
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ 

Кампания за образователни нужди 2021 

 

С началото на учебната година SOS Детски селища България (https://sosbg.org) - част от 

международната организация SOS Children’s Villages International, стартира 

кампания, която има за цел да набира средства за образователни нужди на над 800 деца 

и младежи годишно. Кампанията се провежда ежегодно и ни разказва за историята на 

младеж в SOS грижа:  

 

„Аз съм Давид на 14 години и живея в SOS младежки дом. Тази есен ми предстои да 

започна девети клас. Силно се вълнувам за началото на учебната година. Щастлив съм, 

че уча в гимназията, в която исках на първо желание. 

 

Мечтата ми е да стана бизнес анализатор. Часовете по математика са ми любими 

– помагат ми да мисля логично за събитията в живота ми.“ 

 

Давид заживя наскоро в един от центровете ни за настаняване от семеен тип, където 

ние осигуряваме защитена среда за живот и развитие на деца и младежи в риск. 

Първата среща с него винаги ще я помним. Още с пристигането си при нас Давид ни 

впечатли със силата на младежкия си дух и с желанието да се пребори със своята 

житейска травма. 

 

„Тук „къщата винаги е пълна“. Имам съмишленици, с които да споделям дните си. 

Особено с дистанционното обучение имаме възможност да си помагаме и да се 

опознаем по-добре. Надявам се, че вдъхновявам и другите момчета и момичета да 

следват мечтите си. Всички носим своята травма, но с мъдрост и подкрепа можем 

да я преборим.“ 

 

Давид усърдно се подготвя за началото на новата учебна година с подкрепата на екипа 

ни от педагози. Ще участва в олимпиади по математика и иска да даде най-доброто 

от себе си. В горещите дни предпочита да решава задачи. Вечер обича да разговаря с 

възпитателите и другите младежи и да играе настолни игри. 

 

Давид е само един от младежите, за които екипът ни полага ежедневни грижи. Нашият 

екип съпровожда безусловно децата и младежите по трудния им житейски път, по който 

стъпват уверено благодарение на собственото си съзнание за смисъла и вярата в по-

доброто бъдеще. 

 

Вашето партньорство допринася за покриване на нуждите на български деца и младежи 

в SOS грижа, като съдействате за пълноценното осигуряване на педагогическо 

консултиране, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и 

индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране и др. 

  

Усмихнете ежедневието на деца и младежи, разделени от техните семейства или в 

риск от раздяла! 

 

Дарете 1000, 500, 200 лева или друга сума по Ваш избор. Дарителските банкови сметки 

на SOS Детски селища България са: 

 

Райфайзенбанк България ЕАД                          IBAN: BG76RZBB91551060353913 /лева/ 

ДСК ЕАД                                                             IBAN: BG37STSA93000020393383/ лева/ 

  

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД: ДАРЕНИЕ - ЕИК на Вашата фирма 
 

Координати за контакти: 
Бетина Стефанова - Корпоративни партньорства| (+359) 884 221 411 | betina.stefanova@sosbg.org 

https://sosbg.org/about-us/
mailto:betina.stefanova@sosbg.org

