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ОТЧЕТ
за дейността на сдружение
„Национална асоциация за приемна грижа“ за
2011 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ЧЛЕНОВЕ
НА АСОЦИАЦИЯТА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
2011 – та година не беше лесна за приемните
родители.
В
същото
време
държавата
осигури
финансиране за намирането, обучението и
подкрепата на нови приемни родители.
И това се случи във време, в което има
предизвикателства
при
гарантирането
на
качествена подкрепа за вече одобрените
приемни семейства и настанените в тях деца.
2011 – та беше важна и за децата на България,
защото се заговори за техните права и отговорности, както и за мястото на
родителите и държавата в гарантирането на закрилата им. Новият Закон за
детето, който беше водеща тема за всички професионалисти, трябва да улесни
процеса на приемничество у нас.
През 2011 – та година нашата организация не беше активна и не разкри
пълния си потенциал. И всичко това, защото средата беше много динамична.
На Вашето внимание представям скромния отчет на нашата организация.
Надявам се искрено 2012 –та да е по-добра за всички ни!

ВЕНЕТА ДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПРИЕМНА ГРИЖА“
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КОИ СМЕ НИЕ

Националната
асоциация
за
приемна
грижа
е
българска
неправителствена организация, която е създадена от приемни родители
от страната. Нашата организация обединява усилията на приемните
родители, неправителствени организации и наши партньори за
намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на
истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални
домове.
НАШАТА МИСИЯ
Ние сме приемни родители и даваме дом, уют, грижа, обич и закрила на
деца в риск, защото вярваме, че всяко дете трябва да има детство.
НАШАТА ВИЗИЯ
Сигурно и истинско детство за уязвимите български деца!
КАКВО ПРАВИМ
Насърчаваме приемната грижа и приемното родителство в Република
България.
Подобряваме живота и грижите за децата чрез приемната грижа и
повишаваме нейното качество.
ИСТОРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА
Националната асоциация за приемна грижа е млада българска
организация. Тя е създадена по време на Националната среща по
приемна грижа’ 2009 г.
За да изпълни отговорната си мисия, НАПГ е член на Международната
организация по приемна грижа.
НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ
В Националната асоциация за приемна грижа членуват
както и три юридически лица.

72

членове,

|3

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“ ЗА 2011 Г.
През отчетния период
организация по приемна грижа.

НАПГ

е

член

на

Международната

През годината НАПГ кандидатства по един проект за финансиране.
Проектът не беше одобрен, вероятно заради силна конкуренция и липса
на опит. Основното, което НАПГ направи през 2011 г., беше да изпрати
поредица от писма, основно до Главната инспекция по труда, свързани с
трудовите договори.
По този повод НАПГ генерира предложения и искания до Агенцията
за закрила на детето за обсдъждане на бъдещ вариант за вида на
трудовите договори, като част от новите разпоредби на Закона за
детето.
През 2011 година по сигнали представители на НАПГ са посетили
Габрово, Шумен и Търговище за реакция на подадени сигнали.
Техническият отчет на организацията е одобрен от
събрание на сдружението, което е проведено на 16 юни 2012 г.

Общото

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“
През 2011 г. организацията няма външно финансиране.
Единственото финансиране е от членски внос.
По-голямата част от членовете са си платили членския внос.
Двама членове, юридически членове, не са платили членски внос.
Финансовата година завършва с наличност от 120 лева в банковата
сметка, 547 лева в касата.
Общо: 667 лева към 31.12.2011 г.
Разходи:
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Не са постъпвали дарения в организацията – нито материални,
нито нематериални.
Финансовият отчет на организацията е одобрен от
събрание на с дружението, което е проведено на 16 юни 2012 г.

Общото
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