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ФОНДАЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ” КЛОН ПЛОВДИВ,  СЕЛИЩЕ „МЛАДОСТ” 

Селище „Младост” е  построено  по проект на Фондация „Бъдеще за България”. 
Фондация „Бъдеще за България” е неправителствена организация – доставчик   на четири 

социални услуги, делегирана държавна дейност,  след 

спечелени конкурси към Община Пловдив, а именно 

Дневен център за деца и младежи с увреждания „Света 

Анна, Център за временно настаняване, Наблюдавано 

жилище и Защитено жилище за хора в риск.  
Предоставя и социална услуга  Дневен център за стари 

хора, за която има  удостоверение за регистрация в 

АСП.  

През септември 2012 год. сме регистрирани в АСП за 

предоставяне на социална услуга Приют за бездомни 

лица – предстои ни явяване на конкурс за доставчик на 

тази услуга като делегирана държавна дейност. През 

декември 2012 регистрирани за предоставяне на Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора – партньор на Община Пловдив  по проект  BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По същата програма сме партньор и за 

предоставяне на нова социална услуга Наблюдавано 

жилище за лица напускащи институции.  

       През периода  януари 2012 –  декември  2012 година  

общо 124 потребители са ползвали услугите – държавна 

делегирана дейност /Дневен център за деца и младежи с 

увреждания - 40 потребителя, Център за временно 

настаняване – 32  потребителя, Наблюдавано жилище – 

28 потребителя, Защитено жилище за хора в риск – 24 

потребителя/.  

Всички потребители и служители  към Фондацията 

взеха участие в акция по залесяването на град Пловдив 

съвместно  с районната администрация.  

Център за временно настаняване  с делегиран бюджет   от 38 295 лв. е краткосрочна услуга, 

която има за цел да предостави социални услуги на лица, временно или трайно лишени от дом. 

Услугата е насочена също така към задоволяване на 

ежедневните им потребности, създаване на условия за 

подкрепа чрез превантивна политика,   насочена към 

подобряване качеството на живот. Потребители на 

услугата за отчетния период са общо 32 лица. В резултат 

на съвместната работа между Община Пловдив, 

специалисти и потребители, с общински жилища са 

устроени  крайно нуждаещите се лица.  

От 01.10.2012 година капацитета на ЦВН е намален от 20 

на 10 места. С решение на Общински съвет № 328, с 

Протокол № 14/ 02.08.2012 година и поради доказана 

остра нужда е открита нова социална услуга в същата 

сграда – Приют за бездомни лица с капацитет 10 места. 
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През месец ноември Фондацията се яви на конкурс за доставчик на услугата, поради изтичане 

срока на тригодишния договор и спечели.  

От 01.01.2013 год. сме външни доставчици на социалната услуга Център за временно настаняване 

отново за срок от три години.  

  

Наблюдавано жилище  с делегиран бюджет  100 840 лв.   и  капацитет 20 лица. Това е 

дългосрочна социална услуга в общността за оказване на подкрепа и психо-социално консултиране 

на младежи  и девойки над 18  години, които напускат специализирани институции, преходно или 

защитено жилище, учащи или студенти. 

През отчетния период са преминали 28 потребителя.    

Целта на услугата е: придобиване на умения за самостоятелен живот чрез организиране на 

различни дейности, подпомагащи социализацията на потребителите и успешната им интеграция в 

обществото. 

Средствата от делегирания бюджет са изразходени за подобряване на материалната база – подмяна 

на старата дограма с ПВЦ и малки текущи ремонти. Приоритет за следващата година остава пълна 

подмяна на ВиК инсталация, ремонт на покрив, смяна на радиатори за ТЕЦ и саниране на 

сградата. 

От лицата ползвали услугата Наблюдавано жилище, настанени в Общинско жилище са 2 

потребителя, самостоятелен живот са започнали 5 лица, като единият живее и работи извън 

страната, а 5 са преместени в други социални услуги. 

В настоящия момент учащите са 8, като от тях 3-ма студенти.    

„Защитено жилище“ за хора в риск  с делегиран бюджет за 2012 година в размер на 100232 лв. 

функционира от месец Юни 2011г. с капацитет 17 места. 

До момента преминали потребители през услугата са 24, от тях са изведени и живеят 

самостоятелно на свободен наем – 9 лица. Със средства от делегирания бюджет са извършени 

основни ремонти на 5 санитарни помещения с цялостна подмяна на ВиК инсталация и оборудване. 

През учебната 2012/2013 година от Защитено жилище учащите потребители са общо 7, като 4 са 

студенти. За студентите са осигурени стипендии от фондация „Бон Мин” и фондация „Бъдеще за 

България”. През месец Октомври  2012 год. в Мексико се проведе  световно първенство по футбол 

за бездомни лица и от селище „Младост” в отбора бяха включени трима младежи. Класираха се на 

14 място от 58 отбора, което е много добро постижение. На общинска сесия бяха предложени и 

одобрени за настаняване в общински 

жилища.  

                   Дневен център за деца и 

младежи с увреждания „Света Анна”  

С делегиран бюджет  за 2012 год. в размер 

на 131 100 лв., функционира от месец юли 

2007 година. Построен е по проект на 

Фондация „Бъдеще за България”  и 

Социално - инвестиционния фонд. 

Капацитета е 25 деца Предназначен е  за 

деца с увреждания, живеещи в семейна 

среда с цел развиване потенциала на всяко 

дете, обучаване в самостоятелен и смислен 

живот, задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни 

потребности,  облекчаване на родителите, интегрирането им като равноправни членове на 
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обществото и преодоляване на социалната изолация,  в която са 

попаднали те  и техните семейства.   

През отчетния период  потребители на  услугите в  центъра са 

40 деца  на възраст до  18  години с различни  заболявания.   

Със средства от собствения си бюджет за нуждите на децата са 

оборудвани: зала за психомоторика, мултисензорна среда, ЕЕГ 

биофийтбек.  Тренинг ЕЕГ-биофийдбек дава възможност за 

усъвършенстване на познавателни функции на мозъка и 

подобряване на негово функциониране, а чрез това по-добро 

функциониране на целия организъм. ЕЕГ-биофийдбек 

(невротренинг) е метод прилаган в терапия с деца с училищни 

проблеми, с хиперактивност, при ора след мозъчни травми , в терапия на психични заболявания, а 

също с цел подобряване на внимание или като релакс тренинг за здрави клиенти 

 

Грижите за всяко дете се осъществяват според индивидуалното 

му развитие  и потребности. В резултата на работата на 

специалистите и всекидневните грижи 8 деца са интегрирани в 

масови училища, а 9 деца – в масови детски градини и 

продължават да посещават успоредно с обучението и услугата.  

Тържествено бяха отбелязани Деня на християнското семейство, 

16 години от основаването на Фондацията и всички национални 

и християнски празници.  

 

 

 

КУЛТУРЕН  ЦЕНТЪР  НА  ФОНДАЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ” – 

ПЛОВДИВ. 

 
    Разположен в стария град на ул. „Княз Церетелев” №1 и е известен с гoлямата си културна 

програма. Центърът е традиционен домакин на литературни четения, изложби, концерти и 

многобройни детски тържества.  

Съвместно с фондация „Георги Божилов – Слона”  е открита постоянна експозиция с  негови 

творби .  

Програмата  на Центъра през 2012 година :  

Литературни  четения на издателска къща „Жанет 45” , представяне на 

европейски автори от Светозар Игов,Оля Стоянова, Манол Пейков и 

други.  

Изложба  по случай годишнината на Георги Божилов – Слона  

показани камерни рисунки с туш върху хартия, открити тази година от 

дъщерята на починалия през 2001 г.  художник. Те бяха представени от 

изкуствоведката Ружа Маринска и  са изключително ценна находка. 

Георги Божилов-Слона обикновено унищожавал беглите скици, 

регистрирали първичния му импулс – дали не ги е ценял, или се е 

страхувал от чуждите погледи, проникнали в света му… Рисунките не 

са подписани, нито датирани, можем да ги отнесем към последното 
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десетилетие на миналия век (според изкуствоведката Анжела 

Данева), когато Слона работи в духа на абстрактното. Показани са 

първо в Пловдив.  

Изложба на художничката  Илиана Манукова. Илиана представи  

свои живописни платна, обединени от темата за близостта, която 

може да бъде и самота, нежност, агресивност, отегчение, мълчание 

или плътска любов.  

Нощ на музейте и галериите  

Изложба на абсолвенти от курса по сценография към АМТИ 

Всеки четвъртък – среща на преподаватели от ПУ „Паисий 

Хилендарски”, катедри Химия, Физика, Биология 

 

 

 

СТИПЕНДИИ    ОТ ФОНД  „ЗА СТАРТ В ЖИВОТА” 

 
От  2003 год. като съвместна инициатива на Ей Ай Джи Юръп– България, ОББ – Чаритис 

Застрахователно дружество и Фондация „Бъдеще за България”  стартира  Фонд  „За старт в 

живота” , който подсигурява стипендии на студенти в неравностойно положение, но с добър успех.  

През учебната 2012 – 2013  год.  стипедианти са   10 души.  Стипендиантите са от Софийски, 

Технически и Велико Търновски университети, УАСГ, УНСС и  Европейски колеж по икономика и 

управление .  

 

ДЕТСКА ШКОЛА „СПЕКТЪР” ПРИ ФОНДАЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ” 
 

През изтеклата 2012 г. школа  “Спектър” успешно работи и спечели 

много награди от наши и международни конкурси за детска рисунка. 

Конкурс за детска рисунка    в Унгария – взехме участие  с 12 

рисунки.  Всичките бяха приети в изложбата  и получихме три 

награди и грамота за школата. 

Конкурси в които взехме участие:  

“Рецептите на баба” – организиран  от Двореца на Децата”  София 

Първа  награда  получи  Елизабет Милкова – 8 г. Рисунката и стана 

плакат на Национален  Фестивал на Кулинарното изкуство, а 

рисунките на останалите деца обиколиха България. 

“Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” – конкурс  отново 

организиран от Двореца на Децата в София взехме участие  със 

седем картини, всичките с различни награди. 

Да опазим река Дунав ; Наталия  Добрева – 11 год.  и  Елизабет Милкова - 8год.  с публикация в 

интернет и грамота за Школата. 

Национален конкурс организиран от Форум “Българка” – на тема “Приятелството” 

Нагади за Рая Стефанова – 9 год.  и  Елизабет Милкова – 9 год. 

Школа “Спектър” отново е носител на първа награда от конкурса “Детска карта на света” – Ивайло  

Иванов – 12 год.,   втора награда за Наталия Добрева – 11 год.  

Школа “Спектър”  беше отличена с грамота за най-редовен участник в конкурса с най-много 
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отличия. 

Тази година наша възпитаница беше приета в НАТФИЗ специалност  “сценография”  

Школата обхваща около 25деца и голямя част от тях продължават обучението си в специализирани 

училища по изкуства. 

 

Ръководител на Школа “Спектър”-Любов Тотева 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 

Съвместно с община Калояново разработен Проект по оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси , по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Без граници- 

Компонент 1 - Адаптиране на иновативни модели, практики и услуги, базирани на 

испанския опит по отношение партньорството „община-юридически лица с нестопанска цел 

в обществена полза” в контекста на социалната интеграция на младежи и девойки, 

напускащи институционална среда и  преодоляване на социалната изолация,  в която са 

попаднали деца с увреждания  и техните семейства вкл. интегрирането им като равноправни 

членове на обществото 

Партньор на Община Пловдив по два проекта по оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси  -   „Живот в общността”, наименование на проекта : За да успеем.  

Компонент 1. Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ 

Компонент 2. Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства 

 

Постъпили средства от дарения  през 2012 година :  

1. В натура на стойност 8770.58 лв.  

2. В пари – 15 800 лв.  

 

През 2012 година всички специалисти и служители  работещи  към Фондация „Бъдеще за 

България” бяха включени в обучителни модули съобразени с техните потребности и заеманите 

длъжности.  

Ръководителите на социалните услуги преминаха обучителни модули свързани с екипната работа и 

превръщане на персонала в екип, Задължителна документация и контролната дейност в 

социалните услуги в общността.  
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