ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ “ДЕЧИЦА”
Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ

„Дечица” е българска фондация, регистрирана в обществена
полза.
Децата, с които работим, са от центрове за настаняване от
семеен
тип
ЦНСТ”П.Хилендарски”,
“С.Врачански”,
“Л.Каравелов”.
Работата ни се провежда в помещение близо до трите центъра,
разположено в квартал Люлин.
През седмицата заниманията ни се водеха от специалистилогопед, учител по музика, по английски, хореограф.
Доброволците помагаха в тези дейности, като изпълняваха
задачи, поставени от експертите.
През уикендите децата се срещаха с техните ментори и
осъществяваха емоционален контакт, помагаха на децата да
се социализират и интегрират, да развият творческия си
потенциал, да преодолеят трудностите в общуването и да се
научат да вярват в себе си.
Освен работа с доброволци и учители, работата ни включваше
различни дейности, свързани със здравословния начин на
живот, с ползите от четенето на книги, със спорта като фактор

за успех, с ранното кариерно ориентиране.
Поканихме известни хора, които да споделят с децата
любимите си книги (Луиза Григорова, Павел Колев, Ивайло
Захариев); кулинари (Елена Петрелийска), които да им
помогнат да направят здравословни и вкусни закуски;
спортисти, които да тренират с тях; специалисти по безопасен
интернет (Жюстин Томс), които да им обяснят за рисковете ,
свързани със социалните мрежи.
Една от най-интересните професии, които бяха представени
на децата, беше тази на инструктора на конната база. Децата
разбраха кои са любимите храни на кончетата, научиха защо
не бива да са шумни на хиподрума и накрая пояздиха кон.
Заедно със Софийски планински клуб участвахме в
инициативата “Сливи за смет”, за да почистим заедно Витоша
и да се забавляваме. Пак със същия клуб ходихме до Черни
връх и на двудневна екскурзия до хижа Равнец.
От септември месец започнахме да водим част от децата с
артистични заложби в ателие “Прегърни ме”, където те се
учеха да рисуват в различни стилове, а в края на годината
платната им бяха включени в голяма изложба в клуб “Перото”.
С помощта на доброволци друга част от децата участваха в
авторски пиеси и се изявиха пред публика, което беше
полезно за самочувствието и себеизявата им.
По-големите деца бяха доброволци в спортно събитие,
посветено на толерантността, организирано от клуб “Бегач”, и
усетиха радостта от това, да помагаш на другите.

В зависимост от талантите и уменията си децата бяха
включвани в различни групи и пробваха различни спортове,
активности и занимания.
За шеста поредна година събрахме средства, за да
финансираме летен лагер за децата от трите центъра. В него
се включиха и четири деца от преходно жилище “Делфини”.

20.06.2017г.
Изготвил: Богдана Манова
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