ГОДИШЕН ДОКЛАД
2011

2

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011

СЪДЪРЖАНИЕ
Доклад за дейността на SOS Детски селища България
през 2011 г.

3

Програми за детско развитие и грижа на децата

4

Осигуряване на местно финансиране за нашата дейност

8

Развитие на персонала

11

Доклад на независим одитор

13

Отчет за финансовото състояние

15

Отчет за дохода

16

Отчет за промените в собствения капитал

17

Отчет за паричните потоци

18

Управителен съвет, екип

19

3

Доклад за дейността на
SOS Детски селища България
през 2011 година

Пламен Стоянов

Национален изпълнителен директор,
SOS Детски селища България

Началото на 2011 г. беше белязано с очакванията за края на световната финансова криза,
но икономическата ситуация в страната не се
подобри и годината се оказа по-трудна в социално-икономическо отношение в сравнение
с предишната. Брутният вътрешен продукт
имаше малък растеж през първото и второто
тримесечие на годината, третото тримесечие
завърши с нулев растеж и последното тримесечие беше с отрицателен такъв. Потреблението продължи да намалява.
2011 година се оказа трудна и за трудовия
пазар в България – около 300 000 нови безработни лица. Ситуацията засегна в най-голяма
степен най-уязвимите членове на обществото
– младите хора, които навлизат на трудовия
пазар и хората с ниска степен на образование
и професионална квалификация.

Тежката социално-икономическа ситуация в
страната повлия на работата ни с младежите,
които напускат нашата грижа и търсят работа.
От друга страна ситуацията също оказа отрицателно влияние и върху много семейства,
които са включени в програмите ни за подкрепа на семейството.
Икономическата и финансова криза продължи да има силно отрицателно влияние и върху
нашите дейности по набиране на средства.
През 2011 г. продължихме работа по
стратегическите цели на сдружението, както
и по целите на международната федерация.
Основното внимание в дейността ни беше да
запазим качеството на нашите услуги в семейния тип грижа и в програмите за подкрепа на
семейството и да разширим възможностите за
местно набиране на средства.
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Програми за детско развитие
и грижа на децата

Гореописаната социално-икономическа
ситуация направи много от семействата още
по-уязвими, което имаше за резултат повишени рискове и за децата от нашата целева
група. Това увеличи кръга на нуждаещите
се от разнообразни социални услуги за деца
и семейства. В същото време обхватът на
дейности и интервенции, които предоставяме, е ограничен от съществуващия финансов
потенциал, който имаме в момента.
В края на 2011 г. в програмите за семеен
тип грижа ние обгрижваме 247 деца и младежи – 121 деца в SOS детските селища, 68
младежи в нашите младежки домове и малък

семеен дом и 58 млади хора в програмата
„Начало на самостоятелен живот”
/виж Графика № 1/
Нашата работа през 2011 г. в областта
на семейния тип грижа беше насочена към
въвеждане на политика Програма Детско
селище с цел да осигурим по-ефективно и
ефикасно използване на ресурсите във всички
структурни звена на организацията и с цел
да направим по-интегрирани нашите услуги
за децата от целевата ни група. Процесът
включваше също установяването на нова
организационна структура, допълнена от
ревизия на съществуващите вътрешни регу-
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лации и тяхната адаптация към промените в
SOS организацията и държаните изисквания.
Въпреки че промените, свързани с прилагането на политика Програма Детско селище
имаха предимно вътрешни аспекти, ние
представихме съдържанието на програмата
на нашите партньори по време на работни
срещи, на които поканихме представители
от централната и местна власт, от местните
образователни и други институции. По време
на тези срещи проведохме конструктивни
дискусии как да продължим да провеждаме,
развиваме и подобряваме нашето сътрудничество в работата с децата в риск.
През 2011 г. продължихме усилията си да
намерим общо разбиране със съответните
държавни органи относно нашия семеен тип
грижа и държавния модел на приемна грижа.
Нашата цел беше SOS майките и семейните
двойки в SOS детските селища да получат
статут на приемни родители и по този начин
да променим представата, че SOS детските
селища предлагат резидентен тип грижа,
както и да получим законово основание за
държавно финансиране на грижата за децата
в селищата. Започнахме този процес в SOS
детско селище Трявна и резултатът беше
положителен. Всички майки и семейни
двойки преминаха през процеса на получаване на статут за приемни родители. Това ни
даде възможност да започнем да получаваме
финансиране от държавата за деца, настанени
в нашите SOS семейства на същото основание както за децата, настанени в приемни

семейства. Отделът по развитие на детето в
SOS селището разработи документ с пакет от
подкрепящи услуги за децата и родителите,
които свързаха нашата SOS методология с
държавните изисквания относно приемната
грижа. Документът беше съгласуван с органите по закрила на детето и стана нов работен
документ за организиране на подкрепата за
семействата в SOS селището.
Работата на екипите в SOS селищата и в
SOS младежките домове беше насочена към
постоянно осигуряване на адекватна и качествена грижа за децата и младежите в нашата
семеен тип грижа. Високото ниво на качеството на грижата в SOS селищата и младежките
домове е признато от органите по закрила на
детето и други държавни институции. Свидетелство за това е интересът на органите по
закрила на детето към настаняване на деца в
SOS селищата. През 2011 г. в двете SOS селища бяха настанени 19 деца. Заключенията от
одита за организацията на грижата, проведен
в SOS детско селище Трявна и SOS младежките домове във Велико Търново от експерти
на международната SOS организация са
също положителни. В доклада от одита беше
посочено, че за качеството на грижата може
да се съди по постигнатите резултати – добро
образование и професионално обучение и
реализация на нашите младежи.
През отчетната година продължихме да
развиваме нашето сътрудничество с органите
по закрила на детето и особено сътрудничеството при изготвянето на индивидуалните
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планове за развитие на децата. Специално
внимание в индивидуалните планове се отделя на по-редовни контакти на децата в нашата
семеен тип грижа с техните биологични родители. Отношенията ни с органите по закрила
на детето се влияят от държавната политика
за деинституционализация. Въпреки нашите
опити да покажем, че не винаги реинтеграцията или осиновяването са най-добрите решения за дете в алтернативна грижа, отделите
по закрила на детето в някои случаи вземат
бързи и неоправдани решения да променят
мярката за закрила и да прекратят настаняването на дете в нашия семеен тип грижа.
По отношение на програмите за подкрепа
на семейството през 2011 г. нашите дейности
бяха насочени към предоставяне на продължителни и стабилни услуги за тази част от нашата целева група. В края на 2011 г. в нашите
четири Центъра за семейно консултиране и
подкрепа ние подпомагахме 469 деца от 231
семейства. Средните месечни цифри са много
близки до цифрите от края на годината, което
показва, че има равномерно разпределение
и натоварване на екипите ни през годината в
рамките на планираното.
Финансовата и икономическа ситуация,
както е описана по-горе, продължава силно
да влияе върху условията на живот в много
семейства, които са ползватели на социалните
услуги, предоставяни от нашите Центрове за
семейно консултиране и подкрепа. Влошените
условия на живот в тези семейства имат пряк
ефект върху живота и развитието на техните
деца. Основните характеристики на семействата, с които нашите центрове работят, са
неграмотност или ниско ниво на образование, липса или много ниска професионална
квалификация, дългогодишна безработица,
липса на жилище или много лоши жилищни
условия, нисък родителски капацитет. Всички
тези фактори формират един затворен кръг,
затова опитите на нашите екипи са насочени
към разчупване на този кръг и предлагане
на възможност за промяна и подобряване

на жизнените условия на тези семейства и
техните деца.
През 2011 г. екипът на Центъра за семейно
консултиране и подкрепа в Габрово осъществи специфична работа в подкрепа на процеса
на получаване на статут приемен родител
от SOS майките в детското селище в Трявна. Екипът на центъра проведе оценката и
обучението за SOS майките, за да отговарят
на изискванията за приемен родител спрямо
националните законови рамки.
През 2011 г. беше извършена външна
оценка на Центровете за семейно консултиране и подкрепа в Радомир и Велико Търново. Заключенията в доклада недвусмислено
доказаха важността на подкрепата, която SOS
организацията осигурява на семействата и
децата от нашата целева група. Допълнително доказателство за важността на работата и
помощта, осигурявани от центровете ни за
подкрепа на семейството е повишеният интерес към нашите услуги от социалните органи
и органите по закрила на детето, както и от
самите ползватели, който наблюдаваме вече в
продължение на няколко години. Препоръките от доклада по оценката бяха взети предвид
и включени в годишния план за дейността
2012.
През 2011 г. социалните работници в
нашите програми, възпитателите в SOS младежките домове и координаторът на проект
„Стъпки към самостоятелност“, финансиран
от фондация Велукс, продължиха да подкрепят активно потенциални бенефициенти
при подготовката и подаването на молби за
мини-грантове. Резултатите от предходната
година бяха използвани като добра база при
представянето на целта и ползите от проекта
на новите кандидати и при изготвянето на
нови проектни предложения. Така се даде
истински шанс на всички заинтересовани и
допустими кандидати да направят промяна в
своите условия на живот като започнат малък
бизнес. Одобрените кандидати са от трите
целеви групи на проекта – млади хора, които
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са били в алтернативна грижа, семейства с
деца с никакъв или много малък семеен доход
и граждански организации, които работят с
деца. Включването на такива организации
като бенефициенти по проекта имаше за цел
да увеличи техния организационен капацитет.
Този процес ни помогна да изградим нови и
да затвърдим съществуващи партньорства с
друго НПО, работещи в същата област като
нас.
Темата за правата на децата беше друга важна област на работа през 2011 г. В
центъра на нашето внимание беше държавната политика за детето и по специално - за
деинституционализацията. Ние активно се
застъпвахме за правата на децата в две посоки
– като член на Националната мрежа за децата
и индивидуално като една от най-големите и
признати организации за развитие на детето.
Наши представители участваха и дадоха своя
принос в работната група за изработване на

проект за нов закон за детето. Като част от
международния застъпнически проект „Подкрепа след напускане на грижата“ на SOS
Children’s Villages International, организирахме кръгла маса в SOS младежкия ни дом във
Велико Търново с участието на наши и други
младежи в алтернативна грижа. В рамките
на проекта младеж от нашите програми за
семеен тип грижа взе участие в конференциите в Талин и Виена. По този начин провокирахме дискусии по основните проблеми, с
които младите хора се сблъскват, след като
напуснат алтернативната грижа - намиране
на работа, жилище, социална интеграция и
т.н. Очакванията и оценките на младите хора
бяха обобщени и се изготвиха предложения
до основните заинтересовани лица – правителството, местните власти, работодателите
с цел да се направи положителна промяна в
съществуващата ситуация на тази категория
млади хора.
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Осигуряване на местно финансиране
за нашата дейност
Общото негативно развитие в България
през 2011 г. затрудни нашите дейности по
набиране на средства. Екипът по набиране на
средства положи много усилия в една много
трудна външна среда и въпреки неблагоприятната среда постигна увеличение на набраните средства на годишна основа. Сумата от
брутния приход от кампании за набиране на
средства нарасна с 10,5% в сравнение със

сумата, събрана през 2010.
Съотношението между набраните средства през 2011 г. от корпоративни дарители и
граждани остана непроменено и е както през
последните две години – 58%: 42%.
Сумата, събрана от граждани, възлиза на
465 хил. лв. и идва от следните основни канали: дарения от семейни спонсори; еднократни
дарения в резултат на мейлинг кампании

9

Семейни спонсори
Еднократни дарения-частни
лица
SMS-кампания
Касички
Парични дарения-фирми
Коледни картички
Предметни дарения

през годината, включително една онлайн
кампания; дарения, несвързани с конкретна
кампания; дарения от големи дарители частни
лица; дарения от SMS кампании; дарения
от граждани от чужбина и от дарителски
касички.
Сумата, събрана от корпоративни дарители,
е 642 хил. лева. Тя включва парични дарения
– 376 хил. лева, предметни дарения – 195 хил.
лева и продажба на Великденски и Коледни
картички – 71 хил. лева. Най-високата сума
в корпоративния сектор беше набрана чрез
директен мейлинг към фирми. Приносът на
корпоративните семейни спонсори се увеличи
на 13% в цялостния корпоративен сегмент.
През 2011 г. спечелихме 3 нови корпоративни
семейни спонсори – АФИ България, Български имоти и Уника България.
Нашите най-големи корпоративни спонсори
през 2011 г. са: Райфайзенбанк България, ДСК
Банк, Мтел, Уникредит кънсюмър файненсинг, Ротари Клуб София Интернешънъл,
Германо-българската индистриално търговска

Графика № 2

камара. Други големи корпоративни наши
дарители са ММ Солюшънс, ЕнТиЗет Транспорт, Ремеко, Риск Енджинийринг, Порше
Ауто България, Български морски флот, Знак,
Темпла-Борислав Коцев, Хепи Травел 2005.
Поздравителните картички продължават да
бъдат един от нашите традиционни продукти
за корпоративно набиране на средства. През
2011 г. за първи път ние предложихме и Великденски картички. Кампанията за продажба
на Коледни картички през 2011 г. беше поуспешна спрямо кампанията през 2010 г
Предметните дарения продължават да са
друг важен източник за приход на корпоративно ниво. Най-големите дарители са
Шевролет Централна и Източна Европа и
техният български дилър - Дженеръс Ауто.
Други големи дарители на предметни дарения
са: Тетрапак България, Мегле България, К&К
Електроникс, Рубела Бюти. Тези компании
дариха продукти от собствената си продуктова гама – електрооборудване за битови
нужди, електрически уреди, храна, дрехи,
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козметични продукти и продукти за хигиена,
училищни материали и др. С тези продукти
покривахме нуждите в нашите програми за
семеен тип грижа и за семейно консултиране
и подкрепа.
Организираните през годината PR кампании бяха в подкрепа на кампаниите за
набиране на средства и за представяне на
корпоративни дарителски инициативи с цел
привличане на нови потенциални дарители.
През 2011 г. организирахме и проведохме PR
кампании в подкрепа на следните кампании
за набиране на средства: „Купи и дари“,
кампании за набиране на нови семейни спонсори; SMS кампания „Всяко дете има нужда

от семейство“; онлайн кампания „Миговете
създават семейството“; рекламни кампании
в подкрепа на продажбата на Великденски и
Коледни картички и др.
През 2011 г. SOS посланиците на добра
воля - Сивлия Лулчева и Елена Петрова,
дадоха своя принос за увеличаване обема на
набраните средства чрез привличането на
много нови приятели и поддръжници на SOS
Детски селища България. С тяхна помощ бяха
осигурени парични дарения за летните лагери
на децата и младежите и на много предметни
дарения – тоалети за абитуриентите, обувки,
храна за SOS семействата в селищата.
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Развитие на персонала

През 2011 г. основните дейности, свързани
с организационното развитие и развитието на
персонала, бяха ориентирани към въвеждането на Политика програма Детско селище. Този
процес беше стартиран в рамките на глобалния проект на международната организация
SOS Children’s Villages International. Той беше
свързан с разработване и въвеждане на нови
организационни структури и процедури с цел
комплексно предоставяне на услугите за деца
в риск и за по-ефикасно и ефективно използване на наличните ресурси на организацията
на ниво регион. В отговор на новата организационна структура, бяха разработени съответните документи, които описват информацион-

ния поток и линиите на комуникация.
Личностното развитие на човешките ресурси беше планирано и организирано според
вътрешен документ, разработен през 2010 г. за
развитието на човешките ресурси, при който
се вземат под внимание два аспекта – личните
потребности на служителя, съгласувани с
прекия му ръководител и оценката на Отдел
човешки ресурси за общите нужди за развитие на определена професионална група. По
този начин на всеки член на екипа беше предоставена възможност да участва в една или
повече форми на професионално развитие и
квалификация.
Груповите форми на професионално и
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личностно развитие бяха организирани на
централно и регионално ниво, ръководейки
се от конкретните нужди на професионалните
групи и от съображения за по-добра ценова
ефективност. Бяха организирани обучения от
програмните съветници за възпитателите в
младежките домове, за социалните работнци
от центровете за семейно консултиране и
подкрепа и за SOS родителите и персонала
по развитие на детето в SOS селищата. За
преките ръководители от всички нива беше
организирано обучение с външен експерт
за повишаване на лидерските и ръководни
умения.

Специално внимание бе отделяно през
годината на супервизиите – индивидуални
и групови, като една от основните форми
на професионална подкрепа, предложена
на всички членове от екипа по развитие на
детето.
Важно е да се отбележи, че през изтеклата
година в рамките на компонента за изграждане на капацитет на НПО по проекта Велукс,
ние се договорихме с партньорските организации и осигурихме в организираните за тях
обучения 47 безплатни индивидуални участия
на SOS служители, което допринесе за надграждане на капацитета и сред нашите екипи.

13

14

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011

15

16

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011

17

18

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011

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 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.
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”
Соня Точева – Ръководител направление “Връзки с обществеността и набиране на средства”
Нина Тодорова – Съветник „Семеен тип грижа”
Ваня Стратиева – Съветник „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето”
Савина Богоева – Международно спонсорство

Ръководители на структурни звена:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Иван Христофоров – Директор Програма SOS детско селище, Велико Търново-Габрово- Трявна
Мариян Дянков – Директор Програма SOS детско селище, София-Радомир- Дрен
Милка Илиева – Ръководител SOS младежки домове Велико Търново /ЦНСТ/
Марин Зарков – Ръководител SOS младежки домове София /ЦНСТ/
Боряна Рашкова – Ръководител на Център за семейно консултиране и подкрепа – София/ЦОП/
Мариана Рачева – Ръководител на Център за семейно консултиране и подкрепа – Габрово/ЦОП/
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/

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 Children’s Villages International, 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

