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Хората от програма „Вяра в децата и семейството“  

на Фондация Лале и Фондация Оук 

 

Целта на програма „Вяра в децата и семейството“ беше да подкрепи местни 

неправителствени организации и общности да изградят капацитет за да 

защитават децата от насилие, неглижиране, недостатъчна грижа и 

последващо настаняване в социални институции. Дейностите бяха насочени 

към подкрепа за семейства с деца в риск, за да останат децата заедно със 

семейството си и имат добра грижа.  

В продължение на 24 до 30 месеца подкрепяхме местни организации в 

различни населени места и райони на България за да реализират свои 

проекти, пилотират съвременни подходи на социална работа и опишат 

моделите си. Подкрепата беше комплексна и включваше безвъзмездно 

финансиране, обучения, информация, контакти, работни срещи за обмяна на 

опит, представяне на работата на други организации, материали, работно 

посещение в Унгария и др. 

Вижте какво казват в края на програмата майки, бащи, деца, баби и 

дядовци, хора от общността, доброволци, партньори, специалисти.  

 

 

Смаил Нерман, участва във Фамилна групова конференция, Проект 

„Социално настойничество", Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково 

https://youtu.be/U9-lXfvQNos 

 

Боряна Атанасова, майка, Проект „Деца и семейства в риск - да решим 

проблема ЗАЕДНО”, Сдружение „Център Мария”, Горна Оряховица 

https://youtu.be/zekXM4qPSNA 



Антоанета Иванова, майка, Проект „Семейно-ориентираният подход: 

инструмент за превенция на институционализацията на деца с увреждания”, 

Фондация „Карин дом”, Варна  https://youtu.be/o5gg-U3yEbo 

 

Надя Ангелова, приемен родител, Проект „Уверени чрез модела SAFE”, 

Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци”, Пловдив        

https://youtu.be/tFc--XFs7Ps 

 

Гюлер Али, майка, с психолога Калина Димитрова, Проект „Обединени за 

децата и семейството”, Фондация „Ръка за помощ”, Добрич          

https://youtu.be/q3GwnTt2HmQ 

 

Илияна Панчовска, майка, Проект „Семейно-ориентираният подход: 

инструмент за превенция на институционализацията на деца с увреждания”, 

Фондация „Карин дом”, Варна     https://youtu.be/-XIaMHYfsko 

 

Семейство Гюлюу Юсеин и Бисер Митев от Училище за родители, Проект 

„Социално настойничество", Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково    

https://youtu.be/Lka-6CxA4XI 

 

Диана Тодорова, независим координатор на Фамилни групови конференции, 

Проект „Деца и семейства в риск - да решим проблема ЗАЕДНО”, Сдружение 

„Център Мария”, Горна Оряховица         https://youtu.be/jPVN6OMNPNw 

 

Костадина Николова и Невена Янкова, майки, с психолога Ивелина 

Димитрова, Проект „Обединени за децата и семейството”, Фондация „Ръка за 

помощ”, Добрич   https://youtu.be/4HWvh22gOEg 

 

Митко и Фана Шанови, родители на Янко Шанов, баща на Златка Шанова, с. 

Скобелево, Проект „Прегръдка за всяко дете”, Сдружение „Бъдеще за децата 

с увреждания”, Казанлък     https://youtu.be/6XcGHnCAgtk 

 

Галин Младенов и Костадина Николова, родители, с психолога Ивелина 

Димитрова, Проект „Обединени за децата и семейството”, Фондация „Ръка за 

помощ”, Добрич   https://youtu.be/lYyLuNSnct0 



 

Занка Миленова, участник  в Училище за родители. Проект „Социално 

настойничество", Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково 

https://youtu.be/Oz_UM73V-6A 

 

Галя Господинова, многодетна майка,  Проект "Подкрепа на родителството", 

Сдружение „Съучастие”, Варна       https://youtu.be/MyJ0-y0Wyow 

 

Дечо Гунчев и Мария Тодорова,  Казанлък,  Проект „Прегръдка за всяко 

дете”, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, Казанлък  

https://youtu.be/y8cK-d7E9yg 

 

Беатриче Захариева, баба, грижи се за внучето си, което има увреждане, 

Проект „Семейството – гарант за щастливо детство” , Сдружение „Егида”, 

Пазарджик   https://youtu.be/IzEOuNOEoNA 

 

Мокадес Юсеин, доброволка в проект „Уверени чрез модела SAFE”, Фондация 

„Национален Алианс за работа с доброволци”, Пловдив       

https://youtu.be/_dgA53hvhrk 

 

Семейство Гюлюу Юсеин и Бисер Митев от Училище за родители, Проект 

„Социално настойничество", Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково 

https://youtu.be/AuU1OXOMQJU 

 

Валентин Робов, баща, Проект „Семейството – гарант за щастливо детство” , 

Сдружение „Егида”, Пазарджик         https://youtu.be/Dc9NnNC_rbE 

 

Гюлер Али, майка, с психолога Калина Димитрова, Проект „Обединени за 

децата и семейството”, Фондация „Ръка за помощ”, Добрич          

https://youtu.be/hJ8bA-oe4W8 

 

 

https://youtu.be/IzEOuNOEoNA

