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ОтчЕт зА ДЕйНОсттА НА SOS ДЕтсКИ сЕЛИщА 
БъЛГАрИя прЕз 2012 ГОДИНА

Зад гърба си оставихме една трудна 
година. Икономическото развитие през 
2012 отбеляза символичен ръст от 0,5% 
за първите 9 месеца на годината. Си-
туацията на трудовия пазар се влоши. 
Нивото на безработица през ноември 
2012 г. достигна 12,4% според данни на 
Евростат, като младежката безработица 
отбеляза рекорд – 27,4%. Средната стой-
ност на инфлацията през 2012 г. беше 3% 
в сравнение с 2011 година.

За поредна година тежката социално-
икономическа ситуация в страната оказа 
неблагоприятно влияние върху всички 
аспекти на дейността ни. Затрудни ра-
ботата ни с младежите, напускащи SOS 
грижата, и започващи своя самостоя-
телен живот. Засегна и работата ни със 

семействата, които подпомагаме чрез 
програмите за подкрепа на семейството. 
Усложни и дейността на отдела по наби-
ране на средства.

И в двете ни локации  - София-Радомир-
Дрен и Велико Търново-Габрово-Трявна, 
работата по Програма SOS Детско 
селище беше организирана и изпълнена 
в съответствие с приетите планове за 
действие, но имаше и външни фактори, 
пред които се оказахме безсилни. Като 
цяло извършената работа допринесе 
за постигане на целите в програмните 
планове.

Пламен Стоянов
Национален изпълнителен директор,

SOS Детски селища България
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рАзвИтИЕ НА ДЕтЕтО И ГрИжА зА ДЕцАтА 
От НАШАтА цЕЛЕвА ГрупА

Работата ни в SOS детските селища, SOS 
младежките домове и центровете за подкре-
па на семейството беше адаптирана, за да 
съответства напълно на държавните изиск-
вания към типа услуги за деца. Това ни даде 
възможност да кандидатстваме за държавно 
финансиране за тези услуги.

През 2011 г. статутът на SOS родителите 
в SOS детско селище Трявна беше променен 
и те бяха одобрени като приемни родители. 
Благодарение на това започнахме да получа-
ваме средства за издръжка на децата в прием-
на грижа. С натрупания опит от този процес 
предприехме същите действия и с SOS роди-
телите в SOS детско селище Дрен. В края на 
2012 г. всички SOS родители бяха одобрени 
като приемни родители. Така от началото на 
2013 г. започнахме постепенно да получаваме 
държавна издръжка за настанените при тях 
деца.

В края на 2012 г. SOS семействата в двете 
детски селища в Трявна и Дрен се грижеха за 
общо 118 деца. В рамките на годината бяха 
настанени 22 нови деца. В същото време 9 
деца преминаха към следващата фаза на гри-
жа в нашите SOS младежки домове, 11 деца 
бяха реинтегрирани в своите биологични се-
мейства и 3 деца бяха осиновени.

В нашите SOS младежки домове в София 
и Велико Търново през 2012 г. се грижихме 
за 60 младежи и девойки. През годината 8 

младежи успешно завършиха средното си 
образование и 4 от тях бяха приети в универ-
ситет. Трима от новоприетите студенти по-
лучиха специални стипендии от Президента 
на Република България за първата година на 
тяхното обучение. В Програмата „Начало на 
самостоятелен живот“ през 2012 г. подкре-
пихме общо 65 млади хора в тяхното про-
фесионално развитие и първите им стъпки в 
живота. От тях 19 са студенти в университет.

По отношение на децата в SOS семейства-
та и младежите в SOS младежките ни домове 
усилията ни бяха насочени към индивидуал-
ното планиране на тяхното развитие. Акцен-
тът винаги е бил върху психологическото, 
физическото, интелектуалното, социалното 
и образователното развитие на децата. Под-
крепяхме  контактите с биологичните им 
семейства, предоставяхме постоянна психо-
терапевтична, психологична и логопедична 
подкрепа и терапия, помощ по различните 
учебни предмети и занимания за развитие на 
техните артистични и спортни заложби. Го-
ляма част от тези дейности са в отговор на 
проблемите в днешната образователна систе-
ма и целят да подобрят мотивацията за учене 
на децата и младежите. Резултатът е видим 
– множество участия на децата в различни 
спортни състезания и артистични изяви през 
годината.
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Както и през изминалите години специал-
но внимание се обърна на професионалното 
ориентиране. То касае както децата, на които 
предстои постъпване в SOS младежките до-
мове, така и младежите, на които предстои 
завършване на средно образование. В този 
подготвителен процес активно участваха SOS 
родителите и възпитателите от SOS младеж-

ките домове. За по-доброто професионално 
ориентиране на децата, които напускат на-
шата грижа, бяха организирани посещения в 
бизнес компании и дискусии с професиона-
листи от различни нива. Силен инструмент 
при мотивирането на младежите бяха срещи-
те и разговорите с бивши SOS възпитаници. 
Здравеопазването и нормалното развитие на 



децата и младежите е много важно за нас. 
Затова миналата година установихме добро 
партньорство с Болница Токуда в София. Же-
ланието им е да ни подкрепят в дългосрочен 
план, за да осигурят здравна грижа за децата 
в нашите SOS семейства и в младежките до-
мове.

През последните години нашите четири 
центъра за семейно консултиране и подкрепа 
в София, Радомир, Габрово и Велико Тър-
ново се утвърдиха сред местните власти и 
общности като важни доставчици на услуги 

за нашата целева група – деца в риск и тех-
ните семейства. Подкрепата на семействата в 
риск продължава да се определя от социал-
но-икономическата ситуация в общностите, с 
които работим – ниски доходи, високо ниво 
на безработица, висок процент на семейства, 
живеещи основно на социални помощи, ви-
сока степен на детска бедност. Всичко това 
само потвърждава адекватността на нашите 
действия по отношение на ранната превенция 
на изоставянето и неглижиране на детското 
развитие.
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Дейностите на всеки от центровете са и 
част от общинските стратегии за закрила на 
детето. Техните основни приоритети продъл-
жават да бъдат предоставянето на:

› качествени и достъпни социални услуги 
за деца с цел да се подкрепи детското разви-
тие;

› услуги към семейства и самотни родители 
с цел да се повиши капацитетът им да раз-
виват семейна среда и да отглеждат децата в 
своите семейства;

› услуги за повишаване капацитета на общ-
ността с цел да се подкрепят семейства в риск 
от изоставяне и неглижиране на своите деца.

Услугите за деца бяха с широк обхват: от 
подкрепа за удовлетворяване на основните 
нужди – храна, дрехи, обувки, до цялостна 
медицинска, образователна, педагогическа  и 
психологическа подкрепа. Родителите и се-
мействата се възползваха от:

› психо-социално консултиране;
› семейно консултиране;
› правно-икономическо и административно 

консултиране;
› помощ и подкрепа за подобряване на би-

товите и жилищни условия;
› семейни посещения и групова работа със 

семейства.
В края на 2012 г. чрез нашите четири цен-

търа за семейна подкрепа подпомогнахме 452 
деца от 236 семейства. В рамките на цялата 
година от програмите ни се възползваха общо 
763 деца от 392 семейства. От всички 175 
семейства, които напуснаха програмите за 
подкрепа, 113 са постигнали ниво на самос-
тоятелност. Тази цифра е много важна като се 
вземе предвид фактът, че 52% от семействата, 

ползващи подкрепа от центровете ни, живеят 
под прага на бедността.

През последните месеци на 2012 г. работа-
та на нашите центрове за обществена подкре-
па беше проверена от Държавната агенция за 
закрила на детето. Докладите от проверката 
заключиха, че организацията на работа отго-
варя на установените държавни стандарти, 
предоставя социална услуга с много добро 
качество и осигурява положително влияние 
върху системата за закрила на детето. През 
2012 г. възпитателите в SOS младежките до-
мове, социалните работници в нашите цен-
трове за подкрепа на семейството и координа-
торът на финансирания от Фондация Велукс 
проект „Стъпки към самостоятелност“ про-
дължиха активно да подкрепят потенциал-
ните бенефициенти да подготвят и подават 
заявления за микро грантове. През 2012 г. 
бяха подадени 69 проектни предложния. От 
тях бяха одобрени 55 на обща стойност 142 
565 евро. Резултатите от предишната година 
се превърнаха в силен мотивиращ фактор за 
новите кандидати.

Нашата организация вече се разпознава в 
България не само като сериозен доставчик 
на качествени услуги за деца, но и като ор-
ганизация-застъпник за правата на децата. 
Държавната политика за детето и процесът 
на деинституционализация бяха в центъра на 
нашето внимание през 2012 г. В тази посока 
допринасяхме активно като членове на На-
ционална мрежа за децата, на Националния 
съвет за децата към ДАЗД и с индивидуални 
инициативи в качеството си на добре позна-
та в обществото организация за развитие на 
детето.
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МЕстНО фИНАНсИрАНЕ НА НАШАтА ДЕйНОст

Икономическата и финансова криза про-
дължи да затруднява дейностите ни по на-
биране на средства. Привличането на нови 
дарители с редовни месечни вноски, както и 
запазването на съществуващите, се оказа се-
риозно предизвикателство. Въпреки неблаго-
приятните икономически условия в България 
през 2012 г. сумата на получения брутен при-
ход от кампании за набиране на средства дос-
тигна 1256,8 хиляди лева. Това бележи ръст 
с 13,5% в сравнение със средствата набрани 
през 2011 г.  Организацията за поредна годи-
на подобрява резултатите си в набирането на 
средства. Две са основните целеви групи, на 
които разчитаме – фирми и физически лица. 
През последните 4 години съотношението 
между даренията от фирми спрямо тези от 
физически лица е 58:42. Сумата, набрана от 
физически лица през 2012 г. възлиза на 530,3 
хиляди лева, което представлява ръст с около 
14% от средствата, набрани през 2011 г. За по-
успешно набиране на средства от физически-
те лица беше актуализиран нашият уебсайт и 

беше вграден виртуален POS терминал. Това 
улесни даряването онлайн.

 Приходът от фирми за 2012 г. въз-
лиза на 726,6 хиляди лева, което представля-
ва 13% ръст в сравнение с 2011 г. Нашият 
най-голям корпоративен дарител за 2012 г. 
е УниKредит Кънсюмър Файненсинг, а най-
големите еднократни дарения дойдоха от 
Шевролет България и кампанията на Рай-
файзенбанк „Избери, за да помогнеш“. Дру-
ги крупни дарители са: Л`Oреал България, 
Джонсън и Джонсън България, Техем сърви-
сиз, Балев ЕООД, ММ Солушънс, Ен Ти Зет 
Транспорт, Ремеко. Корпоративните семейни 
спонсори през 2012 г. станаха четири – ДСК 
Банк, Мобилтел, УНИКА и Колор студио. В 
края на годината подписахме споразумение 
за корпоративно семейно спонсорство с Те-
лерик АД. Най-голям принос от маркетинг, 
свързан с кауза през миналата година, имаха 
УниKредит Кънсюмър Файненсинг, УНИКА 
и Перфект Офис.

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2012
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По отношение на предметните дарения 
като най-големи дарители през 2012 г. се от-
личиха фирмите: Доктор Йоткер България, 
Тева Фармасютикълс България, Модна къща 
Агресия Фешън, К§К Електроникс, Джонсън 
Контролс Електроникс и Брабантия.

Публичните дейности през 2012 г. бяха 
в подкрепа на кампаниите за набиране на 
средства – „Заедно сбъдваме детски мечти“, 
„Обратно в училище“, „Аз съм част от 
отбора“, „Без Коледа за Ани тази година“. 

Посланиците на добра воля на Сдружението 
– актрисите Силвия Лулчева и Елена Петрова 
дадоха своя активен принос за по-добри ре-
зултати в набирането на средства. Със своите 
изяви те по емоционален начин представяха 
работата и мисията на SOS Детски селища 
България. 

Останалите ни трима посланици на добра 
воля – Красимир Балъков, Николай Урумов и 
Ивет Лалова – ни подкрепиха чрез участието 
си в кампанията, организирана заедно с The 
MALL София и целяща набиране на средства 
за ремонтни дейности и преобзавеждане на 
семейните къщи в двете SOS детски селища 
в Трявна и Дрен. 
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рАзвИтИЕ НА чОвЕШКИтЕ рЕсурсИ

Личностното и организационно развитие 
през 2012 г. беше планирано и организира-
но според вътрешните документи, разрабо-
тени през 2010 г., за развитие на човешките 
ресурси. Планирането на нуждите от разви-
тие на персонала беше организирано на две 
нива – индивидуално развитие чрез различни 
външни форми на квалификация,  и вътрешни 
групови обучения. Груповите обучения бяха 
организирани на локационно и национално 
ниво според числеността на групата и теми-
те на обученията. Този подход се доказа като 
много гъвкав и финансово ефективен. Такива 
обучения бяха организирани за:
 › възпитателите в SOS младежките домове;
 › SOS родителите;
 › екип за развитие на детето в SOS селища-
та по теми, свързани с:
 › разпознаване и закрила на децата от раз-
личните форми на насилие;
 › разбиране и справяне с агресивното пове-
дение на децата.

За преките ръководители от всички нива 
беше организирано обучение с външен екс-
перт на теми, свързани с екипността и упра-
влението.

Супервизиите – индивидуални и групови 
бяха едни от основните форми на профе-
сионална помощ, предложена на целия екип 
специалисти, предоставящи директна грижа 
за децата и младежите. Специално внимание 
беше отделено на категориите персонал с го-
лямо психическо и физическо натоварване - 

SOS родителите и социалните работници в 
проектите за подкрепа на семейството.

В предходните години, в това число и 2012 
г., в рамките на проекта на Фондация Велукс 
договорихме с партниращите организации 
включване на наши служители в организи-
раните обучения за повишаване на капаци-
тета. Друга такава възможност за повиша-
ване квалификацията беше предоставена от 
ФИЦЕ България, благодарение на доброто 
ни партньорство с тях. Двама наши социални 
работници от центъра за семейна подкрепа 
в Радомир бяха включени безплатно в курс 
за обучение по програма ПРАЙД и бяха ли-
цензирани като обучители на кандидати за 
приемни родители и осиновители. Допълни-
телните обучения бяха свързани с нуждите и 
специфичната работа в структурните звена и 
допринесоха за повишаване квалификацията 
и професионализма на нашите служители.

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2012
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Детето в риск
понякога, по различни причини, родителите нямат възможност да се 
грижат за децата си. понякога децата губят родителите си или въоб-
ще не ги познават. това са децата, на които помагаме.

Семейството
всички деца трябва да растат в любящо и грижовно семейство. се-
мейството е сърцевината на обществото.

Образование и личностно израстване
Нашата цел е да помогнем да децата да станат отговорни млади 
хора,  ангажирани с проблемите на своята общност.

Майката
Ние знаем, че за едно дете няма нищо по-добро от любящата майка, 
която му дава надежда, подкрепа и доверие.

Моментите на щастливо детство
Благодарение на нас децата растат като деца – чувстват се обичани, 
обгрижвани и окрилени. те са способни да създават и съхраняват 
хубави спомени.

Селището
всяко дете трябва да расте в среда на любов, уважение и сигур-
ност. среда, в която детските потребности са на първо място.

Домът
Ние помагаме на семействата да изградят комфортна и уютна 
среда, където детето да се чувства винаги у дома.

Братята и сестрите
Нашата цел е да запазим семейството цяло. Ако все пак това 
се окаже невъзможно, ние полагаме всички усилия родните 
братя и сестри никога да не бъдат разделяни.

Детство сред културно разнообразие
Ние се стараем всяко дете само да изгради свои принципи и 
убеждения, които да бъдат в синхрон с културните му корени 
и в същото време да показват уважение към чуждите култури.
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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 Children’s Villages International
9. Каролайн Тейлър – Представител на SOS Children’s Villages International

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. Анелия Рогелова – Ръководител направление “Човешки ресурси”
3. Петя Андонова – Ръководител направление “Финансово-счетоводни операции”
4. Соня Точева – Ръководител направление “Връзки с обществеността и набиране на 
 средства”
5. Нина Тодорова –  Съветник „Семеен тип грижа”
6. Ваня Стратиева – Съветник „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето”
7. Радостина Белчева - Съветник „Застъпничество и работа с публични фондове”
8. Савина Богоева – Международно спонсорство

ръКОвОДИтЕЛИ НА струКтурНИ звЕНА:

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


