
 
 

           

                  

 

 

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ  

„ПОДКРЕПА В НАСТОЯЩЕТО. ШАНС ЗА БЪДЕЩЕТО.“ 

 

"А сега накъде?" – това е най-често задаваният въпрос, с който младежите, напускащи 

SOS грижата, се сблъскват. 

И докато децата, напускащи институции, се изправят пред редица проблеми, свързани с 

интеграцията им в общността, SOS Детски селища България предлага уникалната 

програма „Начало на самостоятелен живот“.  

Програмата покрива третия етап от семейната грижа, която SOS Детски селища 

България предоставя. Основната цел е да осигури дългосрочна подкрепа, защото 

именно тя е ключът към изграждането на пълноценно бъдеще. Подкрепата започва с 

SOS семейството в SOS детските селища, преминава през грижите за младежите в SOS 

младежките домове и завършва с програмата „Начало на самостоятелен живот“. 

Целта на програмата е да създаде условия за развитието на уменията, заложбите и 

интересите на младежите, както и да ги подготви за независимия живот, които им 

предстои, като им помогне да получат подходящо образование, професионална 

квалификация, социални и личностни умения. При идентифициране на необходимата 

подкрепа за младежите в първата година от независимия им живот, Организацията 

предлага индивидуален подход към всеки един младеж. 

Всеки млад човек, израснал в SOS детските селища има правото на подкрепа и 

консултация по Програмата „Начало на самостоятелен живот“, ако той или тя: е на  

възраст над 18 години; живее извън младежките домове; завършил е средно училище; 

работи или активно си търси работа или е приет във висше учебно заведение. 

 

ЗА КОГО И С КАКВА ЦЕЛ НИ Е НУЖНА ВАШАТА ПОМОЩ? 
 

В рамките на Програмата „Начало на самостоятелен живот“ SOS Детски селища 

България подкрепя младежите с: месечна издръжка в размер на 300 /триста/ лева, 

заплащане на наем, разходи за учебници и учебни пособия. 

Към момента имаме 57 младежи, включени в Програма „Начало на самостоятелен 

живот“, от тях – 12 студенти : 

 33-ма младежи от SOS младежките домове в София  

 24-ма младежи от SOS младежките домове във Велико Търново 
 

ТОВА СА БЪДЕЩИТЕ КАДРИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – 

ПОДКРЕПЕТЕ ГИ! 


