.
Мобилни услуги в околните населени места.
Психологическо консултиране.
Работа със семейната среда.
Информиране и консултиране на родителите по
социално - здравни теми, касаещи децата, които са
ключови за развитието им в ранна възраст.

С какви дейности подкрепихме ранното детско
развитие

В четири детски градини специалистите ни предоставят подкрепа за ранно детско развитие,
насърчавайки познавателните способности, креативността и уменията за общуване на децата чрез
различни иновативни методи. Паралелно с това екипът ни работи и с родителите и персонала.

Какви дейности правим в подкрепа на ранното детско развитие в детски ясли,
градини, предучилищни групи



През декември малките пациенти в
отделение "Уши, нос, гърло" на УМБАЛ
"Пълмед" - Пловдив, с която си
сътрудничим, станаха част от
специална Коледната работилница.
Нашият главен експерт „Ранно детско
развитие“ – Цветелина Ганева,
разчупи рутината на болничното
заведение и с нейните насоки децата
изработиха коледна елха, гирлянди и
снежинки, които красяха коридора на
болницата за празниците.

Стремежът ни е да възобновим сътрудничеството със здравните заведения от периода
преди 2020 година, като освен работата по превенция с родилните отделения, разширим
и ранната детска интервенция и социализиращите и развитийни дейности в детските
отделения.

НАШАТА РАБОТА ПО ПРОГРАМА "РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ" В ПЛОВДИВ

Работа със здравни заведения за подкрепа на децата в ранна
възраст

Обучения и събития по проблемите на децата в ранна възраст
През второто полугодие бяхме домакини на
дискусия за местните политики и мерки за
изпълнение на Европейската гаранция за детето в
Пловдив и региона с представители на РУО и РЗИ
– Пловдив, детски градини, социални и интегрирани
услуги за деца и семейства, болница и основно
училище. Освен тази дискусия, Академията за
обучение и развитие на КРДР Пловдив беше
домакин на още три значими събития, което я
превръща в разпознаваемо пространство за
експерти в областта на ранното детско развитие и
политиките за децата.

Коледа заедно
Коледното тържество събра в
Комплекса за ранно детско развитие
в Пловдив всички деца, на които
фондацията оказва подкрепа  в
града и околните населени места,
включително и децата от Украйна,
намерили дом в София и Пловдив.
Заедно те се радваха на Дядо
Коледа, Снежанка и няколко
джуджета, на лакомства и подаръци
и запечтаха грейнали в усмивки лица
в десетки снимки.



Едно дете преоткрива света

НАШАТА РАБОТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ -
ЕДНА ОТ ДЕТСКИТЕ ИСТОРИИ 

Александър не вижда света, но все по-смело го изследва и иска да е част от него.
Родено недоносено, детето има двустранно отлепване на ретината и е незрящо. Когато
е на 6-месечна възраст е установено, че изостава в двигателното си развитие, а на 10
месеца му е поставена и диагноза – детска церебрална парализа. 

Семейството му предприема незабавни действия и детето започва да посещава
редовно рехабилитация в ЦОП „За деца и родители“ на фондация “За Нашите Деца” в
Пловдив.  Сашо среща сериозни трудности в говорното му развитие, изостава и в
грубата моторика, страхува се от всичко непознато, избягва всяко общуване с външни
на семейството хора. В работата по случая се включват психолог, който провежда
родителски консултации, и психолог ранна детска интервенция за пряка работа с
детето.
Родителите на малкия живеят извън града и пътуването до Комплекса за ранно детско
развитие в Пловдив е трудно за тях, но го предприемат отново и отново, притеснени за
бъдещето на сина си. И само в рамките на няколко месеца, тези усилия започват да се
отплащат. 

Вижте историята на Сашо, разказана от Даяна Сталева, психолог във фондация
„За Нашите Деца“ ТУК 

 

https://detebg.org/blog/ne-e-nuzhno-da-vizhdash-za-da-chuvstvash-ili-kak-sasho-preotkriva-sveta/
https://detebg.org/blog/ne-e-nuzhno-da-vizhdash-za-da-chuvstvash-ili-kak-sasho-preotkriva-sveta/


 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ: СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА

01.10 - 31.12.2022  

 
Получени средства в отчетния период за

кауза "Пловдив - град на възможности за всички деца",
подкрепена от СК "БЕГАЧ"

3 000 лв.

 Дейност / Направление Изразходвани
средства

1

Експертна подкрепа и специалисти за работа с деца и техните семейства:
рехабилитатори, кинезитерапевт, психолози, специален педагог, логопеди,
координатор дейности, специалист "ранна интервенция", супервайзор,
ръководител екип "Социална работа", супервайзор, социални работници,
експерт "ранно детско развитие", eксперт семейна подкрепа и семейна
грижа. Ваучери за храна на специалисти. Повишаване на капацитета на
специалисти.

2 500

2
Съпътстващи специалисти: Медиатор, здравни специалисти,
музикотерапевт.

200

3

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. Счетоводител, експерт ТРЗ, експерт
развитие на партньорства, специалист ИКТ.

300

 ОБЩО РАЗХОДИ 3 000 лева

Заедно с Вас сме промяната за тези, които имат нужда
някой да повярва във възможностите им, да им подаде ръка

и да ги поведе напред, за да опознават света, да се
изявяват себе си, да мечтаят.

 
Благодарим Ви за доверието!

 

Как инвестирахме Вашето дарение


