ПРЕДСТАВЯНЕ
Нашата мисия е да наложим висок стандарт
за детско здравеопазване в България

преди

след

Целите на фондация "За Доброто"
Мобилизираме хора, организации и общности, за да
модернизираме средата за лечение на децата, да защитим правата
на децата пациенти и да възстановим доверието между децата и
родителите им и специалистите по педиатрия.
Детското здравеопазване в България е със стара и рушаща се
материална база, остаряла и липсваща медицинска апаратура,
недостиг на лекари и специализиран персонал. Проблемите се
задълбочават от десетилетия и са резултат на институционално
безчувствие и липса на държавна отговорност, компетентност,
политики, приоритети.
Насърчаваме гражданското общество да преобразява живота на
децата и децата пациенти с емпатия, кооперативност,
взискателност и усърдие в търсене на най-добрите решения.
Защитаваме правата на децата пациенти, за да оздравяват в
приятелска лечебна среда и да се образоват.

ЧУВСТВАТА НА ДЕТЕТО
ПАЦИЕНТ И НЕГОВИТЕ
РОДИТЕЛИ,
ПРИЯТЕЛСКАТА СРЕДА В
БОЛНИЦАТА,
ЗАПАЗВАНЕТО НА
СОЦИАЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА
ПАЦИЕНТИ

ФОНДАЦИЯ "ЗА ДОБРОТО"
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НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
В уютна и приятелска среда
лечението на децата е по-бързо и поефективно, лекарите и персоналът са
по-мотивирани.

Стотици научни публикации и
дългогодишният опит по света
показват, че средата на лечение има
ключово въздействие върху
възстановяването и благосъстоянието
на пациентите.

Изрисуваните стени и персонализираните
пространства помагат на децата пациенти да
преминат по-леко през процеса на лечение.
Дружелюбната среда помага за
преодоляване на тревожността. Успокоява
пациентите и семействата им; децата пренасочват
вниманието си, страхът и плачът намаляват.
Дружелюбната среда насърчава
взаимодействието и комуникацията между
медицинския персонал, децата и семействата им приказният свят по стените улеснява общуването с
детето на достъпен за него език, с който може да
възприеме нетравматично медицинските
манипулации и планирани дейности.
Дружелюбната среда подобрява условията
на труд. Влияе положително на взаимодействието
с пациентите и на мотивацията и мобилизацията на
персонала; успокоява комуникацията.
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НАШИЯТ МЕТОД
Индивидуализирани проекти
за всяко детско болнично отделение в България

Променяме помещението, използвайки цветове и терапевтични рисунки по
стените. Създаваме приказна среда, подходяща за възрастта на децата
пациенти.
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Създаваме индивидуални проекти за изрисуване на стените за
всяка стая от детското отделение в концепцията на обща визия с
останалите.

Дообзавеждаме с медицинско оборудване и техника, адекватни на
времето и нуждите.

В подходящи помещения поставяме библиотеки с литература за
различните възрасти на децата пациенти. Част от библиотеките е
обособена за книги за родителите.

Организираме специални гардеробчета в детските отделения за
дрешки и консумативи за социално слаби деца от всички
възрасти, както и за деца, лишени от родителска грижа.

Работим в тясно сътрудничество с персонала на избраната
болница, за да създадем промяна, адаптирана напълно към
нуждите на конкретната болница и нейните пациенти.
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КОИ СМЕ НИЕ

Фондация „За Доброто“ е юридически субект от декември 2020 г., но дейността
й започва през 2019 г. като неформална гражданска инициатива Проект
#ЗаДоброто, която обединява над 12 000 доброволци и дарители.
Екип на фондация „За Доброто“
Кремена Кунева – основател и председател
Свилена Георгиева – изпълнителен директор
Димитрина Спирова – основател, зам.-председател и член на УС
Надежда Бояджиева – основател, зам.-председател и член на УС
Ваня Караджова – член на УС
Полина Троянова – член на УС
Мариела Цекова – член на УС
Жана Николова – член на УС
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КАК ФИНАНСИРАМЕ НАШИТЕ КАМПАНИИ
До учредяването на фондацията Проект #ЗаДоброто осъществи 9 успешни
кампании, свързани с детското здраве и образование и в подкрепа на
здравеопазването по време на пандемията Ковид-19.
След учредяването си фондацията осъществи 6 успешни кампании.
В края на 2020 г. фондацията създаде Фонд "За децата на Герои" в
подкрепа на непълнолетните деца на починали от Ковид-19 в България
лекари, медици и учители. Фондът дава месечни стипендии на децата, за да
продължат образованието си с по-малко материални затруднения.
28 деца са стипендианти на фонда към януари 2022 г.
Финансирането на кампаниите се осигурява по напълно прозрачен начин от
индивидуални и корпоративни дарители.
Набирането на средства се осъществява с дарителски кампании
благотворителни събития в подкрепа на инициативите на фондацията.
Даренията

се

извършват

изцяло

по

банков

път

при

спазването

и

на

българското законодателство и европейските регламенти.
Фондацията отчита дарените средства при пълна прозрачност в хода на
кампаниите, след приклюването им и в годишните си отчети.
Сред дарителите за кампаниите на фондацията са част от най-големите
компании с висока репутация в България.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
Октомви 2019 - Януари 2020

Ремонт, изрисуване и дооборудване с медицинско обзавеждане и техника на две
стратегически за детското здравеопазване в България отделения в единствената
педиатрична болница в страната „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД:
Единственото в България детско отделение по нефрология. Бюджет 13 258 лв.
Дарените средства са минимална част от даренията в натура и работата на
доброволците.
Интензивно детско отделение. Бюджет 22 058 лв. Дарените средства са минимална
част от даренията в натура и работата на доброволците.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
Януари 2020
(Спрян заради пандемията COVID-19. Oчакван рестарт март 2022 г.)

Основен ремонт, изрисуване на стените и дооборудване на клиниката по Инфекциозни
болести към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.
Бюджет 39 980 лв. Събраните средства са минимална част от даренията в натура и
безвъзмездния труд на доброволците.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
Март 2020 - Декември 2020

#ЗАДОБРОТО срещу КОВИД-19. Бюджет 587 156 лв.
Кампанията помогна на повече от 100 болници в цяла България в първите, най-тежки
седмици на неизвестност в началото на пандемията.
Осигурихме десетки хиляди предпазни маски, ръкавици, защитно облекло, шлемове,
калцуни и други лични предпазни средства.
Дарихме респиратори, монитори, медицинско оборудване, бактерицидни лампи,
оборудвахме допълнителни стаи за болни от Ковид-19.
Инициативата стана национална и помогна в момент, когато държавата нямаше
готовност и логистика.
В кампанията се включиха доброволци и дарители в натура; доброволци, сред които и
десетки стоматолози, създадоха технология за изработване на 3D шлемове.
Даренията бяха набрани съвместно с Платформата.бг.
Кампанията обедини огромна обществена енергия за обща кауза. Десетки хиляди хора
от цялата страна подкрепиха с действия лекарите и медиците в най-тежкия момент от
съвременната ни история. Това се случи в нечовешки кратки срокове.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
Декември 2020

ХАПКА НАДЕЖДА
Кампания за даряване на топла и здравословна храна за медиците на първа линия в
ковид отделения и в Центрове за спешна медицинска помощ в София и Пловдив.
Инициативата вдъхнови организации и доброволци от цялата страна за локални
инициативи "Хапка Надежда" в техните градове.
Осъществихме "Хапка Надежда" съвместно с Гората.бг и с подкрепата на фондация
"Бикоуз: в помощ на благотворителността".
Кампанията започна в разгара на първата тежка вълна на пандемията, когато лекарите и
медиците нямаха време и възможност да си осигурят нормална храна при тежките
извънредни дежурства.
Десетки ресторанти и сладкарници дариха приготвянето на вкусни и качествени ястия,
като дариха и голяма част от продуктите.
Бюджетът на кампанията - 8161 лв., е минимална част от стойността на дарената храна.
Деца от училища и градини в цялата страна се присъединиха със своя инициатива за
морална подкрепа - рисуваха картини и картички с послания до медиците. С част от
картините направихме изложба пред Центъра за спешна помощ в София.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Юни 2020, декември 2021

ЛЕГЪЛЦА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ
През 2020 г. дарихме 10 специализирани и обезопасени болнични детски легла – 7 на
педиатричната болница „Проф. д-р Иван Митев“, 2 – на неврологичното отделение в
университетската болница „Св. Иван Рилски“ и 1 – на реанимацията в същата болница.
Към тях дарихме необходимите матраци и комплекти детско спално бельо.
Дарението е на стойност 21 351 лв. Преди него в детската болница нямаше нито едно
специализирано детско легло. Сумата за легълцата беше събрана с дарителска
кампания на Платформата.бг и онлайн благотворителен търг на „За доброто“ с
участието на над 100 лота, дарени от производители и артисти.
През 2021 г. осигурихме още 3 специализирани детски легла: 1 - на болница „Св. Анна" София и 2 на болница "Проф. Бойчо Бойчев" - София. В тази акция участвахме заедно с
организацията „Ангели за България“.
За кампаниите „Легълца за оздравяване“ фондация „За доброто“ бе отличена в
годишните награди „Будител на годината 2021“.
"Легълца за оздравяване" ще продължи като част от проекта СВЕТУЛКА.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Декември 2020
активна кампания

ФОНД ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИ
Когато пандемията Ковид-19 взе първите жертви сред учителите, лекарите и медиците,
основахме стипендиантски фонд за техните деца – децата на герои.
Фондът изплаща стипендии на 28 деца – по 500 лв. месечно, 6000 лв. годишно. Някои от
децата са на 4 и 5 години, някои са загубили и двамата си родители. Целта на Фонда е
децата да получават стипендията, докато навършат пълнолетие или завършат средното
си образование. Тя е материална помощ за образованието им, но и признателност към
родителите им, които се погрижиха за общественото здраве и образование в трудните
месеци на пандемията и заради това загубиха живота си.
Към 31 декември 2021 г. фондът е изплатил 254 стипендии на стойност 127 000 лв.
Средствата са дарени от стотици индивидуални и корпоративни дарители.

Набираме даренията по сметката на фондация „За доброто“, чрез Платформата.бг
съвместно с фондация "Бикоуз: в помощ на благотворителността“ и чрез
платформата DMS заедно с Българския дарителски форум и фондация "Бикоуз",
Теленор, Виваком, А1 и Теракомюникейшънс.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ:

Юни 2021

АКЦИЯ "ВЕНОСКОП"
Осигурихме 4 веноскопа на стойност 25 500 лв. за детските отделения в 4 болници в София,
Варна и Велико Търново.
Веноскопът е високотехнологичен уред за откриване на вените, подходящи за поставяне на
абокат или друга манипулация. Уредът предотвратява неуспешните убождания на сляпо,
които причиняват болка и стрес на детето. Акция „Веноскоп“ бе отговор на травматични
преживявания на деца и родители и на дефицит в детското здравеопазване.
Дарените веноскопи са най-добрите на пазара в момента и са осигурени от благотворители,
пожелали анонимност.
Уредите са доставени в детските отделения в Националната кардиологична Болница –
София, болница „Св. Анна“ – Варна, болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново и в
неонатологията на болница „Шейново“ в София.
Акция "Веноскоп" продължава като част от проекта СВЕТУЛКА.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Септември 2021

ПРИКАЗКИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ
Дарихме 10 таблета в педиатричната болница „Проф. д-р Иван Митев“ - София с
безплатни приложения за детски филми и музика, които отнемат тревогата на децата от
престоя в болница. Половината таблети са осигурени с подкрепата на Леново България.
Приложението за аудокниги Storytel дари чрез фондацията безплатни едномесечни
ваучери за 15 родители и децата им, хоспитализирани за по-дълъг период.
През януари 2022 г., благодарение на БТК ЕАД, "Приказки за оздравяване" ще дари още
7 таблета: 3 - на болница "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново и 4 - на болница
"Царица Йоанна – ИСУЛ".
"Приказки за оздравяване" продължава като част от проекта СВЕТУЛКА.
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Октомври 2021

ОБОРУДВАНЕ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ
Дарихме оборудване на стойност 19 348 лв. за ковид сектора в педиатричната болница
„Проф. д-р Иван Митев“ в момента, когато мутация на вируса започна да разболява потежко и децата.
Болницата създаде сектор с 5 легла за тежките случаи, две от леглата са неонатални. В
сектора липсваше необходимото медицинско оборудване. Временно беше снабден с
техника и апарати от другите отделения в болницата, но това затрудняваше лечението
на децата с други диагнози и работата на медицинските екипи.
Дарихме инфузионни спринцовки, пациентен монитор за реанимация, електрически
преносим аспиратор, детски инхалатор, електронна теглилка за бебета и деца, ЕКГапарат, преносим пулсов оксиметър.
Средставата за купуване на новото медицинско оборудване бяха събрани за няколко
часа.

ФОНДАЦИЯ "ЗА ДОБРОТО"

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
2020-2021

Наред с тези проекти осъществихме поредица от подкрепящи кампании за деца в
неравностойно положение и деца с тежки диагнози.
Коледа 2019 г. Направихме коледни подаръци на болните деца в клиниката по
онкохематолгия в ИСУЛ и в педиатрията „Проф. д-р Иван Митев“ с послания от деца
за деца. Дарителите изпратиха значителни количества книги и играчки, с които бе
дооборудвана стая за игра в клиниката по онкохематолгия в ИСУЛ.
През 2020 г. дарявахме периодично медицинско оборудване и консумативи на
детски отделяния според спешните им нужди.
В началото на 2020 г. организирахме ски училище за 22 деца без родители от
центровете от семеен тип "Паисий Хилендарски" и "Иван Вазов". Осигурихме
транспорт, обяд и екипировка за децата и техните придружители.
В края на 2021 г. помогнахме на бебето Мария, родена с

хиперинсулинова

хипогликемия и оставена за отглеждаше в столична болница. Липсата на
координация между институциите пречеше да се осигурят нормални условия за
социализация на бебето. С намесата на фондацията бебето беше преместено в
специализиран център. Осигурихме с дарения необходимите сензори за следене на
кръвната й захар и специална храна, както и вещи за отглеждането й. Фондацията
ще продължи да набавя сензорите за бебе Мария (нужни са по 3 сензора на месец) и
през 2022 г.
Фондация "За Доброто" е част от гражданската инициатива "За истинска детска
болница", която настоява за изграждането на съвременна болница по най-високите
стандарти за детско здравеопазване; против опорочената обществена поръчка за
довършване на изоставен от 30 г. негоден строеж и разполагането на бъдещата
болница в него.
Фондация "За Доброто" води активна комуникация с институциите по казуси, свързани с
качественото здравно обслужване на децата пациенти и техните родители.
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ПРОЕКТ СВЕТУЛКА

СВЕТУЛКА обединява в национална кампания през 2022 г. всички наши проекти за
подобряване на детското здравеопазване в България и ги развива с дейности в
подкрепа на интегритета на всички участници в лечението на децата.
СВЕТУЛКА е приятелска, шарена, чиста и светла материална база в среда на емпатия,
информираност, подкрепа и сътрудничество между медиците, родителите и децата
пациенти в процеса на лечение.
СВЕТУЛКА е:
персонализирани болнични стаи като у дома, които не приличат на болница,
педиатрични кабинети, които не приличат на болница,
пространства, в които децата рисуват по стените, учат, четат книжки, гледат детски
филми, забавляват се, остават социални и активни,
детски книжки със забавни рисунки и достъпни обяснения за медицинските
манипулации и защо те не са страшни,
пътеводител за родителя в болницата с правила и информация към кого да се
обърне при необходимост,
обучения за лекари и медици в подкрепа на уменията им да общуват с децата
пациенти и да преодоляват стреса на професията,
инструмент за непрекъсната обратна връзка между лекари, деца и родители,
"Учители Светулка" - педагози, психолози, артисти, студенти-доброволци, които
работят с децата пациенти,
"Медиатори Светулка" - стажанти-лекари и представители на общности, които
улесняват диалога между лекувани и лекуващи,
"Лекари Светулка" и "Сестри Светулка" - посланици на добрите практики, в чиито
център е поставено детето пациент.
СВЕТУЛКА е избор. Информацията за проекта ще достигне до всички болници, в които
има детски отделения. От тяхното желание и инициативност зависи да кандидатстват и
да създадем тяхната „Светулка“. Необходимо е да направят първа крачка - да подготвят
ремонтирани помещения за преобразяването.
СВЕТУЛКА е базисна промяна на отношенията в детското здравеопазване
и нагледен пример какво очаква обществото от институциите.

ФОНДАЦИЯ "ЗА ДОБРОТО"

ПРОЕКТ СВЕТУЛКА - НАЧАЛОТО
Започнахме Проект СВЕТУЛКА с изложба, която документира сегашното състояние на
по-голямата част от детските болнични отделения в България.
В изложбата са събрани потресаващи свидетелства за дългогодишната мизерия, които
родители изпратиха на фондацията заедно с ужасяващи разкази за престоя на децата
им там.
Като антитеза в експозицията бяха показани снимки от модерни детски болници и
отделения по света.
Проект СВЕТУЛКА започва промяна, с която детските болнични отделения да
влязат в европейския 21-ви век.
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ПРИЗНАНИЕ
за Проект #задоброто и Фондация "За Доброто"
Награда на Българската педиатрична асоциация за „Личност, ангажирана с каузата
на детското здравеопазване - 2019".
Годишна награда „Даниела Сеизова – В името на живота“ - 2019 г., категория
„Пациентска организация или пациент“.
Програма „Най-изявените млади личности на България“ за 2020 г., част от
световната програма „Най-изявените млади личности“ на Junior Chamber International
(JCI). Кремена Кунева е отличена като най-изявен млад човек в категория е
„Хуманитарно или доброволческо лидерство”.
Специалната награда на bTV Radio в националната кампания „Будител на годината
2021“ за фондация "За доброто".
Специалната награда на Българския дарителски форум за фондация "За доброто" в
категория “Смелост и вдъхновение в дарителството - 2021 г.".
Номинация за "Човек на годината 2020" от БХК и номинация за "Златна ябълка 2021"
за фондация "За доброто" за принос към благосъстоянието на децата в България.

Приехме с благодарност тези отличия като признание, че създаваме
общество, което може да се самоорганизира и да променя начина,
по който мислим и живеем.
Доброто е заразно. Доброто никога не е напразно.
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НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
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