Скъпи, добродеятели, пред вас е първият
отчет за Вечер на добродетелите 2013.
С набраните средства от събитието още
през месец ноември 2013
г. ние
стартирахме проекта „Шанс за бъдеще“
и до края на януари 2014 успяхме да
помогнем на 27 деца с увреждания. В
следващите
страници
ще
прочетете
историите на тези деца, ще ви разкажем
за начините, по които подкрепяхме тях и
техните семейства.

Благодарим ви, че подадохте
ръка на различните деца.
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Вечер на добродетелите 2013
събра 100 500 лв. за деца с
увреждания

Елка Налбантова: "През 2013
спасихме от изоставяне 232
деца"

На 10 октомври 2013 г. в Sofia Event
Center, Paradise Center, фондация „За
Нашите Деца“ проведе четвъртото
издание
на
благотворителното
събитие Вечер на добродетелите под
патронажа на британския посланик
Джонатан Алън. С помощта на
присъстващите повече от 200 гости
от културните и бизнес средите бяха
набрани 100 500 лв., с които
фондацията ще намери семейства за
изоставени деца с увреждания, както
и ще помогне с медицински и
социални
грижи
на
деца
със
специфични нужди.
Тази година Вечер на добродетелите
съчета
традиционния
търг
на
събитието с танцови изпълнения на
лидери от бизнеса, които влязоха в
нова и нетрадиционна роля в името
на каузата на фондация „За Нашите
Деца“. В продължение на близо
месец всеки от тях се подготвяше с
професионален инструктор от Dance
Academy и представи наученото на
вечерта. Гостите на събитието имаха
възможност вместо да оценяват танца
с точки да дарят средства, за да
изразят своята съпричастност както
към усилията на танцовите двойки,
така и към каузата. Прочетете цялата
новина тук.

OТЧЕТ ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 2013

НА ФОКУС

Танц на Нина Жишева на Вечер на
добродетелите

Видеото може да гледате тук

Нашите основни постижения винаги се
измерват в променените детски съдби.
В най-новата ни социална услуга
Семейна къща не само се настаниха
първите деца, а и част от децата,
които отглеждаме там, вече намериха
своите постоянни мама и тати и
живеят щастливи с тях. В същото
време осигурихме приемна грижа за
78
деца
и
подпомогнахме
16
осиновителни
семейства.
Същевременно, традиционно подкрепихме
много деца да останат със семействата
си – за 2013 г. те са 232. Това са 232
деца, които лишихме от самотата на
социалните домове и вместо това ги
дарихме с обичта на майките им.
Прочетете цялото интервю тук.
НАДЕЖДА ЗА УТРЕ

Вечер на добродетелите потопи
гостите в уникална атмосфера.

Триминутно видео от Вечер на
добродетелите
можете
да
гледате тук.

Петя е с тежка
форма и усложнения
на детска церебрална парализа още от
самото си раждане. Това не пречи
малката принцеса да е прекрасно
дете, но обрича живота й на
еднообразие, сивота, дори болезненост. Ежедневието й е еднакво, тя
лежи в една и съща поза и реагира с
плач на всякакъв опит за раздвижване. Цялата история прочетете тук.
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ПЪРВИ СТЪПКИ

ЗА ПРОЕКТА „ШАНС ЗА БЪДЕЩЕ”

Когато Ангелика
е на 5 месеца
преминава през
редица прегледи
и за жалост става
ясно, че бебчето
има вродена аномалия.
Вижте как й
помогнахме
тук.

С
набраните
от
Вечер
на
добродетелите средства фондация
„За Нашите Деца“ започна проект
„Шанс за бъдеще“, насочен към
деца с увреждания.

ДЕТЕТО, КОЕТО СЕ
СТРАХУВАШЕ ДА ПОРАСНЕ

В България над 2000 деца с
увреждания живеят в самотата и
хиляди други биват отглеждани
скрити вкъщи. Набраните средства
от събитието ще бъдат инвестирани
в осигуряване на рехабилитация,
грижа и услуги за децата с
увреждания, за да могат да се
развиват, да мечтаят, да откриват
нови светове. Ще помогнем и на
изоставени
новородени,
които
живеят в социални домове да
намерят своето семейство.

Краси е на 4 години и половина
и
носи
различност,
която
обществото трудно приема. Не
могат
да
бъдат
избегнати
погледите,
шушукането
и
пренебрежението,
които
околните не спестяват, а за
едно дете, това може да бъде
повече от травмиращо.
Вижте неговата история тук.

Проектът
стартира
през
месец
ноември 2013 г. – един месец след
събитието, тъй като имахме нужда
от технологично време, за да
съберем даренията от Вечер на
добродетелите.

Ако не се намесим и не подкрепим
децата
с
увреждания,
те
ще
продължават да стоят в домовете,
изолирани от заобикалящия ни
свят, а други новородени ще
попаднат там, без да имат шанса
да получат семейство и бъдеще.

Нашият социален работник София
получи приятна изненада за „Св.
Валентин“, придружена от трогателно
писмо от благодарна майка, на която
е помогнала
Нашият проект се осъществява в 5
центъра за социални услуги в София
и Пловдив – два центъра по приемна
грижа, два центъра за обществена
подкрепа и център за настаняване от
семеен тип.

Малкият Валентин имаше трудности с
прохождането, но с наша подкрепа
направи уверени крачки и избра като
порасне да стане футболист.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА „ШАНС ЗА БЪДЕЩЕ”
За периода ноември 2013 г. –
януари 2014 г. с набраните от Вечер
на
добродетелите
средства
фондация
„За
Нашите
Деца“
подкрепи 27 деца с увреждания – 2
от тези деца живеят в социални
домове, а останалите 25 в семейна
среда. В Центъра по приемна грижа
в
Пловдив
бяха
предоставени
социални услуги за едно дете със
специфични потребности.

Семейно консултиране
В семейство, в което има болно
дете, цялото семейство е болно. В
момент,
когато
ресурсите
на
семейството са изчерпани, когато
вече не могат да взимат заеми от
познати и приятели, когато са на
прага на възможностите си и са
готови да се откажат, семействата
на тези деца се обръщат към нас от
фондация „За Нашите Деца“.
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През
периода
е
предоставяно
консултиране на приемен родител
от семеен консултант в центровете
ни по приемна грижа. То е с насока
грижите за детето, тълкуване и
разбиране на поведението му и
отговаряне на емоционалните му
потребности. В работата се включи
фамилен
консултант
поради
заявените трудности от страна на
приемния
родител
относно
справянето с поведението на детето
и задоволяване на емоционалните
му потребности. Приемният родител
е споделил, че срещите със семеен
консултант са му помогнали в поголяма
степен
да
разбира
поведението на детето и да отговаря
по-адекватно на емоционалните му
потребности.
В центровете ни за обществена
подкрепа помогнахме на семейство,
което бе изправено пред дилемата

да се раздели с новороденото си
бебе,
което
се
ражда
със
специфични
потребности.
Ние
консултирахме семейството в този
труден
момент,
дадохме
им
информация на каква подкрепа от
наша страна могат да разчитат,
обяснихме
им,
че
децата
с
увреждания
са
също
толкова
прекрасни като всички деца и че
техният живот също може да бъде
изпълнен с щастие и радост, ако
получат грижа и обич. Семейството
задържа детето си и въпреки
първоначалния стрес от страшната
диагноза, се грижи с много любов за
малкото бебе. Нашия екип ги
обучава в придобиване на умения
за развитие на детето според
спецификата на заболяването му.
Ние
осигурихме
на
детето
и
подкрепа от педиатър.
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Рехабилитационни процедури
В
Пловдив
предоставихме
рехабилитационни
процедури на 7 деца. За тези 7 деца ние осигурихме
помощ от педиатър, невролог и двама рехабилитатори.
Така само за първите три месеца от проекта дете с
изоставяне в двигателното си развитие отбеляза
значителен напредък. Дете с диагноза Спина бифида и
Хидроцефалия,
благодарение
на
проведената
рехабилитация от самото му раждане и неотлъчната
грижа и активност на родителите му, прави първи
опити за прохождане.
В Центъра ни по приемна грижа осигурихме
рехабилитация за 3 приемни деца, за които преди
нямахме средства да заплащаме за подобен вид
процедури.

Осигуряване на специализирани пособия
За периода е закупено специфично оборудване за дете
с увреждане – стол за баня за дете с множествени
увреждания.
Закупено е и оборудване
за сензорната зала,
намираща се в ЦОП „Св.
София“ – терапевтичен
цилиндър, терапевтична
възглавница, музикално
килимче и комплект
играчки за тактилна
стимулация. Сензорната
зала е специално
оборудвана зала, чиято цел е стимулиране на
слуховите, сензорни и тактилни усещания на деца със
специални потребности.

В рамките на периода бяха закупени дидактични и
развиващи пособия за деца със забавяне в развитието.
Тези пособия позволяват както на специалисти, така и
на родители, да работят активно с децата си и заедно
да научават нови неща, да развиват двигателни
умения.

ПЛАНОВЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
През следващото тримесечие ще продължим да
помагаме на приемни родители и социално слаби
семейства на деца с увреждания да се грижат за тях.
Ще работим активно и за спасяване от изоставяне на
новородени с увреждания. Ще осигурим различни
специалисти, които да помогнат на децата да се
развиват по-добре – рехабилитатори, психолози,
логопеди, педагози и педиатри.
Планираме закупуване на специализирано оборудване
за конкретни деца със специални потребности,
съгласно препоръката на нашия рехабилитатор – батут
с предпазна мрежа, бънджи със стойка за развитие
мускулатурата на долните крайници, въртяща се
музикална играчка за стимулация на зрителните и
слуховите усещания. Предвиждаме и закупуване на
терапевтичен
стол за деца с увреждания и
специализирана количка за дете с детска церебрална
парализа.

ЗА КОНТАКТИ:
Фондация „За Нашите Деца”
charity@detebg.org
02/980 70 58
Отпразнувахме и първите крачки на малката Ели.
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www.detebg.org
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