Годишен отчет на Националната асоциация за приемна грижа
за 2016 г.

Подкрепа за приемните родители
През 2016 година Националната асоциация за приемна грижа подкрепи 385 деца, настанени
в приемните семейства-членове на единствената родителска организация на приемни
родители в България. Успяхме да дарим емоция, грижа, да споделим празници и да
подкрепим приемни родители на много български изоставени деца, които живеят в своите
нови семейства. Това ни прави горди и щастливи. Защото имаме приятели - най-големият
телеком Мтел е наш партньор в правенето на добрини. И продължаваме заедно и през 2017
г. Защото детското щастие зависи от отговорните възрастни.

Приемните семейства на НАПГ получиха подкрепа за Коледните празници
Повече от 400 кутии с хранителни
продукти за Коледната вечеря
получиха приемните семейства,
които членуват в Националната
асоциация за приемна грижа.
Инициативата е традиционна за
единствената
родителска
организация
на
приемни
родители, като се реализира в
партньорство с Холидей хироус и
с финансовата подкрепа на
Мтел. Освен това, НАПГ се
погрижи и за децата в приемни
семейства,
като
организира
детски партита за посрещане на
новата година в почти всички
области, в които асоциацията има координатори. НАПГ, чрез дарители и собствено
финансиране, осигури и подаръци за малчуганите, настанени в приемни семейства.
Ключова беше срещата на Гинка Илиева, програмен мениджър на НАПГ, с приемните
родители от пострадалото от взрив на цистерна с. Хитрино. Тя посети лично всяко
приемно семейство, предостави подаръци за децата и се запозна с щетите по домовете
на хората. На две приемни семейства, чиито домове са с множество щети, беше
предоставена финансова подкрепа от името на НАПГ и на членовете на организацията.
И тази година НАПГ не пропусна децата в бедност, като в няколко града в страната,
бяха осигурени подаръци за малчугани в многодетни или бедни семейства. С подаръци
в Коледния ден бяха зарадвани и децата в детското отделение на МБАЛ – Шумен.
“Основната цел на Националната асоциация за приемна грижа не е да извършва
хуманитарна и благотворителна дейност, а да остане активен защитник на
правата на децата и да подкрепя държавата в развитието на качествена приемна
грижа. Но ние вярваме, че сме едно голямо семейство и със своите възможности
подкрепяме скромно приемните родители, както се случва в истинските
семейства.”, казва за Коледната инициатива председателят на НАПГ Мирослав
Долапчиев.
Членовете и приятелите на НАПГ получиха и картичка с личен поздрав за успешна,
спорна, уютна и здрава нова година.

Национален номер за приемна грижа
ще
предоставя
емоционална
подкрепа и правна помощ на
приемни семейства от цялата страна.
0700 20 234 е единният национален
номер за приемна грижа, който
започна работа през 2016 г. На този
телефон приемни родители от цялата
страна могат да получат емоционална
подкрепа, психологическа консултация
или правна помощ. Телефонът е и за
всеки, който иска да научи повече за приемната грижа. На тел. 0700 20 234 отговарят
специалисти на Националната асоциация за приемна грижа, които, при необходимост,
посредничат и свързват приемните родители с юристи, психолози и супервайзори.
Националният номер се предоставя безвъзмездно от водещия телеком Мтел, който
подкрепя Националната асоциация за приемна грижа дългосрочно повече от пет
години. Националната асоциация за приемна грижа предоставя емоционална грижа,
психологическо консултиране и супервизия, благодарение на своите специалисти. От
2016 г. в асоциацията работят двама психолози – Кремена Стоянова и Владимир
Иванов, които имат опит като приемни родители, работили са за специализиран център
по приемна грижа и са обучавали приемни родители. Третият консултант, Вера
Колешева, е супервайзор на Националната асоциация за приемна грижа, тя има
дългогодишен опит в приемната грижа, като е сред авторите на методиката по приемна
грижа и е участвала във въвеждането на приемничеството на национално ниво.
Тримата предоставят безплатни консултации на приемни родители, както и могат да
консултират общински екипи по приемна грижа и социални работници при
необходимост.
150 деца и приемни родители бяха заедно на
морско приключение в Китен, организирано от
НАПГ и подкрепено с много любов от приятелите ни
от Мтел.
Шест дни на плажа, с много емоции, забавления и
вода! Прекараха си чудесно.
Освен морските приключения с децата, през целия
лагер психолозите на НАПГ Румен Колев и
Владимир Иванов работят с приемните родители и
говорят за различни теми в лятната ни Академия за
приемни родители.

НАПГ дари хранителни продукти и перилни препарати на приемни семейства в
страната
Пакети с хранителни продукти за
светлия
християнски
празник
Великден стигнаха до повече от 100
приемни семейства в цялата страна.
Традиционно това е инициатива на
Националната асоциация за приемна
грижа, Холидей хироус, както и
мобилния оператор Мтел, които
предоставят
средствата
за
транспортиране на колетните пратки.
Всеки от колетите, приблизително 8
кг., съдържаха продукти от първа
необходимост, месо и тестени
изделия. За приемни родители, членове на асоциацията, бяха разпределени и повече
от 100 комплекта почистващи и перилни препарати, дарени от Фикосота АД.
“Националната асоциация за приемна грижа вярва, че материалната подкрепа е само
допълваща и не може да замени емоционалната грижа, професионалната помощ и
пряката работа с приемните семейства. Ние сме убедени, че малкият жест от
наша страна ще подкрепи приемните семейства, като ще освободи ресурс за
децата.”, коментира Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация
за приемна грижа. Материалната подкрепа, изразена в даряване на хранителни
продукти, се случва за трета поредна година, като част от стратегическото партньорство
с Холидей хироус. Традиционно приемните семейства получават колети за Коледа и
Великден.
Подаръци за бебетата и детски партита за хлапетата подари НАПГ за 1 юни
Националната асоциация за
приемна грижа, с любезната
подкрепа на своите приятели
от
международната
компания Questers,изпрати
пакети с бебешка козметика на
39 малки деца в приемни
семейства,
членове
на
асоциацията от цялата страна.
Близо
месец
младите
служители
на
компанията
събираха
средства,
организираха закупуването на
козметичните
продукти,
опаковането на пакетите и
изпращането им. Значителна част от заетите в компанията за ИТ услуги са ангажирани
с детската тема и имат разбиране, че децата трябва да растат в семейна среда, а не
изолирани в социални домове. Освен козметични продукти, памперси и бебешка храна,
всеки приемен родител на дете до 1 година получи книжка за грижите за малки деца.
Подаръците за бебета бяха изпратени членове на НАПГ в Бяла Слатина, Кюстендил,
Павликени, Нова Загора, Хисаря, Асеновград, Габрово, Видин, Добрич, Троян, Шумен,
Търговище, Варна, Смолян и Силистра. Дарението на бебешка козметика бе една от
инициативите, с които НАПГ отбеляза тази година Международния ден на
детето. В повече от 5 града в страната координаторите на асоциацията организираха

импровизирани детски тържества и събития за малчуганите в приемни семейства. В
София избраха да се присъединят към тържествата в столицата, но пък от НАПГ децата
получиха лакомства и пожелания за щастливо детство. В останалите градове бяха
организирани посещения на сладкарници и детски кътове, а малчуганите получиха
малки подаръци.

Общуването с приемните родители
Мирослав Долапчиев: Приемната грижа е професия с кауза, която се нуждае от
регулация и стандарти
Приемната грижа е професия с кауза,
която се нуждае от регулация и
стандарти. Това е хуманна дейност,
която носи своя професионален риск
и високата отговорност за живота на
децата в приемни семейства. Това
каза председателят на Националната
асоциация за приемна грижа Мирослав
Долапчиев пред близо 50 приемни
родители от Хасково и региона по време
на регионалната среща на приемните
родители, организирана от Областния
екип по приемна грижа. Началникът на
екипа Таня Ганева, която е и координатор на НАПГ за област Хасково, посочи, че в
област Хасково стартира приемната грижа в България. Тя разказа, че първото спешно
настаняване в приемно семейство е реализирано през 2000 година, преди Закона за
закрила на детето, на дете със съмнения за насилие в родното семейство. Таня Ганева
посочи още, че към момента в област Хасково има 143 приемни семейства и близо 100
настанени деца. От своя страна Елка Налбантова, консултант и експерт по социална
работа, която е един от първите специалисти по приемна грижа в България, с участие
във въвеждането на приемната грижа през 1998 година в Хасково, насърчи диалогът
между приемните родители и специалистите. Тя подчерта, че приемната грижа е
споделена отговорност за грижата за децата. Според нея приемната грижа е
извървяла дълъг път, като се е превърнала в професия с много ясен ефект върху
децата. Приемните родители да се наемат на трудови договори, а не на
граждански, както е сега. Социалната сигурност е един от основните проблеми пред
приемните родители, коментира пред приемните родители Александър Миланов от
Национална асоциация за приемна грижа. „След извеждането на настаненото дете
приемните родители нямат много големи възможности. Нямат нито приходи, нито
други възможности, не могат да се регистрират и в Бюрото по труда. Освен това,
ако приемният родител се разболее тежко, не може да ползва и
болничен.”, коментира Александър Миланов. Тази промяна да стане при много
конкретни условия – приемните родители да имат минимум средно образование,
да са в трудоспособна възраст и да се съгласят да се специализират. Семействата
да бъдат разделени по профили и специализирано – за обгрижване на бебета, за деца
с увреждания, за деца в конфликт със закона (с противообществени прояви), както и за
деца-бежанци или приемни родители на непълнолетни родилки, предлага НАПГ. По
този начин може да се въведе и диференциация във възнаграждението на приемните
родители, съобразно уменията, знанията и компетенциите им. В рамките на срещата
приемните родители обсъждаха предизвикателствата, които срещат в сферата на
образованието на приемните деца, реинтеграцията, професионализацията и
осиновяванията.

Осиновителите и приемните родители трябва да се подкрепят в името на децата
Националната асоциация за приемна
грижа, Българската
асоциация
на
осиновените
и
осиновителите
и
фондация “Приятели 2006” организираха
лекция – дискусия, посветена на прехода
от приемна грижа в осиновяване. Лектор
на конференцията бе Ирмела Вийман,
немски психотерапевт, с богат опит,
включително и като приемен родител. Тя
бе в България по покана на фондация
"Приятели 2006". Участници в срещата
бяха приемни родители, осиновители,
специалисти по приемна грижа и осиновяване. Модератор на срещата бе Вера
Колешева, която е с многогодишен опит като обучител на приемни родители и
осиновители, част е от екипа на Националната асоциация за приемна грижа. Събитието
се проведе с подкрепата на Мтел. Срещата беше открита от председателя на
Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев, който разказа личния
си опит като приемен родител, чието приемно дете е осиновено. “Аз съм изключително
радостен, че организацията на приемните родители и асоциацията на
осиновителите реализират тази среща, в която поставяме акцент върху детето
и неговите преживявания, когато предстои осиновяване. Да се привържеш е много
човешка задача и е присъща за нас. По тази причина раздялата е много трудна. Но
раздялата, когато знаем какво е бъдещето на детето, е повече от нужна, за да
може детето да има своето детство в сигурна семейна среда.”, каза пред
участниците Мирослав Долапчиев. Той посочи, че е необходимо приемните родители и
осиновителите да се познават, да знаят един за друг и да се подкрепят, особено в
първите дни след осиновяването, защото така се дава послание към детето, че то не е
изоставено за пореден път. Към момента практиката на повечето места в страната е
повече от разочароваща – на приемните родители се гледа като на конкуренти, не са
малко и случаите, в които децата се “изтръгват” от приемните семейства без достатъчно
подготовка за осиновявянето. Това е практика, която не бива да бъде толерирана,
коментира още Мирослав Долапчиев. В своята презентация немският терапевт Ирмела
Вийман постави акцент върху изграждането на връзката между детето и бъдещото му
ново семейство. Връзка, която не може да бъде изградена без активното участие на
приемните родители. Психологът акцентира върху плавното опознаване, което
предполага да не се случва рязка смяна на временната грижа и новото семейство. Сред
съветите на практика е и този, че детето да трябва да напусне познатата обстановка,
едва след като новото семейство е станало добре позната част от живота му. Детето
има нужда да бъде сигурно, че досегашният му живот, а заедно с него и самото то, няма
да бъдат заличени, коментира още Ирмела Вийман. Ирмела Вийман посочи и някои от
новите задачи на осиновителното семейство. Едната от тях, може би най-важната, е да
оставят място за тъгата на детето. “Осиновителите трябва да приемат тъгата като част
от живота, включително и да тъгуват с детето.”, сподели Ирмела Вийман. Тя сподели
още, че осиновителите трябва да работят както върху своята биография, така и върху
историята на детето, защото по този начин се случва опознаването и приемането. “Ако
на децата им бъде отнето всичко минало, те няма да могат да се впуснат в настоящето
и миналото и да им се отдадат. Ако досегашният дом бъде заменен твърде бързо,
детето възприема рязката смяна като основополагащо правило за своя бъдещ живот.
Бавното изграждане на отношенията, общуването и разговорите с обич, дават ориентир
и сигурност.”, заяви в заключение Ирмела Вийман. НАПГ изразява искрените си
благодарности на домакините от Betahaus, фотографа Владимир Бичев и
видеооператора Васко Генев, както и на партньорите на инициативата сдружение
“Приятели” и БАОО. Благодарим и на Надежда Савова за превода и цялата подкрепа!

Приемните семейства без настанени деца да променят профила си, препоръчва
НАПГ
В 587 семейства в цялата страна няма
настанени деца, показват данните на
Агенцията за социално подпомагане,
представени по време на работна среща
за ненастаняването на деца. Срещата бе
организирана
от
Националната
асоциация за приемна грижа и в нея се
включиха представители на Държавната
агенция за закрила на детето, Агенцията
за социално подпомагане и социалното
министерство.
От
общия
брой,
профилите на 251 семейства се
различават от профила на децата в
региона, които имат нужда от приемни семейства. Други 71 семейства са заявили, че
временно не могат да полагат грижи за деца. Най-често приемните семейства, при които
няма настанени деца, са с наскоро прекратено настаняване. Значителна част от
семействата без деца са новоутвърдени, показват още разчетите на АСП.
В рамките на срещата беше поставен въпросът за това какви са причините приемни
семейства да очакват настаняване на деца с месеци. Участниците отчетоха, че по
време на изпълнението на първия проект “И аз имам семейство” е отбелязан
значителен ръст на одобрените приемни семейства, без да се отчетат реалните
потребности на областно и общинско ниво. Затова екипът, който управлява проекта
“Приеми ме 2015”, гарантира, че през новия проект не се залага на активен подбор
на нови приемни семейства, а по-скоро на качествено планиране на регионално
ниво за необходимостта от приемни семейства. По този начин общините и
областите ще могат да одобряват приемни семейства само с онзи профил, който е
необходим, за да могат повече деца да живеят в семейна среда. В новия период, през
който ще се развива държавният проект за приемна грижа, ще се заложи на повишаване
на качеството на приемната грижа, както и на планирането на потребностите, за да се
избегне феноменът да има семейства, при които няма настанени деца. Акценти в плана
за развитието на приемната грижа в следващите две години е въвеждането на областен
модел за развитие на приемната грижа, както и определянето на стандарт за
натовареност на социалните работници в екипите за приемна грижа (ЕПГ) - не по-малко
от 12 приемни семейства, с които да работи един социален работник. Друг приоритет е
изготвянето на програми за обучение на приемни семейства, социални работници от
ЕПГ, комисиите по приемна грижа, експерти от териториалните структури на Агенцията
за социално подпомагане. Предложенията за програми за обучение, както и обсъждане
на добри практики, ще бъдат ангажимент на Националната мрежа за децата и Уницеф
България. Целта е да се въведат еднакви критерии и разбирания за оценка на
приемните семейства, както от социалните служби и екипите по приемна грижа,
така и от комисиите по приемна грижа, които утвърждават приемните семейства.
След проведената среща НАПГ препоръчва на всички приемни родители, които нямат
настанени деца, да проучат заедно с екипа по приемна грижа и местната социална
служба каква е възрастта и какъв е профилът на децата, които се нуждаят от приемна
грижа, но на местно ниво. На базата на това НАПГ съветва приемните семейства да
преценят дали биха могли да направят компромис с профила си, за да продължат да се
грижат за деца в беда.

Мирослав Долапчиев: "Качествената приемна грижа е въпрос на партньорство за
детето"
“Приемните
родител
имат нужда от ценна
подкрепа и да познават
правата си”, това каза
Мирослав
Долапчиев,
председател
на
Националната асоциация
за приемна грижа по
време на регионалната
среща по приемна грижа
„Сигурното
детство
отговорност на всички”.
Форумът бе организиран
от община Видин и НАПГ,
а
в
него
участваха
приемни
родители
и
представители
на
социални институции, общините-партньори, екипите по приемна грижа и публични
институции, които работят с деца, настанени в приемни семейства. НАПГ бе
представлявана от своя председател Мирослав Долапчиев, членовете на УС
Цветелина Радулова и Александър Миланов и местния координатор Цветелина
Милославова. „Това, което правим като приемни родители е много важно. То оказва
изключително влияние не само върху живота на децата, които живеят в нашите
семейства, но и на всички около нас, които виждат какво всъщност правим”, посочи
председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. Според него мотивацията на всички
приемни родители трябва да е мисълта как да обогатят живота на детето, за което се
грижат, независимо от обстоятелствата около тях. „Искам, когато детето напусне
дома ми, да съм му дал нещо повече, отколкото, когато е влязло в него. Надявам си
и вие да си задавате всеки ден въпроса дали това, което вършите, помага на
детето, което ви е поверено”, обърна се Мирослав Долапчиев към приемните
родители, присъстващи в залата. Той допълни, че изключително важна е ролята на
общината и на екипите от отдел „Закрила на детето” в подкрепата на приемните
родители, защото напрежението им е голямо, а качествената приемна грижа не зависи
единствено от заплащането - зависи и от партньорството между приемните родители и
загрижените за детето. Александър Миланов от Националната асоциация за приемна
грижа посочи основни предизвикателства в прилагането на грижата за чужди деца, като
открои отсъствието на трудов договор, проблеми в осиновяването и реинтеграцията,
както и даде препоръки за подобряването на оценката на приемните семейства.
Александър Миланов призова за повече загриженост и инвестиция в училище за подобрата адаптация на приемните деца, както и за подкрепа на приемните родители,
които се разделят с децата си. Приемни родители от града разказаха за трудностите
си, свързани с осиновяването и липсата на подкрепа. В област Видин има над 80
приемни семейства и всички полагат изключителни грижи за децата, каза
заместник-кметът на община Видин Венци Пасков по време на срещата. 3 са
доброволните, а 79 - професионалните приемни семейства в региона, които се грижат
за 88 деца. Най-много утвърдени приемни семейства има в Община Видин – 31,
следвана от Община Белоградчик с 14. В Община Ново село приемните семейства са
9, в общините Димово и Кула са по 8, в Община Макреш приемните семейства са 2 и в
общините Ружинци и Чупрене – по 1. Единствено в Община Бойница няма нито едно
утвърдено приемно семейство. Проектът "Приеми ме 2015", в чието управление участва
НАПГ, е насочен към развитие на специализирана приемна грижа - за деца с

увреждания, жертви на трафик, деца в конфликт със закона, а специален фокус в него
е поставен върху настаняването на деца до 3-годишна възраст. От началото на този
месец започна втория етап на проекта, с който се въвежда новият областен модел на
управление на предоставяне на услугата, според който в гр. Видин ще съществува
областен екип по приемна грижа.
Емоционална подкрепа за приемните
родители от Смолян
Повече от 40 приемни родители от
Смолян участваха в регионална среща
по приемна грижа, по време на която
бяха обсъдени предизвикателствата и
успехите на приемните родители в
региона. По време на срещата
специалисти на НАПГ работиха с
приемните родители, като им оказаха
емоционална подкрепа по случаи, в
които те срещат трудности или са
предизвикателни за тях. Психологът на НАПГ Румен Колев работи с младежите от 5 до
8 клас, а докато родителите участваха в срещата за супервизия, доброволци – учители
се грижиха за най-малките и за учениците от първи до 4 клас. Срещата е голям успех
за приемните родители, защото поради големите разстояния и трудния район, както и
липсата на транспортни връзки с града, много от общините са откъснати от Смолян. По
тази причина подкрепата за тях от страна на социалните работници основно се случва
по време на индивидуалните срещи. “Ние днес за пореден път станахме свидетели
на това, че приемничеството е емоционален процес, в който има много емоции.
Приемните родители имат и лична, и професионална потребност от регулярна
подкрепа, която да им помага да бъдат по-добри в търсенето на точните решения
за своите деца.”, коментира Вера Колешева, супервайзор на Националната
асоциация за приемна грижа. В рамките на срещата тя работи индивидуално и групово
с приемни родители на малки деца. “Аз се гордея с това, че участвах в среща на
приемни родители, които въпреки разстоянието, са общност. Запознах се с честни,
открити и загрижени за децата приемни родители. Винаги съм вярвал, че каквито и
пари да се дават на приемните родители, никой не може да купи любовта и грижата
им, цената за това е твърде висока.”, каза Мирослав Долапчиев, председател на
Националната асоциация за приемна грижа, който работи в група с родителите на
ученици от 5 до 8 клас. “За всички ни е притеснителна училищната адаптация и
различното отношение, което имат в училище към приемните деца. Найсериозният
проблем
за
децата
е
тяхната
автентичност
в
клас.”, коментира психологът Румен Колев, който се ангажира с пряка работа с
ученици от приемни семейства от 5 до 8 клас. За най-малките Националната асоциация
за приемна грижа и Родопският драматичен театър подариха постановката "Дядовата
ръкавичка". Преди 5 години само 2 приемни родители членуваха в асоциацията, а сега
са повече от 30, показват данните на регионалния координатор на НАПГ за областта
Галя Маринова. С подкрепата на асоциацията и с общите усилия на приемните
родители, в Смолян е обособена стая за срещи на децата с родните семейства и
кандидатите за осиновители.

Лобиране и застъпничество
НАПГ участва в разписването на професионални стандарти за професията
“приемен родител”
Изискване за образование и възраст, както и въвеждането на специализация в
приемната грижа предложи Александър Миланов от Националната асоциация за
приемна грижа по време на информационна работна среща по проекта “Приеми ме
2015”, чрез който се развива приемната грижа в България. В рамките на своето
представяне пред социалните работници, администраторите по проекта и началниците
на екипите по приемна грижа в страната Александър Миланов подчерта, че
професионализацията на приемната грижа не може да се случи без базови критерии.
Първите предложения за професионални критерии бяха подготвени и комуникирани с
координаторите на НАПГ в страната и валидирани с допитване до приемни родители,
членове на асоциацията. През 2017 година предстои да се разпише компетентностен
модел за професията “приемен родител” и за участниците в процеса, чрез които да се
гарантира правилното разбиране за уменията, задачите, образованието и поведенията,
чрез които се оценява представянето на социалните работници и приемните родители.
Като част от Консултативния експертен съвет, който управлява проекта, Националната
асоциация за приемна грижа ще участва в създаването на правилата, по които ще се
подбират новите приемни родители, както и в разписването на стандартите за приемна
грижа.
В рамките на тридневната среща в края на октомври ръководителят на проекта Огнян
Христов представи резултатите до момента, предстоящите дейности и очакванията от
цялостната реализация на проекта. Както е известно, концепцията за управление и
предоставяне на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен
принцип, бе приета от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен
анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях
численост и локация на екипите по приемна грижа. Търсеният краен резултат е
значително намалена себестойност на услугата, както и възможност за национално
покритие за предоставянето й чрез включване на всички общини, на чиято територия се
предоставя услугата „приемна грижа" и които отговарят на условията за партньорство
по проекта „Приеми ме 2015".
НАПГ отличи “Спасителите на детството” в първите награди за принос в
приемната грижа в България
Националната асоциация за приемна
грижа връчи отличията “Спасители на
детството” на приемни родители, родни
семейства, осиновители, фирми, учители
и организации с принос в приемната
грижа в България. Събитието се проведе
по време на седмия рожден ден на
асоциацията – 25 октомври 2016 г. Водещи
на събитието бяха актьорите Радина
Думанян и Димо Алексиев.
В началото на церемонията председателят
на НАПГ, Мирослав Долапчиев, който е и
приемен родител, обяви 25 октомври за Ден на приемната грижа и приемния
родител. “Ние, в НАПГ, искаме всяка година да награждаваме хората с принос към
приемната грижа, а на този ден да уважаваме и отбелязваме приноса на приемните
родители в това общество.”, каза Мирослав Долапчиев. Той допълни, че на седмия

рожден ден на асоциацията за приемна грижа, организацията показва, че продължава
напред. По повод наградите “Спасители на детството” той каза още: “Понякога имаме
мисъл дали да се откажем, да спрем да мечтаем и да вярваме, че някой има нужда от
нашата помощ. На седмия рожден ден ние показваме, че продължаваме напред и не
се отказваме. Тези награди не са за победители, те са за хората, които не са
отказват.”
Трима приемни родители получиха отличието “Спасител на детството”. Огнян и
Магдалена Христови от София са се грижили за деца с тежка диагноза и съмнения за
наследствен ХИВ, като първите им приемни деца са осиновени. Приемната майка
Виолета Георгиева получи отличие за това, че е първият приемен родител в България,
който приема бебе в дома си през 2011 година. Димитър Димитров, приемен родител
от Хисаря, получи отличието за това, че заедно със съпругата си, Нина, полага дълги
години грижи за деца със Синдрома на Даун.
Ще продължим да помагаме и човеците да ставаме повече, каза Габриела
Костадинова, уеб дизайнер в ай ти компанията “Артлогика”. Фирмата бе отличена от
НАПГ за победител в категорията “Инвеститор-спасител на детството” за
дългогодишния безвъзмезден труд, който полага за НАПГ.
В категорията “Учител – спасител на детството” бяха отличени Кирилка Ангелова,
която обучава младежите на НАПГ и Пепа Грозева – ресурсен учител, който работи с
деца от приемни семейства в Карнобат. “Нека продължаваме заедно за една усмивка в
повече.”, каза Кирилка Ангелова. Съветникът на министъра на образованието и науката
Калоян Дамянов насърчи педагогическите специалисти да продължават да инвестират
в детството.
Социалните
работници Стефка
Петрова (ЕПГ
–
гр.
Търговище)
и Иван
Димитров (Стара Загора) получиха отличията си от социалния министър Зорница
Русинова. Тя посочи, че приемната грижа е кауза и че трябва истинско сърце приемния
родител, за да поеме отговорността и да се погрижи за бъдещето на децата. Иван
Димитров посвети наградата на всички социални работници и на онези, които са го
учили на приемна грижа в България. “От един проект за корпоративна социална
отговорност, приемната грижа стана кауза за мен и моя екип. Пожелавам си да
гледаме по-малко журналистически репортажи за нещастни и изоставени деца и да
виждаме повече истории за добри хора и добри сърца, които спасяват човешки
животи”, каза при връчването на наградата “Журналист – спасител на детството”
Илияна Захариева, директор “Корпоративни комуникации” в Мтел. Тя посочи, че е
време компаниите, които вярват в каузи, да бъдат показвани, без съмнение за скрита
реклама, а напротив – защото наистина инвестират. С приза “Журналист – спасител на
детството” бяха отличени Лиляна Боянова (бТВ) и Драгомир Симеонов (Дарик
радио). В категорията “Община – спасител на детството” бяха отличени Столична
община и община Хасково. “Тази награда е на всички приемни родители, социални
работници и психолози. Закрихме и последната институция за деца на
територията на Столична община. Иска ми се да закрием и Центровете за
настаняване от семеен тип, в тях да се отглеждат деца, които имат нужда от
медицинска грижа.”, каза при получаването на наградата Албена Атанасова, заместник
– кмет на София по социалната политика. Най-голямата община в България беше
отличена заради цялостния пакет за приемните родители. Община Хасково получи
награда за това, че през 1998 година въвежда пилотно приемната грижа. Наградата
получи заместник-кмета Милена Трендафилова, която напомни, че в центъра на всички
усилия на общинските политики за децата трябва да бъде детето.
“Обявих защитата на децата за мой основен приоритет. Огромен е приносът на
приемните родители за спасяването на детството на нашите деца. Затова
изказвам своя респект и уважение за смелостта и решителността на приемните
родители да приемат дете.”, каза националният омбудсман Мая Манолова, която
връчи на фондация “За Нашите Деца” приз за принос в приемната грижа. От своя страна
изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова посочи, че
неправителствените организации са онези, които осигуряват иновациите в социалната

сфера. Тя призна труда на приемните родители, като допълни, че разбира трудностите
да приемеш чуждо дете, а се справяш с негативното отношение на част от обществото,
както и да работиш с родното семейство на детето. “Това е награда за приемните
родители и за стотици други организации, които са се посветили приемната
грижа.”, посочи Шалапатова. С отличие от церемонията си тръгна и Яна Рупева от
фондация “Помощ за благотворителността в България”, с която НАПГ реализира
стипендиантска програма за ученици в приемни семейства. “С радост отбелязваме, че
нашите стипендианти имат по-висок успех. Вече имаме и първите 4 студенти,
които ще бъдат стипендианти.”, каза Яна Рупева.
Маркетинг директорът на българската марка очила “Квиат” Александър Стаменов връчи
наградата за “Лекар – спасител на детството” на д-р Даниела Дариткова. Преди да даде
статуетката Александър
Стаменов обяви
началото
на
инициативата
за
офталмологични прегледи за деца в приемна грижа. “Това е признанието за един
лекар, защото е направено от неговите пациенти. Всеки лекар размишлява с
лицата на своите пациенти. Съпричастна съм с грижите на всяко едно приемно
семейство. Виждала съм как те се променят с дни и седмици. За мен за бързото
лекуване, освен лекаря, помага и обичта.”, каза наградената Даниела Дариткова.
Заместник-социалният министър Деница Сачева връчи наградата “Родител – спасител
на детството” на биологичната майка Светлана Байрева, която бе отличена за това, че
въпреки, че изоставя детето си, прави всичко възможно да си го върне обратно у дома.
Само шест месеца след осиновяването, бебето е реинтегрирано. Сега Светлана
продължава да се грижи за двете си деца, едното, едното от които – с тежки
увреждания. С награда бе отличена и осиновителката Магдалена Русева. “Има смисъл
табутата да се рушат постоянно, а предрасъдъците да се борят.”, каза при
връчването на наградата Деница Сачева.
Със специални отличия бяха отличени Мтел, като приятел на НАПГ и като компания,
която подкрепя приемната грижа. Статуетки получиха Владимир Иванов, Кремена
Симеонова и Вера Колешева от екипа на НАПГ, който пряко работи с пациенти. С приза
“Спасител на детството” бе отличен и фотографът Владимир Бичев.

Позиции на НАПГ
НАПГ: Обичаме децата без пари,
приемната грижа не е бизнес
С известно разочарование ние,
приемните
родители
от
Националната
асоциация
за
приемна
грижа,
споделяме
притеснението си от поредния
случай на обезличаване на
приемната грижа и свеждането и
до “бизнес с детски съдби”.
В журналистически
репортаж, излъчен
по
Нова
телевизия, приемен родител от
Видинско разказва за това, че е давал пари на социален работник, в замяна на което,
по думите на приемния родител, в семейството е настанявано дете. Порочната
практика се е повторила два пъти, а на третия, по думите на приемната майка,
социалният работник е поискал да си закупи мебели, които приемната майка да изплати
на лизинг.
Тази ситуация е много притеснителна за нас, приемните родители, които имаме ясно
разбиране за приемничеството – ние вярваме, че децата имат право на семейна грижа
и да растат в семейство, като приемните родители са грижовни, добре обучени и

подготвени професионалисти. Даването на пари и изнудването за пари в приемната
грижа е категорична форма на злоупотреба и корупция. В тази връзка
Националната асоциация за приемна грижа за пореден път напомня на обществото, че
приемната грижа не е единствено форма на временна заетост, а алтернатива за деца,
за които единственият шанс да са закриляни, е животът в социален
дом. Прокламирането на приемната грижа като трудов ангажимент е подвеждащ,
отчайващ и силно притеснителен факт. Длъжни сме да напомним, че да станеш
приемен родител в България не е лесна задача – процедурата, ако се следват
правилата, не е кратка, а оценката е твърде детайлна. Защото е важен интересът на
децата. По отношение на заплатата на приемните родители. Отново сме длъжни да
напомним, че възнаграждението на приемните родители е обвързано с минималната
работна заплата (150% от МРЗ за едно дете, 160% - за две деца, 170% - за три и повече
деца). Спекулация е, че приемната грижа е лесен начин да изкараш пари. В същото
време трябва да напомним, че хвърлянето на обществени обвинения за това, че
приемните родители получават заплата, е повече от популистко. Приемната грижа е
професия и като такава – за нея се изплаща възнаграждение, както на
възпитателите, социалните работници, психолозите и персонала на социалните
домове. Разликата е в това, че приемните родители нямат социална сигурност – не
ползват отпуск, болнични и имат трудности в пенсионирането, въпреки цялата
инвестиция в децата. Просто защото са на граждански договори. Отново бихме искали
да напомним, че пътят на държавата да професионализира приемната грижа е
много навременен и правилен. Ние, като част от Консултативния експертен съвет към
Агенцията за социално подпомагане, чрез който се управлява приемната грижа у нас,
ще работим за по-качествена приемна грижа. Напомняме своите искания за
образователен ценз на бъдещите приемни родители, както и за по-детайлна оценка на
мотивацията на приемните родители.
Ние няма да виним тези, които са намерили в приемната грижа поминък. Някой
им го е позволил и е допуснал това да се случи. За което не сме виновни ние. Ние
държим трудът на приемните родители да бъде оценен. Ние обичаме децата без пари,
даваме всичко, което можем, за тях без пари. И не спираме грижите и разходите, когато
издръжката им свърши. Не се оплакваме, когато заплатите ни се бавят. Опитваме се да
се справим с трудностите, които имаме, за това, че сме на граждански договори (не
можем да получим кредит от банката, например, или да се разболеем). Ние сме до
децата, когато нощем плачат и пищят от ужасите от миналото. И ние плачем за тях,
когато намират своите нови семейства. Ние сме приемни родители, които се грижат
за деца, които никой не иска. И държим на това.
Отворено писмо до Евгени Стоев, народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ в 43
НС
Националната асоциация за приемна грижа изпрати писмо до народния представител
от ПГ на ПП ГЕРБ в 43-то Народно събрание г-н Евгени Стоев, в което той коментира
по неподходящ начин приемните родители.
"Бихме искали да Ви поздравим за това, че имате лична позиция относно планираните
промени в Семейния кодекс, свързани с осиновяването, която е цитирана в
публикацията „Евгени Стоев, ГЕРБ: Безработицата във Велико Търново е помалка от средната за страната“, публикувана във Информационна агенция „Фокус“ на
13.09.2016 г. Смятаме, че като професионалист, ангажиран с правата на децата, видно
от законодателната Ви активност, а и като народен представител, имате пълното право
да коментирате важни за обществото и децата процеси.
В същото време се отнасяме с огромно безпокойство и тревога към изказването Ви,
че „има приемни семейства, които са се превърнали в митничари – взимат високи
възнаграждения около 700-800 лв. на месец, за да отглеждат детето, а то не
получава адекватна грижа. Много пъти тези пари отиват за алкохол и цигари,

тоест - парите, които държавата плаща за този контрол, не се оползотворяват
успешно.“
Като национална асоциация на приемните родители, която преди всичко защитава
правата на децата без родители и на тези поставени в риск, бихме искали да Ви
обърнем внимание на следното:
1. Недопустимо е народен представител да уронва със своите думи авторитета на
близо 2 000 българи, ангажирани със сериозната и отговорна обществена
задача, каквато е приемната грижа. Сравняването на приемни родители с
митничари и свързването им непременно със злоупотреби отново поставя
срамно петно върху имиджа на хора, които се грижат за малчугани, които често
никои не иска.
2. Приемната грижа не е скъпо платена професия, а в същото време отнема много
на приемните родители и техните семейства. Като народен представител
вероятно знаете, че възнаграждението за едно дете, настанено в приемно
семейство, е 150% от минималната работна заплата, за второ – 160% от
минималната заплата, а за трето и повече настанени деца – 170% от
минималната работна заплата. Просто изчисление показва, че в едно приемно
семейство трябва да има 3 настанени деца, за да се достигне коментираното от
Вас възнаграждение от 700 лева. За Ваша информация – масово в страната в
приемни семейства са настанени по едно или две деца.
3. Приемните родители, за разлика от служителите в социалните домове и
центровете за настаняване от семеен тип, работят на граждански договор. Те
нямат социална сигурност, каквато имат служителите в сиропиталищата, не
могат да ползват обезщетения при болест или при при безработица. В същото
време приемните родители се грижат 24 часа за децата, в собствения си дом, а
не на смени, като освен грижа и подслон, даряват за децата и сърцата си.
4. Насърчаваме Ви да се запознаете по-отблизо с приемната грижа и процесите в
нея и като народен представител да не допускате изказвания, които уронват
доброто име и репутацията на цели професионални общости, ангажирани с тази
нелека задача.
Бихме искали да се обърнем към Вас и да ви призовем да работите за постигането на
социална сигурност и защита на приемните родители, за намаляването на
неравенствата между приемните родители и останалите специалисти, ангажирани с
обществената грижа за деца, както и да инвестирате усилия в дългосрочен план за
политика, която не допуска деца да живеят в бедност или да бъдат изоставяни от
родителите си заради бедност.

Младежите на НАПГ
НАПГ се гордее с първите си зрелостници и студенти стипендианти

Фондация bcause и Националната асоциация за приемна грижа връчиха първите
стипендии на зрелостници и студенти, които са отглеждани в приемна грижа. Четирите
момичета, две от тях абитуриентки и две студентки, получиха чековете си от
представители на дарителите за техните стипендии – Георги Георгиев от еCommera и
Янко Димитров, хардуерен инженер от една от водещите компании за автомобилен
хардуер BHTC. “Гордея се с постиженията на нашите момичета и се радвам, че
заедно можем да ги подкрепим в тяхната самостоятелност. Помня ги преди години,
когато имаха трудност в това да говорят за себе си, да споделят, а ето ги сега
пред нас – независими, ученолюбиви и поели по пътя на своя личен успех.”, каза при
връчването на стипендиите Мирослав Долапчиев, председател на Националната
асоциация за приемна грижа. Той посочи, че това е вторият випуск зрелостници, които
напускат приемни семейства и които НАПГ подкрепя, както и първите студенти на
асоциацията. Павлета Панайотова е студентка в първи курс в Колежа по туризъм във
Варна, където учи за мениджър на хотели и ресторанти. Мариета Йорданова също е в
първи курс в Техническия университет в Габрово, където се подготвя за инженер по
комуникационна техника и технологии. Розалина Дончева е едната от зрелостничките,
които ще получи ученическа стипендия в последния клас на гимназията. Тя учи за
хотелиер в Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии в
Търговище. Мечтата й е да стане библиотекар, като планира слез завършване на
средното си образование да се премести в София и да учи в университет. Николина
Кючукова е втората абитуриентка, която ще получава стипендия за отличен успех.
Николина е лекоатлет в спортното училище в Хасково. Розалина и Павлета бяха
стипендианти на програмата за ученици от приемни семейства “Продължи” в рамките
на 2 години, като сега продължават да получават финансова подкрепа от програмата
“Готови за успех”. По програмата “Готови за успех” стипендиантите получават в рамките

на 10 месеца финансова подкрепа в зависимост от това дали са абитуриенти или
студенти. За студентите общият размер на стипендията е 2000 лева, а за учениците –
1000 лева. Стипендиантската програма "Готови за успех" е програма на фондация
BCause (доскоро - Фондация "Помощ за благотворителността в България") от 2006 г.
Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от
роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да
покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават
образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.
Вълнуващ и емоционален абитуриентски бал за 14 зрелостници
14 абитуриенти от приемни
семейства
изпратиха
Националната
асоциация
за
приемна грижа (НАПГ) и Мтел.
Абитуриентските
костюми
на
младежите бяха осигурени от
мениджърите на телекома, които
дариха лични средства, за да
осигурят
на
тийнейджърите
незабравима празнична вечер. По
случай
тържествения
повод
представители
на
Мтел
и
Националната
асоциация
по
приемна грижа, младежите и
техните семейства, се събраха на специална вечеря, на която абитуриентите и техните
приемни родители се запознаха с дарителите, имаха възможността да разговарят с тях
и да им разкажат за плановете си за бъдещето. Специален гост на събитието беше
вицепремиерът Томислав Дончев, който пожела на тийнейджърите „На добър час!“. „Не
се страхувайте да падате – понякога след падане човек се изправя и прави найсилната си атака. Освен сила, обаче, трябва и баланс. Но най-важно: никога не
забравяйте, че вярата в себе си е по-силна от ядрено гориво.“, обърна се Дончев към
абитуриентите. “За мен срещата с абитуриентите е много важна и емоционална,
защото тези млади хора отраснаха пред очите ни. Вече 7 години Националната
асоциация за приемна грижа помага на бъдещето. Когато ги видяхме за първи път,
те бяха на по 10-11 години. Бяха заедно с нас на лагери, обучения, събития и
младежки инициативи. Затова вярвам в силата на приемната грижа и в смисъла на
това всички да инвестираме в детството.”, коментира Мирослав Долапчиев,
приемен родител и председател на НАПГ. Той изрази специалните си благодарности
към Вера Колешева и Елка Налбантова, които бяха част от празника, които са сред
основателите на асоциацията. Вера Колешева продължава да подкрепя организацията,
като консултира трудни казуси на приемни родители и супервизира работата на
психолозите и социалните работници на НАПГ. „Често казват, че компаниите
даряват, за да се рекламират. Ако днешната вечер се превърне в емоционален
спомен за вас, ако след време говорите за нас като за приятели: тогава сме успели
да направим най-смислената реклама на Мтел“, каза директорът „Корпоративни
комуникации“ в Мтел Илияна Захариева при откриването на вечерта. За младежите
беше подготвена специална музикална изненада. Артистите на „Вирджиния Рекърдс“ –
Михаела Маринова, както и дуетът Иво и Пламен, се включиха благотворително в
голямата вечер. Специално за випуск 2016 младите таланти изпълниха хитовете си „Не
ти ли стига“, „Стъпка напред“, „24/7“ и „2х2“. Звездите от X Factor се снимаха с всички
желаещи и раздадоха десетки автографи на почитателите си. В друг емоционален
момент от вечерта се превърна награждаването на приемната майка Гинка Илиева от
Шумен, която успя да завърши техникум паралелно с грижите за децата си. „Благодаря

изключително на Мтел и НАПГ. Всяко ваше усилие не е напразно, защото променя
нашия живот“, каза тя.
Три младежки срещи организира НАПГ през 2016 г.
Националната
асоциация
за
приемна грижа организира три
срещи за младежи от приемни
семейства и техните приемни братя
и сестри. Две от тях бяха петдневни
лагери, а третата – като част от
тридневната Национална годишна
среща
за
приемна
грижа.
Традиционно всяка година през
февруари и ноември асоциацията
дава възможност на младежите да
се срещнат по между си, да обсъдят
важни за тяхното израстване
въпроси, както и да споделят опит.
Младежките лагери се водят от опитен специалист в работа с младежи от уязвими
общности.
През 2016 година акцент в работата с младежите бе професионалното ориентиране и
кариерното развитие, както и развитието на комуникативни умения. Работата по
конкретни казуси, обсъждането на случаи и споделянето на опит превръща работните
срещи на младите хора в емоционални преживявания и споделени моменти. През 2016
година в събитията за младежи бяха включени нови момчета и момичета, за които това
е първа среща с други в приемна грижа.
“Нашите усилия да създаваме младежка мрежа е въпрос на фокус. Ние решихме, че
младите хора ще са приоритет на асоциацията и по тази причина инвестираме в
тях. Едно от изключително ценните постижения на нашите младежи е това, че те
порастват и се превръщат в приятели, което ги прави и общност.”, казва за
лагерите председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав
Долапчиев.
Световният шампион Йордан Йовчев игра футбол с младежи от приемни
семейства
Двукратният
световен
шампион Йордан Йовчев
игра футбол с деца и
младежи
от
приемни
семейства и фенове от
фенклуба на “Манчестър
Юнайтед” по време на
спортна
инициатива,
организирана
от
Националната асоциация за
приемна
грижа
и
българската марка очила
“Kwiat”.
По
време
на
спортното събитие бяха
направени офталмологични

прегледи на близо 50 приемни деца и младежи от столицата и региона.
“Много се радвам, че младежите ни имаха възможността, заедно с фенове на велик
футболен отбор, да играят в смесени отбори, да усетят екипността и да
преживеят спортния ентусиазъм на честното съревнование.”, каза по повод турнира
председателят на Националната асоциация за приемна грижа и приемен родител
Мирослав Долапчиев. “Винаги съм подкрепял инициативи, които популяризират
здравословния начин на живот, особено онези, които се отнасят до детското
здраве. Подкрепям кампанията за профилактика на детското зрение, защото
когато проблемите бъдат открити навреме, бързо може да се действа.”, каза
Йордан Йовчев преди футболните двубои.
“Ние, които сме обединени от любимия отбор, сме и родители и вярваме, че децата
трябва да имат сигурно и спокойно детство, в което да се учат на уважение и обич
към другите. Вярваме, че с днешната инициатива сме докоснали децата и сме им
показали, че не трябва да се страхуват да са различни.”, коментира председателят
на фенклуба на “Манчестър” в България Емил Йорданов. Неговите момчета играха
много ангажирано и щадящо в смесените отбори, в които участваха младежи и деца от
приемни семейства от София и страната. В края на събитието победителите получиха
суичъри с емблемата на “Манчестър”, както и възможността да договорят бъдещи
двубои.
Фокусът на кампанията за профилактика на детското зрение е върху връзката със
спорта. “Ние знаем, че уязвимите деца имат по-труден достъп до лечение и здравни
грижи. С Националната асоциация за приемна грижа поставяме начало на грижата за
зрението на деца в приемна грижа, защото искаме да инвестираме в децата.”,
коментира Александър Стаменов, мениджър “Експорт” на българската марка очила
“Квиат”.

Развитие на НАПГ през 2016 г.
•
•
•

Приемният родител Таня Ганева е новият координатор на НАПГ за област
Хасково
Приемният родител Нина Стоянова е новият регионален координатор на НАПГ
за област Пазарджик
Гинка Илиева е новият програмен мениджър на НАПГ

НАПГ и Мтел с обща награда за проекта “Приеми бъдещето”
Кампанията “Приеми бъдещето” на
Мтел,
която
осигурява
финансирането на Националната
асоциация за приемна грижа, спечели
второ
място
в
престижния
национален конкурс на Българското
дружество
за
връзки
с
обществеността
в
категорията
“Корпоративна социална отговорност
– бизнес”. “PR приз” се връчва за 10та поредна година и в него се
отличават компании, проекти и
инициативи,
които
повишават
обществената информираност за продукти, каузи и стоки. Тази година инициативата на
НАПГ и Мтел получи отличието за това, че заедно компанията и неправителствената
организация гарантират подкрепа за приемната грижа, но не на ниво случай, а на

национално ниво – повишават чувствителността, информираността, но и подкрепят
реални деца и техните приемни родители.
Макар и за комуникационна кампания, наградата е голямо признание от
професионалисти по комуникации, които разпознават инициативата “Приеми
бъдещето” като устойчива, практически приложима и полезна кампания.
“Това отличие е голямо признание за нас, защото ни дава увереността, че сме
направили правилните стъпки – избрали сме правилният партньор, инвестирали
сме точните усилия, насърчили сме Мтел и нейните служители да вярват в нашата
кауза. Не на последно място, тази инициатива ни прави финансово независими от
държавата и по този начин ние можем да бъдем гаранти за честността и
отношението си към приемните родители”, коментира при връчването на наградата
Александър Миланов, член на Управителния съвет на НАПГ.
Седем награди получи нашият партньор МТел в инициативата. С първо място бяха
отличени корпоративната кампания за „20 години Мтел“, вътрешният проект „Мтел
Олимпиада“, както и онлайн инициативата „Отвличането на Twitter профила на Мтел“.
Сребърни отличия останаха за дългогодишния ангажимент на компанията към каузата
на приемната грижа в България „Приеми бъдещето“ и „Стратегията за брандиране като
работодател на Мтел“. На церемонията “Mtel Media Masters 2015 – Пет сценария за
утре“ и представянето на сборника „Преплетени линии“ бяха отредени трети места,
съответно в категориите „Специално събитие“ и „Корпоративна PR кампания“.
Изложба в Пловдив разказва за „Детството в приемна грижа“
Фотоизложба, която показва лицата
на „Детството в приемна грижа“,
може да бъде видяна в сградата на
Общинския съвет в Пловдив до 20-и
февруари.
Експозицията,
организирана
от
Мтел
и
Националната
асоциация
за
приемна грижа (НАПГ), беше
открита днес със специалното
съдействие
на
Съюза
на
пловдивските
художници.
На
откриването
присъстваха
заместник-кметът
на
Пловдив
Георги Титюков, омбудсманът на
Пловдив Юлия Юредкова, както и председателят на Общинския съвет в града – Савина
Петкова. „Детството в приемна грижа“ съдържа 20 снимки на фотографа Радич Банев.
Кадрите пресъздават вълнуващи моменти от ежедневието на приемните семейства –
както на децата, така и на родителите. „Бих искал да поздравя НАПГ и Мтел за
отличното сътрудничество.Tо е пример за това колко много може да бъде постигнато,
когато бизнесът и неправителственият сектор работят заедно“, каза Георги Титюков.Той
подчерта ангажираността на Община Пловдив към приемната грижа и увери, че
общинските власти ще продължат усилията си в тази насока. Вече няколко години Мтел
работи в партньорство с НАПГ в подкрепа на приемната грижа у нас, която е възможност
за децата, лишени от грижите на родителите си, да израснат в семейна среда. „За нас
е голяма отговорност за поредна година да подкрепяме тази изключително смислена
кауза“, заяви по време на откриването на изложбата в Пловдив Илияна Захариева,
директор „Корпоративни комуникации“ в Мтел.
НАПГ и Мтел помогнаха на приемно семейство след пожар, унищожил техния дом

Служители на Мтел се включиха в
благотворителната
кампания
за
подпомагане на семейство Цветанови от
Павликени, което остана без дом след
опустошителен пожар в средата на
януари, унищожил дома на Сашка,
Станчо и петте им деца.
Сашка и Станчо Цветанови имат две
собствени деца, момче на 18 години и
момиче на 16 години, едно дете на 3
години, за което първоначално полагат
грижи като приемно семейство, а след
това осиновяват, както и две приемни деца на 10 месеца – момиче и момче, които нямат
родствена връзка. За щастие, при пожара няма пострадали, но семейството губи
покъщнина, дрехи и средства.
След апел на Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ) служители на Мтел
се включиха в благотворителната инициатива за приемното семейство. Вече няколко
години телекомът работи в партньорство с НАПГ в подкрепа на каузата на приемната
грижа у нас, която е възможност за децата, лишени от грижите на родителите си, да
израснат в семейна среда.
Само за няколко дни служителите на Мтел събраха за семейството от Павликени дрехи
и обувки, одеяла и чаршафи, хавлии и кърпи, посуда, детски легла и спални комплекти,
играчки, детска количка, електрически печки, ученически пособия, хранителни продукти,
перилни препарати и санитарни материали, памперси и много други. До края на
седмицата контейнерът с дарението ще бъде доставен на нуждаещото се семейство.

Финансов отчет на НАПГ за 2016 г.
Разходи:
1. Основна дейност - 2283,24 лева;
2. Младежи - 6253,08 лева;
3. Национална годишна среща по приемна грижа – 13854,00 лева
4. Хуманитарна подкрепа - 3493,52 лева;
5. Абитуриентски бал - 7358,05 лева;
6. Събития за деца и посещения в страната - 1869,92 лева;
7. Екипна среща - 623,17 лева;
8. Банкови комисионни - 273,31 лева.
9. Летен лагер – 9808,59 лева
Общо: 42 323, 36 лева
Приходи:
1. Членски внос - 782 лева;
2. Дарение физически лица - 550 лева;
3. Дарение Британско училище в София - 570 лева.
4. Мтел – 30 000 лева
Общо: 31 902,00 лева

