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Отчет за дейността
на SOS Детски селища
България през
2014 година
През 2014 година продължи тенденцията за високо ниво на политическа и
икономическа несигурност. Политическата
нестабилност, замразените фондове на
ЕС и банковата криза през юни оказаха
негативен ефект върху икономическото
възстановяване на България. Това беше
компенсирано от обявената промяна към
фискална политика, ориентирана към
подкрепа на растежа, което помогна за това
растежът на БВП да се закрепи на 1,5%
през 2014 в сравнение с 1,1% през 2013 г.
След силна вълна от граждански протести, свързани с банковата криза през
юни, правителството подаде оставка в
средата на лятото и за период от 3 месеца изпълнителната власт бе поета от
служебно правителство. След изборите
през октомври партия ГЕРБ, която спечели
изборите, не успя да формира собствено
правителство и беше принудена да потърси
партньори сред няколко малки партии.
Резултатът беше формирането на десноцентристко коалиционно правителство.
Новата коалиция изглежда решена да
осъществи някои от непопулярните мерки,
необходими за балансиране на пенсионната
система и да подобри ефективната упо-

Пламен Стоянов
Национален изпълнителен директор,
SOS Детски селища България

треба на публичните ресурси в здравната
грижа и сектора на образованието, да намали големите бюджетни разходи в сектора
сигурност и да преразгледа най-скъпите и
дългосрочни договори за покупка на електроенергия от новите соларни и вятърни
електростанции.
На трудовия пазар се усети леко възстановяване през 2014 г., което доведе до
намален процент на безработица - от 13%
през 2013 г. до 11,6% през 2014 г. Тази
тенденция се очаква да продължи и през
2015 г.
Нестабилната социална и икономическа
ситуация в страната се отрази негативно
върху нашата работа с младежите, които
напускат SOS грижа и търсят работа, както
и върху нашата работа със семействата,
които подкрепяме в програмите си. Тази
ситуация силно затрудни усилията ни да
подобрим стандарта на живот на тази категория семейства и техните деца.
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ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
ЕДНО ДЕТЕ
Три години след въвеждането на Програма
SOS Детско селище в нашето сдружение можем да кажем, че тя е добре установена и разпозната не само вътре в организацията, но и
от бенефициентите на нашите програми и от
нашите партньори, които виждат и разбират
предимството на Програмата - интегрираният
подход при посрещане нуждите на бенефициентите.
Поради различни проблеми процесът на
деинституционализация беше забавен и през
годината държавата не успя да закрие планирания брой на детски институции. Тази ситуация не освободи очакваните финансови ресурси, които бяха предвидени за стартиране
на финансирането на нови социални услуги,
сред които бяха и нашите Програми за подкрепа на семейството.
Работата, която се осъществи през 2014 г.,
в двете ни Програми SOS Детско селище,
допринесе за постигане целите, които си поставихме в нашите стратегически и годишни
планове.
Развитие на детето и грижа за
деца без родителска грижа или в
риск да я загубят
През 2014 г. работата в Отдел за развитие
на програми беше реорганизирана и сега
дейностите са фокусирани в 3 основни направления:
a) Развитие на настоящите социални услуги, предоставяни от Сдружението и идентифициране на нови възможности;
б) Идентифициране на възможности за финансиране на нашата работа чрез публични
фондове и съответно подготовка и кандидатстване с проектни предложения и изпълняване на одобрените проекти;
в) Застъпничество за правата на децата;

5

установяване и развитие на партньорства с
други НПО-та, държавни и общински власти
за развитие и подобряване на законовата рамка в областта на социалните услуги за деца
и техните семейства, образование и здравна
грижа; предоставяне на по-добри възможности за детско и младежко участие.
Нашата дългосрочна стратегия за
устойчиво развитие и финансова
самостоятелност
През 2014г. специално внимание в работата ни беше отделено на изпълнението на нашата Стратегия за постигане на устойчиво
развитие и финансова самостоятелност
2014-2020. Документът предвижда сериозни
промени и развитие в двете Програми SOS
Детско селище. Една от основните промени
е преместването на SOS приемните семейства от село Дрен в градовете София и Перник. През април разработихме оперативен
план за процеса на преместването и започнахме изпълнение на дейностите от подготвителната фаза на преместването
През годината беше разработен и пакет от
социални услуги, които ще се предоставят
в новия модел на интегрираното SOS селище. Проектът на интегрираната общност от
SOS приемни родители беше представен на
няколко срещи, организирани от международната SOS организация.
Програми за семеен тип грижа
До края 2014г. в нашите програми за
семеен тип грижа ние се грижехме за 209
деца и младежи. От тях:
• 93 деца в SOS приемни семейства в общностите на SOS Детски селища;
• 8 деца в малък семеен дом „Надежда“ във
Велико Търново;
• 48 младежи в SOS младежките домове;
• 57 младежи в Програма Начало на самостоятелен живот;
През годината в нашите програми за семе-

ен тип грижа приехме 25 нови деца, 12 бяха
осиновени, 9 бяха реинтегрирани в техните
биологични семейства.
В подкрепа на работата на SOS приемните семейства и възпитателите на младежите
през 2014 година бяха организирани различни специализирани обучения с главен фокус
върху следните теми: Наркотиците и как да
разговаряме с децата за рисковете от тях;
Агресивното поведение на децата; Групова
динамика - работа с деца с емоционални дефицити.
Използвахме различни възможности да
представим нашия професионален опит и
да се поучим от опита на други колеги от
SOS Организацията в няколко срещи за обмен на опит.
Програми за подкрепа на
семейството
В края на 2014г. чрез нашите програми
за подкрепа на семейството ние подкрепихме 384 деца в риск и техните семейства, а средно през годината бенефициенти
на програмите ни бяха 402 деца и техните
семейства. Общият брой от деца и семейства,
с които програмите за подкрепа на семейството работиха през 2014 г., бе 706 деца и
565 родителя. Случаите на 218 семейства са
приключени, тъй като са успели да постигнат
самостоятелност.
През годината за екипите, работещи в
Програмите за подкрепа на семейството,
бяха организирани няколко надграждащи
обучения с цел подобряване на уменията и
повишаване на знанията им.
С екипа от Програмата в София беше организирана специална работна среща и беше
изготвен анализ за интеграцията на услугите,
които се предоставят в момента от екипите
на Програмата и екипа по развитие на детето
и как тези услуги ще се организират след
преместването на SOS приемните родители и
деца в София.
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По отношение на планираното преместване
на Програмата за подкрепа на семейството от
Радомир в Перник, като част от преместването
на SOS общността от София в Перник, беше
изготвен анализ на ситуацията.
Публично финансиране.
Изпълнение на проекти,
финансирани с публични
фондове
Проектът „Стъпки към самостоятелност“ беше реализиран като съвместен
проект между SOS Дания, SOS България и
SOS Румъния през периода април 2010-декември 2013 г. с общ бюджет от 700.000
EUR, от които 319.333 EUR за българската
част от проекта. Основната цел на проекта
беше да увеличи нивото на самостоятелност
на уязвими семейства и младежи чрез схеми
за микро грантове. Дейностите по проекта
приключиха през декември 2013 г. и през първите месеци на 2014 г. проектът приключи и
в административно отношение. Резултатите
от проекта бяха оценени от външен експерт и
заключението подчерта позитивния ефект
на проекта върху целевите групи. Това

ни даде основание да започнем преговори с
Фондация Велукс за подновяване на проекта
за нов период от 3 години. Беше разработено проектно предложение заедно с нашите
партньори от предишния проект и беше представено за одобрение пред Фондация Велукс.
Проектът „Подай ръка - мобилни екипи
в подкрепа на деца и семейства в общността“, финансиран от Българо-Швейцарска
програма за сътрудничество и с продължителност от септември 2013 г. до февруари
2016 г., цели да развие мобилни услуги в
районите на нашите Програми за подкрепа с
цел да посрещне по-добре нуждите на целевата група.
Проектът „Повишаване капацитета
на SOS Детски селища България за постигане на организационна и финансова
устойчивост“, финансиран от Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство, е с бюджет от 58.420 EUR. Той
е с продължителност от март 2014 до август
2015 и се изпълнява в партньорство с SOS
Детски селища Норвегия и SOS Детски селища Чехия.
С други SOS Сдружения изпълняваме още
два проекта, по които сме партньори.
Застъпнически дейности
Сдружение SOS Детски селища България
е член на Национален съвет за закрила на
детето, чрез който популяризираме нашите
идеи за промени в държавната политика
по отношение на детското благоденствие и
закрила. Като водещ доставчик на социалната
услуга „приемна грижа“ ние участваме в
работната група за разработване на финансов
стандарт за финансиране на тази услуга от
държавата.
Нашите основни застъпнически дейности
се осъществяват в партньорство с други
НПО-та и две големи коалиции - Национална
мрежа за децата и Коалиция Детство 2025.
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ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
ЕДИН ПРИЯТЕЛ
В резултат от дейностите по набиране на
средства през 2014 г. набраните средства бяха
BGN 1 277 937, което е 80% от планираното в План за местен приход от набиране на
средства (BGN 1 593 900). Основната причина за не толкова добрия постигнат резултат е
увеличеното текучество в отдела по набиране
на средства през годината. В сравнение с набраните средства през 2013 г. (BGN 1 211 805)
отбелязваме ръст с 5%.
Традиционно Сдружението работи с две
основни целеви групи - фирми и индивидуални лица. Съотношението на прихода от
фирми към този от частни лица през 2014 е
57:43%. За сравнение през 2013 г. съотношението бе 54:46%.
Набраната сума от частни лица е BGN
552 168, което отбелязва спад с около 1%
в сравнение с 2013 г. (BGN 557 256). Найуспешни са кампаниите насочени към SOS
приятелите - дарителите с редовни месечни

дарения. Годишната сума, набрана от SOS
приятели е BGN 348 530, което е 63% от прихода, генериран от частни лица и съответно
27% от общия приход на Организацията.
Общата сума от частни лица се разпределя
както следва:

Приходите от фирми възлизат на BGN
725 768, което представлява увеличение с
повече от 10% в сравнение с 2013, когато
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приходът беше BGN 654 549.
Разпределението е както следва:

Добрите резултати тук се наблюдават в два
големи сегмента - директния мейлинг към
малки и средни предприятия и успешните
кампании с крупни корпоративни дарители
на Сдружението. През 2014 година сред найщедрите дарители на SOS Детски селища
България са: УниKредит Кънсюмър Файненсинг АД, БТВ Медия Груп, ДСК Банк,
Райфайзен Банк България, Аурубис България
АД, Телерик АД, ММ Солушънс АД, Мобилтел ЕАД, Байерсдорф България ЕООД, АП
Ритейл ЕООД, Уника АД, Старс Травел, Нестле България АД.
Публични събития и дейности
в подкрепа на кампаниите за
набиране на средства
Следните основни дейности бяха организирани и проведени през 2014:
• Дейности за популяризация на нашето
партньорство с Маги (корпоративно партньорство с Нестле България BGN 20 000).
• Дейности във връзка с организацията
на SOS Велосипеден тур 2014 (корпоративно
партньорство с Аурубис България BGN 10
000).
• ПР дейности за благотворителната фото
изложба „Първата република“ на чешкия фотограф Анджело Пургерт.
• ПР дейности за сладкия пазар на АВОБел в подкрепа на SOS Детски селища - парт-

ньорство за BGN 7 000.
• Дейности, свързани с благотворителната разпродажба на гардероба на bTV в полза
на SOS Детски селища - партньорство за
повече от BGN 41 000.
• ПР дейности за графити музикален фестивал в подкрепа на SOS Детски селища.
• ПР дейности за установяване на Корпоративен SOS семеен клуб.
• ПР дейности за Коледната кампания
„Помогни духа на Коледа да достигне до
Роси“.
• ПР дейности за кампанията F2F (лице в
лице) - „Децата са като цветята“.
Част от ПР дейностите са също така публикуваните през годината: Годишен доклад
2013, Списание Бизнес хоризонти и 2 издания на брошурата Вестоносец. През 2014
започнахме да издаваме и Списание за специални хора, което е насочено главно към SOS
приятелите - дарителите с редовни месечни
дарения. То е част от програмата ни за лоялност към дарителите.
През 2014 г. екипът на Отдела по набиране
на средства получи възможността да повиши
своя капацитет чрез проведените обучения
и срещи за обмяна на опит с колеги от SOS
Детски селища Чехия, SOS Детски селища
Хърватия и SOS Детски селища Норвегия в
рамките на проекта „Увеличаване на капацитета за набиране на средства на SOS Детски
селища за постигане на организационна и
финансова самостоятелност“. Част от проекта бе организирането и провеждането на тестова кампания за набиране на SOS приятели
чрез канала лице в лице. Целта на кампанията
беше да набере 280 постоянни дарителя с месечни дарения от 15 BGN до края на януари
2015 г. Резултатите от тази кампания са от
изключително значение, защото ние предвиждаме каналът лице в лице да стане един
от основните канали за набиране на SOS
приятели през следващите години.
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ДЕЙНОСТИ В РАМИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
ЕДНО ДВИЖЕНИЕ
Дейностите в областта на човешките ресурси през 2014 бяха функция на организационното развитие и промени, определени в
нашата „Стратегия за постигане на устойчиво
развитие и финансова самостоятелност 20142020“.
Практическите дейности по реализиране на Стратегията в нейната част на
човешките ресурси бяха в следните няколко
направления.
Един от основните приоритети беше вътрешната комуникация на предстоящите
промени с персонала на цялото Сдружение. С
такава цел бяха разработен ключови посла-

ния за промяната и бяха разпространени
до всички сътрудници. Бяха организирани
срещи и дискусии с различни категории от
персонала със специален фокус върху професионалните групи, които ще бъдат директно
засегнати от промяната.
Организационната и функционална структура на Сдружението беше адаптирана с планираните и очаквани промени в програмната
сфера.
Бяха предприети специфични действия за
подобряване на комуникацията и синхронизирането на дейностите на различните структурни звена на Сдружението - главно между
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двете ключови области - Развитието на програми и Набирането на средства. Установи
се механизъм за периодична обмяна на
информация между двата отдела в Националния офис. В контекста на предстоящите
промени и с цел оптимизиране на информационния поток ние организирахме и срещи
между персонала от гореспоменатите отдели
в НО и персонала от двете Програми SOS
Детско селище.
Работата ни по подготвителната част на
процеса на промяната беше насочена към укрепване на лидерските умения и изграждане на умения за управление на промяната
в лидерите от различните структурните звена
на Сдружението чрез организиране на работни срещи и обучения, в това число и в рамките на проекта „Увеличаване на капацитета за
набиране на средства на SOS Детски селища
за постигане на организационна и финансова
самостоятелност“.
С SOS приемните родители проведохме
проучване за тяхната готовност към преход
от традиционна /доброволна към професионална приемна грижа, което ще ни
даде възможност за получаване на държавно
финансиране за заплатите на SOS приемните
родители.
Преместването на SOS приемни семейства
от село Дрен в София и Перник води до значителни промени в съществуващия модел
на работа на най-голямата професионална
група - тази на ключовите сътрудници. Тази
група представлява 98% от всички сътрудници на Сдружението. През годината усилията
на Националния ръководен екип бяха насочени към оказване на силна подкрепа към тази
професионална група за приемане на промяната и преодоляване на естествената реакция
на съпротива и тревога.
Целта на постигане на финансова самостоятелност в нашата Стратегия е тясно свързана
с работата на екипа от Отдела по набиране
на средства. Това изисква предприемане на
стъпки за неговото развитие и укрепване.
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През изминалата година усилията ни бяха
насочени към увеличаване капацитета и
професионалната квалификация на сътрудниците в този отдел; увеличаване на
екипа и попълване на свободните позиции;
оптимизиране и реорганизиране на структурата; развитие на механизъм за допълнителна
мотивация на персонала в тази професионална група.
Промени настъпиха и в Отдела по развитие
на програми. В началото на годината беше
назначен нов Ръководител на отдела. Тази
промяна беше последвана и от оптимизация
на дейностите в тази област и позитивните
резултати не закъсняха.
Динамиката в развитието на персонала
на Сдружението към 31 декември 2014 г. си
остава сравнително непроменена. Има общо
131 активно наети служители, а делът на служителите в различните професионални групи
запазва съотношението 70:30 - 70%, които са
директно ангажирани с основната дейност и

работят директно с бенефициенти и 30% са
подкрепящ персонал и персона, който управлява основната дейност.
През годината бяха наети 12 нови служителя, 3 от тях са на ново открити позиции (експерт телемаркетинг и два социални
работника в Център за обществена подкрепа
Габрово и Велико Търново).
Въпреки трудния период за организацията
текучеството сред сътрудниците се запазва
в нормалните граници - за 2014 то е 10%.
Бихме искали да подчертаем този факт като
резултат от адекватната политика, водена от
Сдружението в процеса на промени.
Развитието на персонала продължава
да бъде приоритет за Управленския екип.
През изминалата година всеки сътрудник се
възползва от една или повече възможности
за квалификация в съответствие с техния
индивидуален план за развитие или според
определените и одобрени нужди на професионалната група, към която принадлежат.
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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. Том Малвет – Представител на SOS Children’s Villages International
9. Ела Янчур - 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.

Пламен Стоянов – Национален изпълнителен директор
Анелия Рогелова – Ръководител направление “Човешки ресурси”
Петя Андонова – Ръководител направление “Финансово-счетоводни операции”
Соня Точева – Ръководител направление “Връзки с обществеността и набиране на
средства”
Доника Колева – Ръководител Програмен отдел

Ръководители на структурни звена:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Иван Христофоров – Директор Програма SOS детско селище, Велико Търново-Габрово Трявна
Мариян Дянков – Директор Програма SOS детско селище, София-Радомир- Дрен
Светлана Момчева – 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/
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 134 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

