Нашата мисия...
Децата, лишени от родителска грижа, са
като всички други деца – слънчеви,
позитивни, прекрасни. Те имат нужда от
индивидуално внимание и подкрепа, за да
бъдат един ден отговорни възрастни и
равноправни членове на обществото. Ние
вярваме, в поговорката, че трябва да научим
децата сами да си ловят риба , а не да им я
даваме на готово.

Вижте повече на
dechitsafoundation.org

Дейности и Идейности 
Развиване на таланти
Народни танци, хип-хоп, рисуване – нашите
деца са много талантливи и ние им помагаме
да развиват талантите си чрез целенасочени
занимания.

Училищна помощ
Уроци по математика, български английски за
тези малчугани, които имат нужда.

Професионална квалификация
Готварски курс, компютърна грамотност, курсове за
професионална квалификация, шофьорски
курсове – помагаме на децата да намерят своя
професионален път.

Преживявания

Консултации със специалисти
Децата често имат нужда от консултации с
различни специалисти като логопед, детски
психолог и др. Навременно установените
дефицити се коригират значително по-лесно и
бързо.

Хората общуват посредством споделени
преживявания, които са в основата на
емоционалната интелигентност и устойчивост, така
необходими в събременния свят. За да не бъдат
нашите деца аутсайдери, ние им осигуряваме
преживявания като на всяко друго дете – екскурзии
на море и планина, тържества за рожден ден,
спортни занимания.

Фондация
Дечица
Нашата фондация се
финансира с дарения от
приятели, познати и фирмипартньори, които харесват
работата ни.
За нас е особено ценна
постоянната подкрепа под
формата на редовно дарение,
дори и за малки суми, за да
можем успешно да планираме
работата си и да сбъдваме целите
си!
Разчитаме изцяло на нашите
доброволци – Те ни подкрепят във
всички наши дейности и ни
помагат да развием талантите и
способностите на децата.

НАД 130
УСПЕШНИ
ПРОЕКТА
Всяка година правим успешни
проекти с различни инициативи

В момента работим групово с по-малките
дечица и индивидуално - с големите.
Правим неща, които един родител прави с
детето си – пазаруваме заедно, готвим,
чистим градинките и парковете, четем,
разказваме си истории, мълчим заедно.
Споделяме моментите си.. Сега имаме
ново клубче, където протича работата ни.
То е вълшебното място, което ни събира
всяка седмица и където правим всички
интересни неща с децата. С клубчето
работата ни става завършена. То е
отворено за деца, доброволци, приятели и
познати, техните деца и близки… Хората
се събират тук с радост и не искат да си
ходят, заповядайте да се убедите и сами ;)

Богдана Манова

Свържете се с нас –
ще се радваме да се
видим и на живо, за
да се запознаем и да
ви разкажем повече
на фондацията и
нейните дечица .
dechitsa@gmail.com
Facebook.com/dechi
tsafoundation.org

“Tрябва да научим децата
сами да си ловят риба , а не
да им я даваме наготово.”

Оля Ленкова

Нашият
Екип

Оля
0894 678 335

Буба
0885 609 767

dechitsa@gmail.com
Facebook.com/abcd

“Вече над 10 години ние
работим с деца от домове
между 3 и 18 години. Опитваме
се да ги подкрепяме по
всякакъв начин – материален и
духовен.”

Влез в играта - помогни ни да помогнем!
Стани Доброволец

Бъди Редовен Дарител

Бъди добрия пример за нашите деца
като се включиш в менторската ни
програма или чрез логистична
подкрепа з анашите събития.

За да плануваме всички наши редовни
дейности с децата, всяко редовно дарение
е много ценно за нас, независимо от
сумата .

Бъди Вдъхновител

Бъди Целеви Дарител

Ако притежаваш умения, които биха
били полезни за децата и имаш
желание да ги научиш – свържи се с
нас.

Ще се радваме и на целева подкрепа – за
спортен лагер или курс за
професионална квалификация, а защо не
и за събитие по твоя идея – винаги сме
отворени за предложения .

Заедно можем повече!
Първа инвестиционна банка
Бенефициент: Фондация Дечица
IBAN:BG80FINV915010UB291686
Основание: Дарение Обучителни програми за деца

„Може да не можем да подготвим бъдещето за
децата си, но поне можем да подготвим децата си
за бъдещето“ – Франклин Рузвелт

Благодарим за
вниманието 

