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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА
БЪЛГАРИЯ 2009

Изминалата 2009 бе първата година от новия
стратегически период 2009-2016 за световната организация SOS Детски селища. При
изготвянето на стратегическия план за развитие на сдружението за периода 2009-2016,
като част от стратегическия план за развитие
на световната организация SOS Детски селища, ние не можехме да предвидим каква ще
бъде дълбочината и продължителността на
световната финансова и икономическа криза.
В хода на изпълнението на годишния план за
2009 година ние се сблъскахме с редица непредвидени трудности, породени от кризата,
обхванала и нашата страна. Особеността в
случая бе в това, че в аналогична ситуация
се оказаха почти всички национални SOS
организации, което не даваше възможност за
пренасочване на финансови ресурси от едни
страни и региони към други, както това се е
случвало при други локални или национални
кризисни ситуации.
Ефектът на световната финансова и икономическа криза върху социално-икономическото развитие на България може да се
проследи от следните ключови икономически показатели: спад при БВП /брутния
вътрешен продукт/ до (-)5,9% /при ръст от
0.6% през 2008 г./ ; ръст на безработицата до
6,7% /5,6% през 2008 г./; ниска покупателна
способност на населението в България 41,3% от средната покупателна способност
/100%/ на населението в останалите европейски страни.

Пламен Стоянов
Национален директор
SOS Детски селища България

Както и в предишните отчетни периоди степента на безработните сред завършващите
средно образование /най-младото поколение/
остава висока, главно поради ниската квалификация и недостатъчен трудов опит.
Тези неблагоприятни фактори, проявили се
не само в национален, но и в международен
план, поставиха пред нас редица трудности
във всяко едно от направленията и програмите в нашата дейност.
През първата година от работата по стратегическия план за периода 2009- 2016
година усилията ни бяха основно насочени
към преодоляване на негативните ефекти
на икономическата обстановка в страната и
коригиране в съответствие с нея на предварително планираните за 2009 година цели и
задачи по трите главни стратегически цели
от областите на дейност на организацията:
Програми за грижа и развитие на децата от
нашата целева група;
Програми за местно финансиране на дейността ни;
Програми за развитие на високо мотивиран и
професионално подготвен персонал
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ПРОГРАМИ ЗА ГРИЖА
И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

В областта на Програмите за грижа и развитие на децата от нашата целева група за
периода до 2016 година сдружението ни си
поставя следната дългосрочна стратегическа цел – „Осигурена възможност за 2040
деца в риск да растат в грижовна семейна
среда чрез предоставяне на разнообразни, качествени услуги в партньорство с
местните власти”. От тази обща група деца
440 ще бъдат обхванати от програмите ни за
семеен тип грижа и 1600 деца – от програмите в подкрепа на семейството.
Конкретните цифрови показатели, планирани за 2009 година, бяха съответно 240
деца, отглеждани в програмите за семеен
тип грижа – SOS детските селища и SOS
младежките домове и 480 деца, обхванати в
4-те ни действащи програми в подкрепа на
семейството.

За постигането на тези цифрови показатели,
както за създаване на условия за бъдещо нарастване и разширяване обхвата на дейността на сдружението бяха планирани поредица
действия. От една страна те следваше да
доведат до по-ефективно и пълно използване на съществуващия капацитет в детските
селища, младежките домове и програмите
в подкрепа на семейството, а от друга – да
подготвят условията за разширяване на
обхвата на дейността ни чрез подсигуряване на пълен набор от възможности за това
– законови, финансови, логистични и др.
Съществено внимание за изпълнението на
тези дейности бе отделено при организирането и осъществяването на различни нива
на дейностите по застъпничество за правата
на децата. Нашата дългогодишна практика,
както и тази на колеги от други НПО, показа,
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че макар и относително ново, законодателството ни в сферата на закрила на детето не
отговаря по най-адекватен начин на нуждите
на децата в риск. Причините за това са много
и комплексни – непълноти и разминаване в
отделни документи на нормативната рамка,
недостатъчен човешки ресурс и недостатъчен капацитет в държавните структури,
работещи по закрила на детето, сложни и
неефективни процедури за финансиране
на социалните услуги за деца, предоставяни от НПО и т.н. По отношение на нашата
работа тази ситуация наложи извънредно
ангажиране на човешки и времеви ресурс за
разрешаване на тези въпроси, оказващи се с
огромно значение за състоянието, организацията и бъдещото развитие на основната ни
дейност и в не по-малка степен за мотивацията и нивото на професионализъм сред пряко
работещите с децата.
През 2009 г. в SOS детските селища са
приети 29 нови деца и 2 младежи – настанени директно в Младежкото ни общежитие
в София. В края на 2009 г. в програмите
за семеен тип грижа отглеждаме 240 деца
и младежи. От тях 126 деца в SOS детски
селища, 6 деца в малък семеен дом „Надежда” – гр.Велико Търново, 65 подрастващи
в SOS младежките домове и 43 младежи в
Програма „Начало на самостоятелен живот”.
През месец януари 2009г започна работа
първата семейна двойка като SOS родители в
детското селище в Трявна, а през месец март
семейна двойка започна работа и в детското
селище в Дрен в отговор на политиката на
организацията за въвеждане на семейни
двойки в грижата за деца. Семейството в
селището в Дрен дойде със собственото си 6
годишно дете, съпругът смени местоработата си в резултат на тази промяна. В края на
2009 г. можем да кажем , че двете семейни
двойки се адаптираха успешно и се справят
добре като SOS родители. Опитът с въвеждането им ни дава основание да продължим

работата по включване на още семейства
като SOS родители в рамките на детските
селища.
През отчетната година изтече срокът на
лицензите ни за предоставяне на социалните услуги „Приемна грижа” и „Център за
настаняване от семеен тип”. Същите бяха
подновени заедно с получаването на нов
лиценз за социалната услуга „Звено майка
и бебе”. Усилията на ръководния екип на
Сдружението бяха насочени към използване
на възможностите, които дава лицензионният режим за доставчици на социални услуги
за кандидатстване за финансиране чрез
държавно делегиран бюджет към общините.
Беше извършена необходимата подготвителна работа и кандидатствахме за държавно
финансиране. Преговори водихме с Община
София и Община Велико Търново. Наред с
това в селищата бе разработена нова документация, свързана с подновените лицензи и
необходима във връзка с държавни изисквания и критерии за качество на грижата за
деца.
Предоставянето на социалната услуга
„Приемна грижа” в пълния й обем все още е
предизвикателство пред нашата организация,
макар през годината да бяха проведени 2
обучения за приемни и SOS родители. Подготовката за въвеждането на приемната грижа в работата на Сдружението се извършва
постепенно и с много разяснителни срещи.
През 2009 г. продължихме работата по въвеждане на Политиката за защита на детето
от насилие на международната SOS организация. В SOS Детски селища България
преведохме на български език „Политиката
за защита на детето от насилие” и направихме представяне пред всички структури и
на всички нива, от помощния персонал до
Управителния съвет. Направихме преглед
и актуализирахме във всички структури на
организацията процедурите за сигнализи-
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ране за насилие съгласно изискванията на
Политиката. Създадохме Комисия за защита
от насилие на национално ниво и й вменихме отговорности.
През 2009 година дейностите по програма „Подкрепа на семейството” /ППС/ се
реализираха в четири проекта „Подкрепа на
семейството и превенция на изоставянето” в
гр. София; гр. Габрово/Трявна; гр. Радомир
и гр. Велико Търново. През 2009 година програмата в подкрепа на семейството е оказала
подкрепа и консултиране с цел отглеждане
на децата в родната им семейна среда на
общо 753 деца от 362 семейства или на 491
родители. Всяко едно от децата е получило
социална услуга, в зависимост от конкретните потребности въз основа на сключен
договор. Продължителността на социалната
услуга е различна за всяко дете, но като цяло
е от 6 месеца до 1,5 година.
Планираният за 2009 г. средно месечен
капацитет на програмата е 480 деца, по 120
деца във всеки един проект. Средно на месец
в четирите проекта са получавали социални
услуги общо 475 деца от 221 семейства.
Всички насочени деца и семейства се оценяват по изработена в рамките на Програмата
скала за оценка на риска. Съгласно тази
скала, от всички подкрепяни през 2009 г. 753
деца: 104 деца са в изключително висок риск
от изоставяне като родителите са насочени
към проекта като последна мярка преди извеждането на детето; 127 от децата са във висок риск от изоставяне, тъй като родителите
нямат капацитета и мотивацията да полагат
грижи за децата си; при 266 деца родителите срещат затруднение да се грижат за тях
независимо от желанието си за това; при 223
деца семействата са изпаднали във временна остра криза; 11 деца са реинтегрирани в
семействата си след предхождащо настаняване в институция, а с 22 деца, настанени в
институция, ППС – Велико Търново работи

по тяхната реинтеграция в семейството.
Целевата група на родителите през изминалата година е съставена от самотни родители, които са с нисък родителски капацитет,
ниско образование, а някои от тях са и неграмотни, без трудова заетост, с ниски доходи;
многодетни семейства, на които доходите се
формират от социално подпомагане; родители със зависимости; родители с хронични
заболявания. Финансовата криза в България
оказа сериозно влияние върху грижата на
децата. Увеличи се рискът от изоставяне на
децата, защото върху семействата въздействат много фактори, които оказват негативен
ефект: родителите са трайно безработни, нямат собствено жилище, имат сериозни трудности при получаване на общински жилища.
В общините, където работи програмата, от
началото на 2009 г. бяха завишени таксите
за детски ясли и детска градина. Поради
тази причина голяма част от децата отпаднаха, заради невъзможност на родителите
да заплащат таксите. Наблюдава се остър
жилищен проблем на територията на всички
общини. Голям процент от децата, клиенти
на проектите, се отглеждат при лоши битови
условия, което обуславя и висока заболеваемост сред тях.
През 2009 г. се извърши подготовка за
откриването през 2010 г. на 2 нови проекта
с цел достигане на капацитет от 720 деца
в ППС през 2010 година. За постигане на
местно финансиране на социалните услуги
на сдружението, целта беше да се насочим
към откриване на ППС в общини, където
няма подобни развити услуги до момента и
в които общината е готова да сътрудничи за
получаване на финансиране като държавноделегирана дейност. Бяха изготвени такива
проекто-предложения за стартирането на два
проекта – в гр. Трън и гр. Добрич. И двете
Общини са приели на Общински сесии през
2009 разкриването на социална услуга през
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2010 г. и са заложили в бюджетите си средства за това като делегирани от държавата
дейности.
През 2009 г. SOS Детски селища България
имаше активна роля в областта на застъпничество за правата на децата. Реализирахме
проект „В диалог с местната власт”, финансиран по програма ОПАК, съфинансирана от
ЕС, чрез Европейския Социален Фонд /ЕСФ.
Проектът се изпълняваше в три общини
Велико Търново, Русе и Радомир и неговата
основна цел беше подобряване на отчетността и прозрачността на местната администрация при планирането и изпълняването на
политиките за деца. В рамките на проекта
беше изработена Система за мониторинг на
общинските стратегии и планове за закрила
на детето и беше осъществен пилотен мониторинг в трите общини.
През изминалата година бяхме председателстваща организация в Платформа „Социални политики”. Платформата реализира
проект, финансиран от Институт Отворено
общество за изработване на „Бяла книга:
ефективна подкрепа чрез социални услуги
за уязвимите групи в България. Основни
принципи”. Бялата книга придоби широка популярност сред неправителствения
сектор и обществеността и заложените в нея
принципи бяха подкрепени от повече от 100
организации.
Като организация, предоставяща в България вече 20 години грижа за деца в риск,
осъществяваме и качествена подготовка на
младежите, напускащи грижата. Базирайки
се на нашия опит и опита на международната SOS организация, през 2009 г. стартирахме застъпнически проект „ Подкрепа при
напускане на грижата”. Неговите основни
цели са подобряване на законодателството
по отношение на младежите, напускащи
грижа и осигуряване на качествена социал-

на и финансова подкрепа. Проектът ще се
реализира и през 2010 и 2011 г. и е част от
международен проект на SOS Детски селища
Интернационал.
И през тази година нашата организация беше
включена и търсена като партньор при изработване на документи, методики за работа с
деца в риск, както от правителството, така и
от неправителствения сектор. Участвахме в
изработването на „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”;
финансов стандарт за Приемна грижа; методиката за Център за настаняване от семеен
тип; Стратегии за регионално планиране услугите за деца в административните области
Перник и Русе.
В навечерието на честването на 20 години от
приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, беше изработен доклад „20
мнения за прилагане на политиките за детето
в България. Постижения и нерешени въпроси”. Разделът „Стандарт на живот” беше
подготвен от SOS Детски селища България.
През изминалата година стартирахме и
застъпническа кампания за осигуряване
на джобни средства за децата, настанени в
социални услуги от резидентен тип, която
беше подкрепена от още седем неправителствени организации.
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ПРОГРАМИ ЗА МЕСТНО ФИНАНСОВО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

В областта на Програмите за местно финансиране на дейността ни дългосрочната
стратегическа цел на Сдружението до 2016
година е – „Самофинансираща се организация с местен приход от набиране на средства
и държавно финансиране”.
Размерът на местните приходи през 2009 г.
съгласно бизнес плана за набиране на средства бе 1 269 200 лева, което представляваше
ръст от 52 % в сравнение с реално набраните
приходи през 2008 г. Целта бе доста амбициозна и на практика непостижима, особено
в условията на тежка икономическа криза.
След първото полугодие сумата бе преразгледана и очакваните местни нетни приходи
бяха намалени с 50 %. Беше взет предвид
и фактът, че планираните за набиране през
2009 година приходи трябваше да постъпят
предимно от контакти с фирми и в по-малка

степен – с частни лица. По-силно засегнати
от световната финансова криза се оказаха
именно фирмите, които в опитите си за оцеляване съкратиха драстично бюджетите за
корпоративна социална отговорност, маркетинг и реклама, като по този начин ограничиха възможните съвместни инициативи.
Разширяването на базата данни на сдружението трябваше да стане в резултат на
усвояване на допълнителни инвестиции,
но тези средства не бяха отпуснати от SOS
Детски селища Интернационал. Нови адреси
не бяха събрани, а кампаниите, насочени
към настоящите дарители – частни лица,
не успяха да компенсират недостатъчните
приходи от фирми.
Независимо от обективните трудности, повлияли дейностите по набиране на средства
през 2009 г., събраната сума е в размер на
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954 220 лева, което представлява ръст от 14
% в сравнение с набраните през 2008 година
местни брутни приходи. Това е безспорен
успех, постигнат от мотивирания екип от
отдел „Набиране на средства и връзки с
обществеността”, независимо от текучеството на персонал през годината, както и от
общия спад в сферата на благотворителността. За сравнение - най-мощната национална
благотворителна кампания „Българската
Коледа”, която години наред набира значителни средства в помощ на нуждаещи се от
лечение болни деца, през 2008 година успя
да събере 3 071 583 лева, а през 2009 – близо
30 % по-малко – 2 203 393 лева.
Традиционно SOS Детски селища България
работи с две основни целеви групи – фирми
и частни лица, но за първи път – в резултат
на промените от глобалната финансова криза, приходите от фирми превишават незначително набраните от частни лица средства,
като съотношението е 58:42 %. Следва да се
отбележи ръст от 75 % на приходите, набрани от частни лица, в сравнение с 2008 г..
Сумата, набрана от частни лица, възлиза на
404 735 лева, разпределена както следва:
- 64 % /262 060 лева/ - средства, постъпили
в резултат на кампании до индивидуални
семейни спонсори.
- 11 % /45 467 лева/ еднократни дарителски
вноски от частни лица без връзка с конкретна кампания
- 9 % /35 978 лева/ - дарителски вноски от
крупни индивидуални дарители, внесли
минимум 500 лв.
- 9 % /35 106 лева/ - средства, постъпили в
резултат на изпратени през годината писма и
„SOS Вестоносец”
- 4 % - SMS кампания /14 964 лева/
- 3 % /11 160 лева/ - дарителски вноски от
частни лица извън България
Постъпленията от фирми – около 549 485
лева, се разпределят както следва:

1. Парични дарения – 325 282 лева:
- Най-голям процент корпоративни дарения – 292 766 лева, са набрани в резултат на
мейлинги до нови и до налични в базата данни фирмени адреси. Независимо от посочените по-горе трудности тук отново може да
се посочи ръст от 18% в сравнение с 2008 г.
- 14 415 лева са постъпили като крупни
еднократни фирмени дарения, което обаче
е в пъти по-слабо от набраната през 2008
година сума.
През 2009 г. сдружението работи активно
със следните корпоративни партньори: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, МАРИНОПУЛОС КОФИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ,
OMV БЪЛГАРИЯ, БАСФ БЪЛГАРИЯ, ЩИЛ
БЪЛГАРИЯ, Л’ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ, ГРАВЕ
БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ
АВТОМОБИЛИСТИ.
- 18 100 лева са набрани от корпоративни
семейни спонсори. Понастоящем най-крупният корпоративен семеен спонсор на сдружението продължава да е МОБИЛТЕЛ ЕАД.
Фирмата спонсорира от 2007 г. едно от SOS
семействата, живеещи в SOS детско селище
Трявна. През 2008 г. още две фирми се включиха в инициативата, но финансовата криза
им попречи да изпълняват ангажиментите си
по спонсорските договори за 2009 година.
2. Коледни картички – 67 157 лева
3. Предметни дарения – 157 046 лева
Най-успешните кампании през годината бяха
проведени чрез използване на комбинация
от традиционни и нови канали за достигане
до частни лица и корпоративни дарители на
сдружението. Най-успешният канал, донесъл
най-крупни суми от фирми и частни лица,
продължава да бъде Директната поща. В резултат от тези кампании до физически лица
и фирми са набрани около 60 % от местните
приходи през 2009 г.
Съчетаване на различни канали за комуника-
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ция - „многоканален подход” - за предаване
посланието на дадена кампания и привличане на потенциални дарители бе използвано
по време кампанията под надслов „SOS SMS
– за пълноценно образование”. В подкрепа
на кампанията бяха използвани и телевизията и радиото чрез съответни телевизионни и
радио клипове; използван бе Интернет – чрез
банери, публикувани в Интернет портали
и на важни страници на партньорите на
кампанията. Допълнително бяха използвани
подкрепящи канали като: билбордове и банери в софийското метро, банери в градския
транспорт, плакати в болнични заведения.
Тук е мястото да се подчертае, че тази кампания не донесе очакваните добри резултати.
Медийната подкрепа се оказа недостатъчна,
а и очевидно българският гражданин е загубил до известна степен чувствителността
си да откликва на дарителски апели чрез
SMS поради наситеността им в публичното
пространство и недостатъчната яснота по
отношение изразходването на набраните от
повече или по-малко известни организации
средства.
Продажба на коледни картички с цел
набиране на средства за нуждите на обхванатите в програмите на сдружението деца се
осъществява от 1992 година. До 2006 година
продажбите бележеха ръст с всяка изминала
година. За съжаление от 2007 г. тенденцията
е обратна – рязко намалява броят продадени
коледни картички и общата сума от продажбите. Количеството продадени коледни
картички през 2009 година възлиза на около
42 000 бр., което представлява 30 % спад
на продажбите в сравнение с 2008 година.
Набраните от продажбата средства съответно са с 30 % по-малко в сравнение с предходната година. Райфайзенбанк България ЕАД
продължава да е най-крупният клиент по
отношение закупуване на коледни картички,
следвани от Овергаз Инк. АД и 163 фирмени
клиенти.
Стойността на събраните предметни дарения

през годината възлиза на 121 % от първоначално планираната – 130 000 лева. Завишената сума се дължи до голяма степен на
активността на колегите от отделните структурни звена в организацията и по-специално
SOS детско селище Трявна, което през 2009
година бележи изключително висок ръст на
предметните дарения. Директорът на SOS
детско селище Трявна е обособил „Клуб на
приятелите на SOS детското селище”, от
които очаква периодична подкрепа под формата на предметни дарения. Като най-крупно
предметно дарение се очерта дарението от
Колпингфамилие Мьорленбах – немска неправителствена организация към католическата църква, която за втора година предоставя мебели, уреди, дрехи, обувки, играчки
и др. за нуждите на децата от SOS Детски
селища България. Тяхното дарение възлиза
на около 30 000 лева. Предметни дарения /
храни, памперси, перилни и почистващи препарати/ за нуждите на клиентите на проектите в подкрепа на семейството и превенция на
изоставянето на деца в риск в София, Велико
Търново, Радомир и Габрово в размер на над
12 000 лева са набрани в резултат на двете
кампании „Купи и подари”, проведени в
дните преди Великден и Коледа.
През 2009 година дейностите на направление
„Връзки с обществеността” бяха обвързани с
кампании за набиране на средства, отразяване на дарителски инициативи и поднасяне
на благодарности към частни и корпоративни дарители на SOS Детски селища
България, популяризиране на нови моменти
от дейността на сдружението. Такива бяха
кампанията за набиране на семейни спонсори; кампанията „SOS SMS – за пълноценно
образование”; кампанията „Купи и подари”,
организирана с веригите магазини ПИКАДИЛИ, ФАНТАСТИКО, ЕЛЕМАГ; кампанията „Дари пари – подари усмивка”, организирана съвместно с верига магазини ЦБА.
Независимо, че през 2009 година крупните
еднократни дарителски вноски от страна
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на фирми и съпътстващите ги ПР събития
бяха силно редуцирани в сравнение с 2008
година, може да се отбележи медийното
отразяване на събития по връчване на чекове
от страна на:
- Маринопулос Кофи Къмпани България
– представители на марката Старбъкс за
България
- Граве България Животозастраховане
- Щил България
- БАСФ България
- Съюз на Българските Автомобилисти и
Съюз на Автомобилистите в Австрия
През юни 2009 г. в SOS детско селище Тряв-

на бе отбелязан 60-годишният юбилей от
изграждането на първото SOS детско селище
в света в Имст/Австрия в присъствието на
австрийския посланик Н.Пр. Клаус Фабиян.
По време на събитието бе обявен четвъртият
Посланик на добра воля за SOS Детски селища България - актьорът Николай Урумов. Събитието бе повод да се изкаже признателност
на крупни частни и корпоративни дарители
на организацията, като им се даде възможност да се запознаят отблизо с качеството на
грижа към децата в SOS детските селища.
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ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСОКО МОТИВИРАН
И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕН ПЕРСОНАЛ
В областта на Програмите за развитие на
високо мотивиран и професионално подготвен персонал дългосрочната стратегическа
цел на Сдружението ни през периода до
2016 година е „Достатъчен квалифициран
персонал под компетентно ръководство за
постигане на националните стратегически
цели”. За нейното постигане бяха планирани конкретни действия в годишния план
за 2009 г. Специално внимание в годишния
план бе отделено на преглед и привеждането
в съответствие с изискванията на местното
законодателство и тези на международната SOS организация на съществуващите и
другите необходими вътрешни документи
на Сдружението. Разработен бе проект на
документ „Условия за работа в SOS организацията” въз основа на модела на SOS
Детски селища Интернационал, който има за
цел да регламентира основните положения
и политики по отношение организацията
на труда в сдружението. Документът бе
обсъждан на 2-дневна работна среща с УС
през юли 2009 г. Предстои финалното му разглеждане и приемане. В съответствие с някои
нови разпоредби на националното законодателство с помощта на външен консултант
бе разработен нов „Правилник за вътрешния
трудов ред” в организацията. В последствие
този правилник ще стане съставна част от
по-обхватния документ за условията на труд
в организацията. Изработени бяха и проекти
на документи с цел оптимизиране процеса
на въвеждане на нови структурни промени в
организацията. Проведени бяха планираните
обучения за ръководния състав от структурните звена и за персонала с възложени

ръководни функции за усъвършенстване
работата по стандартите за управление и
развитие на персонала, както и за запознаването им с целите и същността на проекта за
категоризиране на персонала и въвеждане на
нова система на възнаграждения. Дейностите, планирани и организирани по отношение
прилагане на стандартите за управление и
развитие на персонала, бяха съобразени с
направените препоръки от експерта на международната SOS организация.
Разговорите по представяне в работата /РПР/
като стандарт за управление на персонала
се отчитат и въвеждат много интензивно
в последните две години, което е показател за повишаване на организационната и
управленска култура на сътрудниците. На
базата на РПР всеки ръководител следва да
подготви Индивидуален план за развитие на
сътрудника. Това правило е въведено като
необходим стандарт, но все още предстои да
се работи по усъвършенстването и системното му прилагане. Предстои и разработване на
политика за развитие и обучение на персонала в SOS Сдружението, както и система
за адекватно разпределение на бюджетните
средства в Сдружението, определени за
обучение и развитие.
Постигнат бе напредък и по отношение на
утвърждаването на по-ясна организационна
структура, както и утвърждаването на ръководителите на 2-ро и 3-то ниво. Предстои
още работа по утвърждаването и въвеждането на тези служители в ръководните им
функции, както и оптимизиране на баланса
между ръководните и експертните им задължения.

13

14

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009

15

16

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009

17

18

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009

19

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 Детски селища Интернационал
9. Каролайн Тейлър – Представител на SOS Детски селища 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.
НАЦИОНАЛЕН ОФИС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пламен Стоянов – Национален изпълнителен директор
Анастасия Гоцева – Директор „Развитие програми”
Анелия Рогелова – Ръководител направление “Човешки ресурси”
Петя Андонова – Ръководител направление “Операции”, Главен счетоводител
Соня Точева – Ръководител направление “Връзки с обществеността и набиране на
средства”
Нина Тодорова – Съветник „Семеен тип грижа”
Радостина Панева – Съветник „Застъпничество и връзки с НПО”
Савина Богоева – Международно спонсорство

РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

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 Детски селища 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

