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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА 
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Изминалата 2013 година беше 
белязана от продължителна политическа 
криза, която доведе до нисък интерес 
за инвестиране сред бизнес сектора 
и ограничени възможности за 
икономически растеж и развитие. Нивото 
на безработица през годината остана 
сравнително високо – 13%. Продължи 
да се увеличава броят на българите, 
живеещи на прага на бедността.

Липсата на стабилност през изминалата 
година засегна реализирането на много от 
нашите планове, свързани с развитието 
на предоставяните от нас социални 
услуги и набирането на средства.

 

Три години след въвеждането на 
Програма SOS Детско селище в 
нашата организация, уверено можем да 
кажем, че тя вече е добре установена 
и разпозната не само от нас, но и от 
потребителите на нашите услуги и от 
нашите партньори. Всички те виждат и 
разбират предимствата на тази програма 
– интегрираният подход при посрещане 
нуждите на потребителите.

Работата, която беше извършена през 
2013 година в нашите две Програми 
SOS Детско селище, допринесе за 
постигането на целите, поставени в 
нашия годишен и стратегически план.

Пламен Стоянов
Национален изпълнителен директор,

SOS Детски селища България
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ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА БЕЗ 
РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА ИЛИ В РИСК ДА Я ЗАГУБЯТ 

Програма SOS Детско селище обединява 
различни социални услуги за деца в риск и 
техните семейства. Работата ни чрез Програ-
ма SOS Детско селище е ориентирана към 
предоставяне на услуги в SOS детските сели-
ща, младежките домове и програмите за под-
крепа на семейството.

Нашите SOS детски селища вече три го-
дини функционират и са организирани като 
общности на официално лицензирани при-
емни родители. Промяната в статуса на SOS 
родителите променя представата за същ-
ността на SOS детското селище. Този нов 

семейно ориентиран подход в работата ни в 
общностите на SOS детските селища, заедно 
с добрите резултати, постигнати в SOS мла-
дежките ни домове и програмите за подкрепа 
на семейството представляват нашия ясен от-
говор на процеса на деинституциоанализация 
в страната. Адаптирането на нашата дейност 
откри пред нас възможността за получаване 
на държавно финансиране чрез местните об-
щини за услугата приемна грижа в общността 
на SOS детските селища и за грижата в SOS 
младежките домове. 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  2013
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ОБЩНОСТИТЕ НА SOS ДЕТСКИТЕ СЕЛИЩА 
В ТРЯВНА И ДРЕН 

В края на 2013 година в общностите на 
двете SOS детски селища в Трявна и Дрен 
осигурявахме семейна грижа за общо 120 
деца. През годината приехме 14 нови деца 
и 16 деца напуснаха грижата. От тях 8 бяха 
младежи, които се преместиха в SOS мла-
дежките домове, 5 деца бяха реинтегрирани 
в биологичните им семейства и 3 бяха осино-
вени. За качеството на нашата грижа говори 
фактът, че през 2013 година SOS приемните 
семейства в селището в Трявна предостави-
ха временна заместваща грижа за 11 деца от 
други приемни семейства от местната общ-
ност за различен период от време.

Нашите основни усилия за децата в семе-
ен тип грижа са насочени към планиране на 
индивидуалното детско развитие. В този 
процес ние търсим тясно сътрудничество с 
местните отдели за закрила на детето. През 
годината активно си сътрудничехме с мест-
ните екипи от националния проект за при-
емна грижа. При планирането на детското 
развитие фокусът е поставен върху психо-фи-
зическото и интелектуално развитие, върху 
образователното и социално развитие, върху 
здравното възпитание и върху контактите с 
биологичните родители и роднини на детето.

Детското участие е важен елемент в този 
процес на планиране и оценка на качеството 
на нашите услуги. При планирането на всич-
ки дейности, които се отнасят до настоящето 
и бъдещето на детето, ние имаме добре ут-
върдени традиции. Децата участват в оценка-
та на техните нужди и заявяват желанията си 
да бъдат включени в различни образователни, 
културни и спортни дейности. Те участват и в 

планирането на грижата и контактите с тех-
ните биологични родители и роднини. Част 
от този процес е регулярната оценка на мне-
нието на децата за грижата, която получават и 
емоционалните връзки, които се установяват 
в SOS приемното семейство.

Една от приоритетните ни задачи е ка-
чеството на образованието, което децата 
в нашите програми получават. За съжаление 
качеството на образование в местното учили-
ще в с. Дрен не отговаря на нашите стандар-
ти. Усилията ни през предишните години да 
подобрим нивото на образователните услу-
ги не постигнаха желания резултат. Поради 
тази причина за децата в общността на SOS 
детското селище ние предоставяме допълни-
телни образователни услуги. Това се отнася 
както за децата със специални образователни 
потребности, така и за талантливите деца.

В отговор на различните нужди на де-
цата ние осигуряваме постоянна психотера-
певтична и психологическа подкрепа, логопе-
дична помощ, спортни дейности по футбол, 
тенис, шах, таекуондо, фолклорни и модерни 
танци, музикални занимания и други. Много 
от тези дейности са в отговор на нуждата от 
подобряване на мотивацията за обучение на 
децата. 

Свободното време на децата беше органи-
зирано с много различни дейности – култур-
но-образователни, спортни и др. По време на 
лятната ваканция екипът по развитие на дете-
то в общността на детското селище организи-
ра за децата образователни и културно-исто-
рически екскурзии, летен лагер край морския 
бряг, еко дейности в селищата и общностите, 
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театрални постановки и др. Тези дейности 
имаха за цел да допринесат за социалната 
интеграция на децата, за развиването на нови 
умения и за обогатяване на техните знания в 
различни области.

По традиция специално внимание беше 
отделено на професионалното ориентиране 
на децата, на които им предстоеше премест-
ване в младежките домове. Организирахме 
поредица от обучения за професионално 
ориентиране и информиране и посещения в 
училищни заведения във Велико Търново и 
София. Младежите посетиха техните бъде-
щи домове и различни училища, в които биха 
могли да продължат образованието си. В този 
процес активна роля изиграха SOS приемни-
те родители и възпитателите от младежките 
домове.

Специално внимание се отделя за здравна-
та грижа и нормалното развитие на деца-
та. В това отношение сме много благодарни 
на всички здравни специалисти, които ни 
подкрепят и особено на нашите приятели от 
Болница Токуда в София, с които установи-
хме успешно партньорство преди две години, 

както и на офталмолозите от Лайънс клуб в 
София, Габрово и Велико Търново, които 
организираха профилактични очни прегледи 
на децата от общностите на SOS селищата в 
Трявна и Дрен.

След въвеждането на приемната грижа в 
общностите на SOS детските селища екипи-
те от професионалисти по детско развитие 
трябваше да реорганизират своята работа и 
сега тези екипи функционират като Центрове 
по приемна грижа, подкрепяйки не само SOS 
приемните родители, но и приемни родители 
в местната общност. Това открива нова въз-
можност за получаване на държавно финан-
сиране за тези центрове.

През месец май 2013 година посетихме на-
шите колеги от SOS Македония и обменихме 
опит при въвеждането на приемна грижа в 
общността на SOS детското селище в българ-
ската SOS организация. Програмата и състава 
на групата ни позволи да обменим информа-
ция на различни нива – общността на детско-
то селище, SOS националните сдружения, 
партньори от местните общини.
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В нашите SOS младежки домове във Ве-
лико Търново и София през 2013 година 
ние се грижехме за 58 младежа. През годи-
ната бяха приети 11 нови деца, 9 от които 
постъпиха от SOS приемните семейства и 2 
деца, които не са били в системата за грижа 
на сдружението. През същата година 16 мла-
дежа успешно завършиха средното си обра-
зование и 9 от тях продължават да учат в раз-
лични университети. Всички новопостъпили 
студенти получиха специална стипендия от 
Президента на България.  В Програмата 
„Начало на самостоятелен живот“ през 2013 
година подкрепяхме общо 70 младежи в тех-
ните първи стъпки в самостоятелния живот 
и професионално развитие. От тази група 25 
младежи  продължават образованието си във 
ВУЗ. 

Както и в общността на SOS детските сели-

ща основна част от работата на SOS младеж-
ките домове е планиране на индивидуал-
ното младежко развитие с поставен фокус 
върху образованието, професионалното ори-
ентиране и здравната грижа.

През годината наши младежи кандидат-
стваха за стипендии пред Фондация Благо-
творител и пред Фондация Помощ за благот-
ворителността в България. Седем младежи 
бяха одобрени и получиха стипендии за мно-
го добри и отлични успехи в училище.

За младежите в младежките ни домове ор-
ганизирахме в допълнение към регулярни-
те училищни дейности уроци по английски 
език и курсове за придобиване на свидетел-
ство за управление на МПС. Фондация Бла-
готворител и Фондация Стоян Атанасов фи-
нансираха курсове за прием в университет. 
Фондация Помощ за благотворителността в 

SOS МЛАДЕЖКИ ДОМОВЕ 
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И СОФИЯ  
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България  одобри и финансира проекта „Мо-
ето бъдеще зависи от мен“, както и профе-
сионални курсове за 10 младежи (за готвачи, 
коктейл-бармани и водни спасители). През 
месец ноември Самсунг и Джоб Тайгър ор-
ганизираха обучение по професионално об-
разование (условията на трудовия пазар) за 
група от 11 младежа в рамките на проекта 
„Посоката на утрешния ден“. 

В партньорство с други НПО и общински 
центрове, работещи с младежи, ние органи-
зирахме за младежите специални обуче-
ния по важни теми във връзка с тяхното 
здравно развитие – превенция на рисково 
сексуално поведение, превенция на зависимо 
поведение (към алкохол и наркотици), неа-
гресивно поведение, здравословно хранене 
и др. Развитието на младежите беше допъл-
нително подкрепено чрез посещения на теа-
трални постановки, концерти, туристически 
образователни екскурзии и други културни 
мероприятия.

Летните лагери бяха съчетани с посещения 
на исторически и други забележителни места 
в България, които задълбочиха знанията, ус-
воени в училище.

За младежите в младежките домове орга-

низирахме посещения в офисите на бизнес 
компании във Велико Търново и София, лек-
ции с професионалисти на различни нива, 
които имаха за цел да подкрепят професио-
налната ориентация на младежите. Те разви-
ваха своите професионални умения и чрез 
програмата за лятна заетост, като работиха 
по един месец в различни фирми, банки, за-
страхователни компании, държавни и общин-
ски институции, в магазини и клубове, като 
авто и електромеханици. Двама от нашите 
младежи участваха в годишната инициатива 
на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един 
ден“, което им осигури допълнителна въз-
можност за срещи с потенциални бъдещи ра-
ботодатели.

През 2013 година наши възпитаници взе-
ха участие в инициативата на Президента на 
България „Подкрепи една мечта“, насочена 
към младежи, които напускат различните 
форми на грижа извън биологичното семей-
ство. Младежи от нашите програми, завър-
шили средно образование, посетиха срещи-
те-консултации, организирани в рамките на 
тази инициатива. По време на тези срещи 
младежите получиха полезна информация за 
възможностите за намиране на работа, какви 
документи трябва да подготвят за кандидат-
стване за работа или за университет и как да 
се подготвят за интервю за кандидатстване за 
работа.

Програмата ни „Начало на самостоятелен 
живот“  стана много популярна и разпозна-
ваема и висока оценявана от професиона-
листите в сектора като една уникална про-
грама, предлагаща интегрирана подкрепа на 
младежи, които напускат различните форми 
на алтернативна грижа. През 2013 година 
успяхме да спечелим подкрепата на Прези-
дента на България и на Община София в на-
шите намерения за лобиране и организиране 
на застъпническа кампания за приемането и 
одобряването на програмата като официална 
държавна програма и установяване на финан-
сов стандарт за нея.
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Нашите четири Програми за подкрепа на 
семейството в София, Радомир, Габрово и Ве-
лико Търново са вече добре разпознаваеми 
от местните общини и общности като важни 
доставчици на услуги за целева група, с която 
работим – деца в риск и техните семейства. 
Тези програми са официално лицензирани и 
функционират като Центрове за обществена 
подкрепа. Дейностите на всеки един от тях 
заемат неразделна част в общинските стра-
тегии за подобряване благосъстоянието на 
децата. Основните приоритети в дейностите 
на програмите за подкрепа на семейството 
продължават да бъдат предоставянето на ка-
чествени и достъпни социални услуги за деца 
и семейства в риск и изграждане на капаци-
тета на техните общности за взаимопомощ и 
подкрепа.

Дейностите на програмите за подкрепа на 
семейството продължават да са ориентирани 
в отговор на социално-икономическата си-
туация в местните общности – нисък доход, 
високо ниво на безработица, висок брой на 
семейства, които живеят главно чрез социал-
ни помощи.

В края на 2013 година програмите за под-

крепа на семейството са оказали подкрепа 
на 421 деца от 238 семейства. През годината 
проектите предоставиха услуги на общо 807 
деца от 420 семейства. От всички 196 се-
мейства, които напуснаха програмите 119 са 
успели да постигнат самостоятелност. Тези 
цифри придобиват още по-голяма значимост, 
когато се вземе предвид, че 74% или 312 от 
семействата потребители на програмата жи-
веят под прага на бедността.

Дейностите на програмите за подкрепа на 
семейството и през изминалата година бяха 
насочени към посрещане на нуждите на це-
левата група чрез: 

- предоставяне на преки услуги за деца с 
цел насърчаване развитието на детето;

- услуги за семейства и самотни родители с 
цел укрепване на техния капацитет за създа-
ване на семейна среда и отглеждане на децата 
си в семейството;

- услуги за общността с цел изграждане на 
капацитет за подкрепа на семейства, които са 
в риск от изоставяне или неглижиране на де-
цата си.

Услугите за деца са с голям обхват – от 
подкрепа за покриване на основните нужди – 
храна, дрехи, обувки, през цялостна медицин-
ска, образователна и педагогическа подкрепа 
до психологическа подкрепа. Родителите и 
семействата също получават психо-социална 
подкрепа, включително психологически кон-
султации, правни консултации, консултации 
по икономически и административни въпро-
си, подкрепа за подобряване битовите усло-
вия на децата, семейни посещения и групова 
работа със семействата.

Програмите за подкрепа на семейството 
предоставяха също така и подкрепа и кон-
султиране на приемни родители и осино-
вители от местната общност. В тази връзка 
още през 2012 година програмите започнаха 
партньорство със съответните общини в из-
пълнение на националния проект по приемна 
грижа на Агенцията за социално подпома-
гане „И аз имам семейство“. В рамките на 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО
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този проект нашите социални работници си 
партнираха с общинските екипи по приемна 
грижа в подбора, оценката и обучението на 
кандидати за приемни родители. Тази работа 
допълнително укрепи нашето партньорство 
с общините и местните отдели за закрила на 
детето. Това подкрепи също и по-нататъшна-
та интеграция в местните общности на двете 
Програми SOS детско селище.

През 2013 година Програмата за подкрепа 
на семейството във В. Търново реализира 
проект „Деца и семейства без насилие“, 
финансиран от Български фонд за жените. 
Натрупаният положителен опит от този про-
ект ще бъде използван в изпълнението на нов 
проект „На училище без страх“, финансиран 
от програмата на Райфайзенбанк България 
„Избери за да помогнеш“.

През годината продължихме да развиваме 
партньорството с местните власти. Об-

Изминалата година беше последната от из-
пълнението на 3-годишния проект „Стъп-
ки към самостоятелност“, финансиран от 
Фондация Велукс в партньорство с SOS 
Дания. Възпитателите в SOS младежките до-
мове, социалните работници в програмите за 
подкрепа на семейството и координаторът на 
проекта популяризираха и подкрепиха актив-
но кандидатите в подготовката и подаването 
на заявления за микро грантове. През 2013 
година бяха подадени 99 проектни предло-

Нашата организация е вече добре разпозната 
в България не само като стабилен доставчик на 
качествени услуги, но и като активен застъп-
ник за правата на децата. Държавната поли-
тика за закрила на детето и деинституциона-
лизацията бяха в центъра на нашето внимание 
и през 2013 година. Активно работихме в тази 
посока като членове на Националната мрежа 
за децата, участвахме в Националния съвет за 

щините във Велико Търново и Габрово под-
писаха нови 3-годишни договори със SOS 
организацията за безвъзмездно ползване на 
помещенията за дейностите на програмите 
за подкрепа на семейството. В края на 2013 
година с решение на Община София получи-
хме безвъзмездно право за ползване на до-
пълнителни помещения в Курило, които ще 
използваме за разширяване обхвата на дей-
ностите на нашата Програма за подкрепа на 
семейството в София в отговор на голямата 
необходимост от такива услуги в този район.

Заключенията от вътрешните и външните 
оценки на програмите за подкрепа на се-
мейството показват, че организацията на 
работа е в съответствие с установените дър-
жавни стандарти и осигурява добро качество, 
стойност и положителен ефект върху сис-
темата за закрила на детето.

жения. От всички подадени проекти 50 бяха 
одобрени за финансиране в размер на общо 
94 417 EUR. Реализирането на проекта до-
принесе за подобряване на възможностите за 
осигуряване на редовни доходи от младежите 
и семействата, които подкрепихме с микро-
грантове, а така също и за възникването на 
нови и укрепването на съществуващи парт-
ньорства с НПО, работещи за подобряване 
благосъстоянието на децата в България. 

децата към Държавната агенция за закрила 
на децата и в новосформираната неправи-
телствена Коалиция по деинституционали-
зацията „Детство 2025“. Представители на 
нашата организация участваха във форуми 
и работни групи, обсъждайки и подготвяй-
ки предложения за подобряване на същест-
вуващото законодателство в областта на 
закрила на детето.

ПРОЕКТЪТ „СТЪПКИ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ“

РАБОТА ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО



Икономическата и финансова криза продъл-
жи и през тази година да влияе силно върху 
нашите дейности по набиране на средства. Не-
гативен фактор се оказа и текучеството в отде-
ла по набиране на средства. Въпреки неблаго-
приятните икономически условия в България и 
вътрешните организационни трудности, сумата 
от местния нетен приход от набиране на сред-
ства достигна 1211,8 хиляди лева. Тази цифра 
представлява 88% от сумата планирана да бъде 
набрана през 2013 г. (1381,8 хил.лв.). Изминала-
та година беше характеризирана и от засилена 
конкуренция сред НПО на пазара за набиране 
на средства.

SOS Детски селища България набира сред-
ства сред две основни целеви групи – фирми 
и физически лица. През последните 4 години 
съотношението в проценти между даренията от 
фирмите спрямо физическите лица е 58/42. През 
2013 година ситуацията леко се измени – делът 
на фирмите в проценти намаля за сметка на ръст 
на делът на физическите лица – 54/46, което е 
резултат от увеличения местен приход, идващ от 
дарители с редовни месечни дарения. 

Приходът, набран от физически лица беше 
557,26 хил. лев, което е с 5% повече от резултата 
през 2012 година (530,2 хил. лв). 

През 2013 година организирахме интегрирани 
кампании за набиране на нови индивидуални и 
корпоративни дарители и кампании, адресирани 
до големи индивидуални дарители, подкрепящи 
организацията ни с редовни месечни дарения 
(SOS приятелите) и/или с еднократни дарения. 
Фокусът на нашите кампании беше привлича-
не на нови дарители с редовни месечни внос-
ки. Задържането на съществуващите дарители 
и привличането на нови SOS приятели е стра-
тегическа цел в набирането на средства. Този 
дарителски сегмент ни осигурява стабилен и 
предсказуем финансов приход за организацията.

Основният канал бе Интернет – банери в 
интернет, реклама в социалните медии и мей-
линги. Като пряк резултат от тези кампании, 
броят на дарителите нарасна с 1427 нови адреса, 
включително 593 SOS приятеля (дарители с ре-

довни месечни вноски) и 834 индивидуални 
дарители с еднократни дарения.

Разпределението между различните кате-
гории дарители може да се види на диагра-
мата по-долу. 

Приходът от фирми набран през 2013 
година беше 654,55 хил. лв., което е с око-
ло 10% по-ниско в сравнение с 2012 година 
(726,58 хил. лв). От корпоративните дарения 
най-високата сума беше набрана чрез дирек-
тен мейлинг към нови и съществуващи в на-
шата база данни адреси – 46,0% от всички 
корпоративни дарения въпреки факта, че 
2013 година беше трудна за малкия и сред-
ния бизнес.

Приходът от еднократни фирмени да-
рения се увеличи през 2013 година в срав-
нение с 2012 година с 17,5%. Фирмите с 
най-големи еднократни дарения през 2013 
година бяха Райфайзенбанк България ЕАД, 
ММ Солуюънс, Техномаркет, Л`Ореал Бъл-
гария, Шенкер България, AV Air, Шнайдер 
Електрик България, Дайкин АД. 

Приходът от фирмените семейни спон-
сори през 2013 година достигна 86.000 лв. 
с увеличение от 19,4% в сравнение с 2012 
година (72 000 лв.). Телерик АД е новият 
златен корпоративен семеен спонсор, ре-
гистриран през 2013 година, увеличавайки 
броя на спонсорите в тази група на 3 – Банка 
ДСК, Мобилтел.

Разпределението на фирмените дарения е 

МЕСТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАШАТА РАБОТА
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показано в следната диаграма: 

Дейностите по отношение на връзките с об-
ществеността през 2013 година бяха свързани с 
подкрепа към активните през годината кампа-
нии и с 20-тата годишнина на SOS Детско се-
лище Трявна. Фейсбук страницата се превърна 

в успешен източник на информация за нашите 
програми и дейности по набиране на средства.

Нашите Посланици на добра воля – актрисите 
Силвия Лулчева и Елена Петрова се включиха 
активно в медийната подкрепа на всички наши 
дейности и кампании и най-силно - в отпразну-
ването на 20-тата годишнина на SOS Детско се-
лище Трявна. Красимир Балъков също даде своя 
принос в отпразнуване на това събитие като 
ангажира за каузата германски футболен клуб, 
който финансира футболен турнир за деца в чер-
номорския курорт Албена. Другият ни посланик 
на добра воля Николай Урумов също участва с 
подкрепа като популяризира нашата работа и 
мисия с интервюта в медиите.

Планирането на нуждите от развитие на пер-
сонала беше организирано на две нива – ин-
дивидуално развитие чрез различни външни 
форми на квалификация и вътрешни групови 
обучения за личностно развитие. Груповите 
обучения бяха организирани на ниво програма 
SOS детско селище и национално ниво, като се 
взе предвид размера на групата и темите, пред-
ставляващи интерес за участниците.

Организирахме и проведохме и две работни 
срещи по конкретни теми от областта на човеш-
ките ресурси. Една от тях беше за сътрудниците 
от отдела по набиране на средства и програмния 
отдел на националния офис. Целта беше да се 
подобри нивото на комуникация и разбиране 
между двете групи служители и в крайна смет-
ка да се оптимизират постигнатите резултати. 
Другата работна среща беше годишната среща 

на ръководителите на структурните звена, на 
която се поставиха и обсъдиха открити въпроси 
за развитието на човешките ресурси в Сдруже-
нието. 

Проведе се проучване сред ръководителите на 
структурни звена и персонала от националния 
офис относно тяхното ниво на информираност 
във връзка с новата финансова ситуация. Обоб-
щените резултати бяха представени и обсъдени 
на годишната среща на ръководителите през 
юли.

За развитието на SOS приемните родители и 
професионалистите, предоставящи заместваща 
грижа бяха организирани обучения на нацио-
нално ниво с цел да се подобрят техните умения 
и знания за разпознаване и предпазване на деца-
та от различни форми на насилие; за разбиране 
и справяне с агресивно поведение при деца.

РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател и седем члена в 
състав:
1. Д-р Росен Господинов Коларов - Председател
2. Никола Атанасов Николов
3. Доц. Тотко Мисробов Татьозов
4. Доц. Наташка Дакева Данова
5. Силвия Илиева Цветанска 
6. Веселин Николов Комитов – заместник председател
7. Момчил Василев Анастасов 
8. 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. Доника Колева – Ръководител Програмен отдел

РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА:

6. Иван Христофоров – Директор Програма SOS детско селище, Велико Търново-Габрово - 
 Трявна
7. Мариян Дянков – Директор Програма SOS детско селище, София-Радомир- Дрен
8. Светлана Момчева – Ръководител SOS младежки домове Велико Търново /ЦНСТ/
9. Марин Зарков – Ръководител SOS младежки домове София /ЦНСТ/
10. Боряна Рашкова – Ръководител на Център за семейно консултиране и подкрепа – София 
 /ЦОП/
11. Мариана Рачева – Ръководител на Център за семейно консултиране и подкрепа –Габрово 
 /ЦОП/
12. Албена Прокопиева – Ръководител на Център за семейно консултиране и подкрепа - 
 Велико Търново /ЦОП/
13. 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 133 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


