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ОтчЕт зА ДЕйНОСттА НА 
SOS ДЕтСКИ СЕЛИщА БЪЛГАРИя 
пРЕз 2010 ГОДИНА

2010 година започна и завърши в кон-
текста на глобалната финансова криза, която 
се прояви през 2009 г. Направената през 2009 
г. прогноза, че през 2010 г. икономиките на 
индустриално развитите страни ще започ-
нат да излизат от рецесията, не се сбъдна. 
Световната икономика продължи да е в криза. 
Глобалният обхват на икономическата криза 
продължи да оказва влияние върху работата 
на международната SOS организация, а също 
така и върху работата на нашата организация. 
Изхождайки от опита ни от предходната годи-
на, ние планирахме  и организирахме нашата 
работа, като взехме под внимание необходи-
мостта от налагане на ограничения, дължащи 
се на финансовата криза. Насочихме нашето 
внимание по-скоро върху организационното 
развитие и укрепване, отколкото върху напре-
дъка, предвиден в стратегическия ни план за 
периода 2009 – 2016 г.

Ефектът на световната криза върху социал-
ното и икономическо развитие на Бълга-
рия може да се проследи от следните ико-
номически показатели. Слабото нарастване 
при БВП (+)0,1% през 2010 г. не компенсира 
спада на БВП от (-)5.9% през 2009. Подобно 
беше положението в Европейския съюз – БВП 
на ЕС се промени от  (-)4.2% през 2009 г. на 
(+)1.8% през 2010 г. Нивото на безработица 
в България нарасна от 6.7% през 2009 г. до 
9.7% през 2010 г. Въпреки че сравнени, тези 
стойности в България изглеждат сходни със 
стойностите в ЕС, безработицата има силно 
негативен ефект върху общото положение на 
населението в страната, поради все още много 
ниската покупателна способност  на българ-
ския народ, сравнена с тази на населението на 
други европейски страни. 

Това различно икономическо и социално по-
ложение ни изправи пред много и от различно 
естество проблеми. То има конкретен и много 
силен ефект върху младите хора, напускащи 
системата на грижа в SOS организацията, 
а също и върху децата в риск и техните се-
мейства, с които работят нашите програми в 
подкрепа на семейството. Това положение по-
стави пред изключителни трудности и големи 
предизвикателства и набирането на средства и 
другите дейности. 

2010 беше втората година от работата по 
изпълнение на нашия стратегически план 
2009-2016. Вземайки под внимание негативни-
те ефекти от икономическата обстановка, ние 
планирахме и реализирахме дейностите по 
трите главни области на нашата работа:

- Развитие на децата и грижа за децата от 
нашата целева група;

- Местно финансиране на нашата дейност;
- Развитие на персонала

с дължимо внимание към външните обстоя-
телства.

Пламен Стоянов
Национален изпълнителен директор,

SOS Детски  селища България
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пРОГРАМИ зА ГРИЖА 
И РАзвИтИЕ НА ДЕцАтА

Нашата стратегическа цел в областта на 
програмите за грижа и развитие на децата е: 
Осигурена възможност за 2040 деца в риск 
да растат в грижовна семейна среда чрез 
предоставяне на разнообразни, качест-
вени услуги в партньорство с местните 
власти,  което означава 440 деца да бъдат 
обхванати от програмите ни за семеен 
тип грижа и 1600 деца - от програмите в 
подкрепа на семейството. Нашият план за 

2010 включваше осигуряване на семеен тип 
грижа за 250 деца и младежи в нашите SOS 
детски селища, SOS младежки домове и SOS 
младежки програми, както и предоставяне на  
услуги на други 510 деца чрез програмите 
в подкрепа на семейството, насочени към 
подкрепа на развитието на децата.

Действията, съдържащи се в плана за 2010 г., 
бяха насочени към осигуряване на по-ефи-
касно и ефективно използване на наличните 
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ресурси и капацитет в SOS детските селища, 
SOS младежки домове и програми в подкре-
па на семейството. Съществена част от на-
шата работа беше свързана с проекта, който 
стартирахме в рамките на инициативата на 
международната SOS организация, отнасящ 
се до подготвителната работа по реализи-
ране на Политика Програма SOS Детско 
селище. Ние поехме предизвикателството 
да подготвим и стартираме реализирането 
на програмата политика в две програмни 
локации: София-Радомир-Дрен  и Велико 
Търново-Габрово-Трявна. С оглед планиране 
на бъдещото развитие на тези локации, във 
всяка от тях беше проведено задълбочено 
изследване  на  положението на децата и бе 
направена самооценка на вътрешния потен-
циал на съответните екипи. В резултат на 
това бяха набелязани стратегиите за бъдещи-
те ни дейности и услуги за децата от нашата 
целева група в локациите. За реализирането 
на Политика Програма SOS Детско селище 
бяха разработени планове за действие на 
локациите през 2011 г.

В сферата на семейния тип грижа важен 
акцент в нашата работа бяха опитите ни 
да популяризираме допълнително модела 
на семеен тип грижа на SOS селищата и 
да направим по-близки паралели между 
приемната грижа и SOS семейния тип грижа. 
Тази стъпка е необходима, за да се промени 
мнението на някои  професионалисти в об-
ластта на  грижа за детето, че SOS селището 
е институция за деца. Постигайки това, ние 
целим  една по-стабилна и благоприятна 
политика на държавните органи, имащи 
отношение към благополучието на децата, 
що се касае до настаняването на децата 
от една страна, и получаване на държавно 
финансиране за предоставяната от нас грижа 
за децата, от друга страна. В съответствие 
с нашия план ние изготвихме меморандум 
за съвместен проект с държавните органи 
за пилотно реализиране от наша страна на 
модел на управление на мрежа от приемни 

семейства, включваща семейства от SOS 
селището и семейства, предлагащи приемна 
грижа извън SOS селището. Този опит не 
даде резултат. Нашите усилия продължиха 
и макар и бавно, някои стъпки в тази посока 
вече са направени.

През годината успяхме на намерим реше-
ние за получаване на финансиране за нашите 
SOS младежки домове и малкия семеен дом 
“Надежда” във Велико Търново. Това беше 
важен пробив и успешен старт за финан-
сиране на нашите услуги  за младежи от 
държавния бюджет чрез общината. Подобни 
действия предприехме и за другите два SOS 
младежки дома – в София, но въпреки наши-
те усилия и разбирането, изразено от страна 
на общинските власти, процесът най-вероят-
но ще бъде финализиран през 2011 г.

До края на 2010 г. в програмите за семеен 
тип грижа ние полагахме грижи за 223 деца 
и младежи. Извън тях, 130 деца са в SOS 
детските селища, 6 деца са в малък семеен 
дом “Надежда” – град Велико Търново, 59 
юноши са в младежките домове, и 28 млади 
хора са в програмата “Начало на самостояте-
лен живот ”.

В процеса на настаняване на деца в SOS 
селищата, ние често попадахме в ситуация, 
когато държавните органи за закрила на 
детето  правят опит да настанят деца със 
сериозни проблеми в развитието. В някои от 
случаите, в процеса на настаняване в SOS 
селището, не ни бе предоставяна цялата 
необходима информация за децата, за да се 
улесни настаняването. Струваше ни огромни 
усилия да избягваме такива ситуации, 
обяснявайки на държавните ни партньори, че 
нашите възможности са ограничени, и че не 
можем да се справяме качествено с повечето 
трудни случаи на изразени поведенчески и 
здравни проблеми. 

Практиката с двете SOS семейни двойки, 
които започнаха работа в SOS селищата 
през 2009 г., беше продължена през 2010 г. 
с включване на още две семейни двойки. 



Така сега във всяко SOS селище има по две 
семейни двойки. Тази промяна доведе до 
нова атмосфера във всяко от SOS селищата и 
се приема много положително както от SOS 
общността, така и извън нея, включително от 
специалистите и обществеността. 

През последната година ние въведохме 
структурна промяна и в SOS младежките 
домове. Една от позициите на възпитател 
беше трансформирана в позиция на социа-
лен работник. По този начин отговорихме 
по-адекватно на естествените нужди на 
децата за по-близки контакти с техните 
биологични родители и роднини, а така 
също и на държавните стандарти и наредби. 
Това беше придружено от процес на оценка 
на наличната документация по отношение 
на държавните и на SOS изисквания. На 
базата на резултатите от оценката, където се 
налагаше, ние адаптирахме съществуващите 
или създадохме нови вътрешни документи и 
наредби.

През 2010 г. в областта на програмите в 
подкрепа на семейството ние продължихме 
дейността си в съществуващите четири про-
екта в подкрепа на семейството и превенция 
на изоставянето – в градовете София, Габро-
во/Трявна, Велико Търново и Радомир.

През 2010, програмата в подкрепа на 
семейството оказа подкрепа и осъществи 
консултации с цел укрепване на семейните 
връзки и превенция на изоставянето на деца 
на средномесечна база на 480 деца, на 223 
семейства и 316 родители.  Към края на го-
дината наши бенефициенти по програмата в 
подкрепа на семейството бяха 477 деца, 226 
семейства и 322 родители. При сравняване 
на двете групи от данни се вижда постоян-
ният и непроменен брой бенефициенти през 
годината.

Финансовата и икономическа криза в 
България от последните две години оказа  
сериозно влияние върху грижата за децата 
от нашата целева група. При това положение 

рискът от изоставяне на деца значително се 
повиши, тъй като много са факторите, които 
въздействаха негативно върху най-уязвимите 
семейства. Най-често срещаните сред тях са 
неграмотност и ниска степен на образова-
ние, липса на професионална квалификация, 
постоянна безработица сред родителите 
и липса на нормален дом – и всички тези 
фактори са силно преплетени и навързани 
един с друг.

Освен постоянните интервенции, които 
предлагат проектите за подкрепа на се-
мейството на своите бенефициенти през 
2010 г., ние продължихме да работим и по 
проекта “Инициатива за отговорно роди-
телство”, който беше стартиран през 2009 г. 
във Велико Търново. На него се гледа като 
на качествено продължение на действащия 
проект в подкрепа на семейството, но в 
действителност резултатът от него е много 
по-голям. По този проект ние обучихме и 
ангажирахме 16 доброволци от местните 
общности, където проектът бе осъществен. 
Под професионалното ръководство на наши 
социални работници, доброволците консул-
тираха и подкрепяха семействата и децата в 
риск в техните общности. Според оценката 
на участниците в проекта, и по мнение на 
нашите партньори и външни професиона-
листи, проектът се превърна в модел и 
чудесен пример за изграждане на капацитет 
и използване на ресурсите на местните общ-
ности при справяне с различните аспекти 
на отговорното родителство. В допълнение 
към практическата работа на курса, по 
проекта беше подготвена и издадена една 
много полезна и практична брошура, целяща 
да насочва и подпомага родителите във 
всекидневния им живот и грижата за техните 
деца. С оглед популяризиране и умножаване 
резултатите от проекта, беше подготвен и 
разпространен видео филм сред професио-
налистите, работещи в областта на детското 
благополучие. 

Специално внимание в работата на проек-
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тите в подкрепа на семейството бе обърнато 
за изпълнение на препоръките, направени 
от външните оценители на проектите в 
подкрепа на семейството в София и Габро-
во. Това беше един ефикасен инструмент за 
подобряване и адаптиране на нашите услуги 
и интервенции.

През 2010 г. заедно с SOS Детски селища 
Дания стартирахме микро-грант проекта 
“Стъпки към самостоятелност”, финанси-
ран от Фондация Велукс със срок до 2012 г. 
Целта на проекта представлява допълнение 
към нашата работа и усилия да предоставим 
най-добрите услуги и подкрепа – консулта-
тивна и финансова - на: 

- Млади хора, на които им предстои 
да напуснат нашите програми, или други 
институции за грижа извън родния дом, и 
които срещат трудности в процеса на старти-
ране на независим живот  

- Семейства, за да подобрят своите 
умения да се самоорганизират и да бъдат 
отговорни за благополучието на своите деца 

Очакванията ни са този проект да насърчи 
и разшири възможностите за самостоятел-
ност на тези млади хора и семейства. Тази 
цел може да бъде постигната с допълните-
лен подход – повишаване на капацитета на 
организациите работещи с деца, което да 
окаже влияние за укрепване на гражданското 
общество в общността.

През 2010 г. ние подписахме договори за 
подкрепа с 12 младежа и 20 семейства за 
реализиране на техните микро-грант проекти 
и сключихме 3 партньорски споразумения с 
местни организации, целящи повишаване на 
техния организационен капацитет.

През 2010 г. SOS Детски селища България 
продължи да играе активна роля в сферата 
на застъпничеството за правата на децата.

Продължихме дейностите, които старти-
рахме през 2009 г. в рамките на международ-
ния проект “Напускане на грижата”, който 
се реализира в 14 страни на Централна и 
Източна Европа и Централна Азия. Фокусът 

на този проект през 2010 г. беше съсредото-
чен върху кампанията “Аз съм от значение”, 
която ще продължи и през 2011 г. Целта на 
кампанията беше да провокира българското 
общество да проведе дебат по положението 
на децата, които напускат различните форми 
на грижа извън дома, и да привлече внима-
нието на отговорните държавни институции 
върху този проблем. В рамките на тази 
кампания бяха планирани редица дейности. 
Подготвихме специална Интернет страница 
с информация, предназначена за напускащи-
те грижа младежи, за професионалистите 
от тази сфера, а така също и за широката 
общественост. Друг помощен инструмент за 
младежите от целевата група беше българ-
ската версия на брошурата “Деца и младежи 
в грижа – открийте вашите права”, подготве-
на съвместно от SOS-Киндердорф Интерна-
ционал и Съвета на Европа. Включените в 
проекта младежи участваха в семинари и във 
фото-конкурс, в резултат от който подгот-
виха и изпратиха колекция с послания до 
отговорните органи на властта. Тези посла-
ния ще бъдат използвани при изготвянето на 
препоръките за подобряване на положението 
на младите хора, напускащи грижата, и за 
подобряване на законодателната рамка по 
този въпрос.

През изминалата година за пореден път на-
шата организация беше включена и търсена 
като партньор в работни групи за изработва-
не на документи, методики за работа с деца в 
риск и за по-нататъшно развитие на нацио-
налната законодателна рамка в областта на 
детското благополучие. Участвахме също 
така и в  експертни групи за разработване на 
регионалните стратегии за деца в Софийски, 
Пернишки, Габровски и Великотърновски 
административни райони. Този процес ни 
даде възможност да се запознаем с бъдещите 
планове за развитие в тези региони, в които 
ние активно работим, както и да включим 
нашите услуги в тези планове.  
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МЕСтНО фИНАНСОвО ОБЕзпЕчАвАНЕ 
НА ДЕйНОСттА

Нашата стратегическа цел, отнасяща се до 
тази сфера на дейността ни, е да постигнем 
самофинансиране на организацията през 
2016 година.

Както вече беше споменато по-горе, 2010 
г. беше трудна във финансов и икономически 
аспект. Глобалната финансова криза засегна 
негативно бизнес климата и общото положе-
ние на всички български граждани. Въпреки 
трудностите, които спъваха дейностите по 
набиране на средства, през 2010 г. приходи-
те достигнаха сумата от 1 004 605 лв. Този 
приход е с 5 % повече в сравнение с набра-
ните средства през 2009 година (957 182 лв.) 
и съставлява 84 % от планираните местни 
приходи. Този успех и постижения се дължат 
на огромните усилия, които положи през 
годината екипът по набиране на средства. И 
всичко това се случи в обстановка на общ 
спад в размера на средствата, набрани за 
благотворителни дейности в страната през 
2010 г. 

Традиционно SOS Детски селища Бъл-
гария работи с две основни целеви групи – 
фирми и частни лица. Съгласно нашия план 
съотношението между приходите от фирми 
и тези от частни лица би следвало да е 60% 
към 40 % , а реално е постигнато съотноше-
ние 58% към 42%.

Общата сума, набрана от частни лица, 
възлиза на 421 775 лв. Тя се разпределя както 
следва:

59 % - средства, постъпили в резултат на 

кампании до индивидуални семейни спон-
сори.

9.7% - еднократни дарителски вноски от 
частни лица без връзка с конкретна кампа-
ния 

9.1% - дарителски вноски от крупни инди-
видуални дарители, внесли минимум 500 лв.

6.7 % - средства в резултат на кампании 
«SOS Вестоносец»

- 5 % - постъпили средства от SOS SMS - 
кампанията

3.7 % - средства, постъпили от съвместна 
кампания с верига магазини ЦБА

3.6% - дарителски вноски от частни лица 
извън България и от фондации

3.2 % - средства, набрани в дарителски 
касички

Постъпленията от фирми и компании са 
582 830 лв. Тази сума се разпределя както 
следва:

1. Парични дарения - 65.9%:
54.8 % - Най-висок процент достигат 

средствата, набрани в резултат на мейлинги 
до малки и средни фирми. 

30.5% - еднократни дарителски вноски от 
големи корпоративни дарители. През 2010 
г. сдружението работи активно със следните 
корпоративни партньори: Билла България, 
Райфайзенбанк България, Уникредит кън-
сюмър Файнансинг, Куадрант Бевъриджис, 
Л’Ореал България, Ротари клуб София 
Интернешънъл. Освен тях, други значими 
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корпоративни дарители са фирмите: MM Со-
лушънс, ЦБA супермаркети, NTZ транспорт, 
Ремеко, MCS България, Адванс адрес екс-
пърт солюшънс, Риск Инженеринг, Порше 
Ауто БГ, Тойота България, Хенкел България,  
Шератон София Хотел Балкан, Знак, Темпла.

14.2% - са набраните средства от корпора-
тивни семейни спонсори – Банка ДСК, спон-
сорираща две SOS семейства и Мобилтел 
ЕАД, спонсориращи едно SOS семейство

0.5 % - са средствата, набрани чрез базари 
и други благотворителни инициативи

2. Продажба на коледни картички  – 11.3%
3. Предметни дарения – 22.8 %

Наред с паричните дарения, продажбите 
и предметните дарения продължават да със-
тавляват значителна част от местния приход 
на организацията. Райфайзенбанк Бълга-

рия и Овъргаз Инк. продължават да бъдат 
нашите най-крупни клиенти по отношение 
закупуване на коледни картички. С предмет-
ни дарения като храни, дрехи, перилни и 
почистващи материали, учебни помагала, 
електроуреди, компютри и др. през 2010 г. 
бяха покривани нуждите на SOS семей-
ствата, на младежите от SOS младежките 
домове и на семействата – бенефициенти на 
нашите програми в подкрепа на семейството. 
Най-крупните дарители по отношение на 
предметни дарения през 2010 г. бяха фирма 
Рубелла, Посолство на Израел, Шератон Со-
фия Хотел Балкан, Колор студио, Еуроалианс 
Инженеринг, Прайм девелопмент, Олимпус 
България, Ейсър България.

Както обикновено, през 2010 г. ПР кампа-
ниите бяха обвързани с кампаниите за наби-
ране на средства, отразяване на дарителски 
инициативи и отбелязване на някои значими 
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за организацията събития. В подкрепа на 
кампаниите за набиране на средства бяха 
реализирани следните ПР кампании: «Дари 
обич”, «Павилион на щастието”, «SOS-SMS 
за по-добро образование”, «Дари средства 
– подари усмивка”. През 2010 г. получихме 
крупни дарения от корпоративни дарители 
и публикувахме материали за доброто си съ-
трудничество с тях както в нашите вътрешни 
издания, така и в други средства за масово 
осведомяване.

Една добра възможност да изразим нашата 
голяма благодарност към крупни частни и 
корпоративни дарители беше честването 
на 15-та годишнина на SOS детско селище 
Дрен.

През 2010 активно медийно присъствие 
имаха нашите посланици на добра воля – 
Силвия Лулчева, Елена Петрова и Николай 
Урумов. Доайенът сред нашите посланици 
– Красимир Балъков, не само направи голямо 
дарение, но и организира специално събитие 
за група деца от двете SOS детски селища. 
Посланиците на добра воля успяха да при-

влекат много нови поддръжници за каузата 
на SOS Детски селища.

По случай 15-та годишнина на SOS детско 
селище Дрен и 20-та годишнина от основава-
нето на SOS организацията в България беше 
организирана благотворителна фотографска 
изложба под надслов “Поглед от три перс-
пективи ” в Българския културен център във 
Виена и в Чешкия културен център в София. 
Автори на фотографиите и организатори на 
изложбата бяха Росен Коларов, Петър Аба-
джиев и Алеш Хръдличка. Това събитие даде 
възможност за допълнително популяризи-
ране на работата, която SOS Детски селища 
извършват в България.

В заключение може да се каже, че набра-
ният местен приход през 2010 г. е най-висо-
кият, достиган някога от SOS Детски селища 
България. Екипът на направление «Набиране 
на средства и Връзки с обществеността» 
работи с висок професионализъм и енергия и 
с готовност посреща предизвикателствата в 
постигане на амбициозната си цел, заложена  
за 2011 г.
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РАзвИтИЕ НА пЕРСОНАЛА

Дългосрочната стратегическа цел в тази 
насока от дейността на Сдружението ни е да 
разполага с достатъчен на брой и квалифи-
циран персонал под компетентно ръко-
водство за постигане на националните 
стратегически цели.

През 2010 г. бе направен преглед на всички 
длъжностни характеристики с цел  привеж-
дането им в съответствие с препоръките 
на наетия за тази цел външен експерт и 
изискванията на местното законодателство. 
Назначаването на нови сътрудници бе извър-
шено в съответствие с одобрените стандар-
ти и процедури и всички новопостъпили 
служители преминаха период на ориентация 
на основата на индивидуална въвеждаща 
програма.

Въведени бяха новите формуляри за разго-
ворите по представяне в работата и израбо-
тени индивидуалните планове за развитие 
на персонала. Плановете за развитие на пер-
сонала се съхраняват в отдела по Човешки 
ресурси /ЧР/ на организацията. Това помага 
да се мониторира  процесът на развитие на 
персонала и да се планират групови тренин-
ги на централно и местно ниво.

Планираните обучения за различните 
професионални групи в организацията бяха 
успешно проведени на всички нива в съот-
ветствие с приетото съдържание и форма. 
За ръководния състав в организацията беше 
организирана специална работна среща за 
запознаване с някои нови важни аспекти на 

Човешките ресурси. Срещата беше съчетана 
с обучение под ръководството на външен 
експерт, чиято цел беше изграждането и 
по-нататъшното развитие на управленче-
ските умения и знания в ръководния състав. 
За екипа на възпитателите от младежките 
домове и екипа на проектите в подкрепа на 
семейството бяха организирани и проведени  
обучения  по теми, представляващи интерес 
за екипите. Взимайки под внимание желани-
ето, изразено от SOS майките и  помощник 
майките, за тях също бяха организирани 
подобни обучения. За да отговорим на дър-
жавните стандарти за качество на грижата 
и нуждата от професионалисти, отговорни 
непосредствено за развитието на децата, ние 
планирахме и организирахме периодично 
провеждане на редовни супервизии.

Една нова инициатива беше организирана 
и осъществена в SOS Детско селище Трявна, 
чрез която 22-ма члена на персонала бяха 
включени в държавната програма за насър-
чаване на квалификацията на човешките 
ресурси.

През годината бяха направени сериозни 
стъпки към подобряване на административ-
ната работа в областта на Човешките ресур-
си. Разработихме Политика за развитие на 
персонала. Националният ръководен екип, с 
помощта на външен консултант,  актуализи-
ра Вътрешния правилник за трудовия ред.

Работата, отнасяща се до администрира-
нето на персонала, беше реорганизирана и 
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беше направено разделение на задачите и от-
говорностите, като всички въпроси, касаещи 
ЧР, бяха поставени в отговорността на ново-
създадения отдел по ЧР. Административният 
сътрудник по ЧР направи допълнителни 
подобрения в базата данни на ЧР, както и 
оценка  на административните процедури 
в структурите на организацията, целяща  
постигането  на уеднакняване в документа-
цията, отнасяща се до работата в тази област. 
За да осигурим необходимата подкрепа на 
работата на отдела по ЧР, ние сключихме до-
говор с експерт по трудово-правни въпроси в 
качеството му на външен консултант.

В рамките на годишния цикъл на действие 

на системата за трудови възнаграждения, 
мениджърът ЧР направи проучване доколко 
са удовлетворени служителите от условията 
на труд и получаваните възнаграждения, па-
ралелно с преглед на трудовия пазар и конку-
рентноспособността на нашата организация 
в този аспект. Резултатът от прегледите беше 
използван за актуализиране на системата за 
трудови възнаграждения.

Като част от нашия план в София беше 
организирана регионална конференция 
на Председателите, Зам.-председателите 
на Управителните съвети и националните 
директори, с Регионалния офис на SOS-Кин-
дердорф Интернационал.
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упРАвИтЕЛЕН СЪвЕт
Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател и седем члена в 
състав:
1. Росен Господинов Коларов - Председател
2. Цанка Тодорова Цанкова –Петрова – заместник-председател
3. Никола Атанасов Николов
4. Наташка Дакева Данова
5. Георги Добрев Петров
6. Теодора Николова Механдова
7. Тотко Мисробов Татьозов
8. Том Малвет – Представител на SOS-Киндердорф Интернационал
9. Каролайн Тейлър – Представител на SOS-Киндердорф Интернационал

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

ЕКИп
Съгласно чл. 10 от Устава на Сдружението и Правилника за организация дейността на 
Управителния съвет, оперативната дейност на Сдружението SOS Детски селища България се 
ръководи от Национален офис и Национален изпълнителен директор:

1. Пламен Стоянов – Национален изпълнителен директор
2. Анастасия Гоцева – Директор „Развитие програми”
3. Анелия Рогелова – Ръководител направление “Човешки ресурси”
4. Петя Андонова – Ръководител направление “Операции”
5. Соня Точева – Ръководител направление “Връзки с обществеността и набиране на 
средства”
6. Нина Тодорова –  Съветник „Семеен тип грижа”
7. Ваня Стратиева – Съветник „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето”
8. Радостина Панева - Съветник "Застъпничество"

РЪКОвОДИтЕЛИ НА СтРуКтуРНИ звЕНА:

9. Иван Христофоров – Директор на SOS детско селище Трявна
10. Мариян Дянков – Директор на SOS детско селище Дрен
11. Милка Илиева – Ръководител SOS младежки домове Велико Търново
12. Марин Зарков – Ръководител SOS младежки домове София
13. Боряна Рашкова – Координатор на Център за семейно консултиране и подкрепа- София
14. Мариана Рачева – Координатор на Център за семейно консултиране и подкрепа -Габрово
15. Албена Прокопиева – Координатор на Център за семейно консултиране и подкрепа - 
Велико Търново
16. Димитрина Димитрова - Координатор на Център за семейно консултиране и подкрепа - 
Радомир
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НАШАТА ВИЗИЯ

всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност. 

НАШАТА МИСИЯ

Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца, ние им помагаме да формират 
своето бъдеще и участваме в развитието на местните им общности. 

Сдружение SOS Детски селища България е учредено на 2 август 1990 г. в София. 
Регистрирано е в Софийски градски съд на 15 март 1991 г. като българско 
юридическо лице с нестопанска цел и е вписано под № 20021009009 в централния 
регистър към Министерство на правосъдието като организация, осъществяваща 
дейност в обществена полза. 

SOS Детски селища България е редовен член на международната организация за 
социално развитие SOS-Киндердорф Интернационал, обединяваща самостоятелни 
национални SOS сдружения в 132 страни в цял свят. 

Сдружение SOS Детски селища България
ул. паскал тодоров 8А 
1618 София 
тел. 02/818 49 40;  02/955 70 00        
факс: 02/8184930 
e-mail: office@sosbg.org 
www.sosbg.org


