
СТРАТЕГИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ЗА ДОБРОТО“ 2021 – 2023



Кои сме ние?

Фондация „За Доброто“ е създадена през декември 2020 г. като естествено 
продължение на започналата през 2019 г. гражданска инициатива #Задоброто, 
която за една година осъществи 10 важни кампании в подкрепа на детското 
здравеопазване и кризата с Ковид-19 в България.



Успешни и активни кампании на #Задоброто  
към декември 2020 г.

• #задецата - ремонтирахме, дооборудвахме и 
изрисувахме единственото в България детско 
отделение по нефрология в СБАЛ по детски 
болести „проф. Д-р Иван Митев“, София;

• #задецата - ремонтирахме, дооборудвахме и 
изрисувахме детското интензивно отделение в 
СБАЛ по детски болести „проф. Д-р Иван Митев“, 
София;

• #задецата - започнахме основен ремонт на 
отделението по чревни паразити към 
Инфекциозна клиника в УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив (временно спрян от пандемията Ковид-19);

• #задецатаГеори - подарихме книги и играчки за 
стая за игра в детското онкологично отделение в 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София;

• #задецатаГерои - за Коледа подарихме играчки и 
книги на десетки детски болнични отделения и 
домове за деца, лишени от родителска грижа;

• #задецатаГеори - подарихме ски училище на 22 
деца от дом за деца, лишени от родителска грижа;

• #легълцазаоздравяване – дарихме 10 детски  
специализирани болнични легла и матраци за 
СБАЛ по детски болести „Проф. Д-р Иван Митев“ и 
УМБАЛ "Свети Иван Рилски", София;

• #задоброто срещу Covid-19bg – събрахме над 1 млн. 
лв. и осигурихме защитни предпазни средства в над 
100 болници в страната, 10 респиратора и много 
медицинска техника в първите дни на пандемията..

• #хапканадежда – даряваме топла и здравословна 
храна за медиците от първа линия. Кампанията се 
осъществява в партньорство с други НПО, 
ресторанти  и фирми в  пика на Ковид-19 в 
България през есента и зимата на 2020 г.

• Фонд #задецатанаГеори – основахме фонд за 
стипендии за децата на медици и учители, 
починали от Ковид-19. Кампанията ще продължи 
през годините, докато децата навършат пълнолетие.



Сфери на дейност

• Детско здраве

• Права на децата пациенти и техните родители

• Образование

• Здравеопазване



Нашата визия

Да работим заедно като общество за модернизиране на детското 
здравеопазване в България.



Нашата мисия

❏ Да поставим висок стандарт за детско здравеопазване в България. Да 
мобилизираме обществото да участва в решаването на проблемите в тази 
област.

❏ Да наложим термина „лечебна среда“ в детските болнични заведение като 
ключов за детското здраве.

❏ Да повишим обществената чувствителност, да създадем обществена нагласа 
на взискателност, критичност и подкрепа за детското здраве и 
здравеопазване. 

❏ Да създадем прозрачност за важни здравни и социални теми. Да въвлечем 
разширяващ се кръг от обществото в дебатите за търсене и предлагане на 
решения.



Нашите ценности

• Човечност, чувствителност, милосърдие, солидарност и 

съпричастност 

• Уважение към правата на децата, децата пациенти и техните 

родители

• Уважение към правата на медиците

• Партньорство и диалогичност 

• Почтеност и прозрачност



Цели на Фондацията и средства да ги осъществим
2021 - 2023 г.

❑ Да работи за подобряването на 
материалната база и духовната среда 
за лечение на хоспитализираните деца

✔ Информационни кампании за 
състоянието на детските отделения 

✔ Подпомагане на болниците в процеса 
на обновяване 

✔ Организиране на доброволчески и 
дарителски кампании за обновяване и 
модернизиране

❑ Да подпомага, консултира и 
организира дейности и програми за 
подобряване на взаимодействието 
между страните, участващи в 
опазването на детското здраве

✔ Информационни кампании и публични 
събития 

✔ Насърчаване на обществената чувствителност 
и активност в сферата на детското 
здравеопазване 

✔ Издаване на детски книжки, подпомагащи 
адаптацията на детето при постъпване в 
болница

✔ Издаване на информационни материали за 
родителите на децата пациенти



Цели на Фондацията и средства да ги осъществим
2021 - 2023 г.

❑ Да подпомага, консултира и 
организира дейности за 
интелектуалното и емоционалното 
развитие на децата пациенти

✔ Информационни кампании за  
необходимостта от условия за 
интелектуалното и емоционалното развитие 
на детето пациент

✔ Формиране на кръг от експерти и партньори 
в тази област

✔ Въвеждане на добрите световни практики в 
българските детски лечебни заведения

❑ Да подпомага, консултира и 
организира различни дейности и 
програми в подкрепа на родителите на 
децата пациенти

✔ Информационни кампании за 
необходимостта от подкрепящи услуги за 
децата пациенти и родителите им

✔ Изграждане на механизми за  експертна 
психологическа помощ и на достъпни 
комуникационни канали родители - деца 
пациенти - медици



Цели на Фондацията и средства да ги осъществим
2021 - 2023 г.

❑ Да подпомага и организира дейности 
за социалната интеграция на деца в 
неравностойно положение и опазване 
на тяхното здраве

✔ Подобряване на процеси свързани с 
болничния престой на деца без родители.

❑ Да насърчава административния 
капацитет, предприемачеството, 
частната инициатива и 
конкурентоспособността за 
подобряване на детското 
здравеопазване

✔ Информационни кампании за подобряване 
на детското здравеопазване и здраве.

✔ Организиране и подкрепа за инициативи за 
решаването на проблемите в тази сфера



Цели на Фондацията и средства да ги осъществим
2021 - 2023 г.

❑ Да работи за въвеждане и спазване на 
съвременните световни стандарти за 
детско здраве и здравеопазване

✔ Приемане на Харта за правата на децата 
пациенти 

✔ Обществен натиск за приемането на 
качествена държавна стратегия за модерно 
детското здравеопазване 

✔ Обществен натиск за създаването на  
съвременни условия за лечение на децата и за 
работата на педиатрите и медицинския 
персонал

❑ Да работи за създаване на климат на 
обществена чувствителност и 
взаимопомощ в областта на детското 
здраве и здравеопазване

✔ Формиране на разширяващ се кръг 
съмишленици и партньори, привличане на 
институциите в промяната 

✔ Налагане на комуникационните канали на 
фондацията - фб страници, групи, сайт като 
доверен, достоверен и обективен инструмент 
за информация, дискусии, търсене на 
решения и  промяна



Цели на Фондацията и средства да ги осъществим
 2021 - 2023 г.

❑ Да подпомага с инициативи и 
кампании подобряването на работната 
среда и условията за лекари и медици, 
медицинските услуги и ефективността 
на здравната и социалната системи.

✔ Информационни кампании и проучвания, 
публични събития и експертни дискусии, 
национални и локални, в защита на 
обществения интерес и на медицинската 
професия 

✔ Кампании и инициативи в подкрепа на 
семействата на медици, пострадали по време 
на работа.

✔ Развиване  на Фонда #задецатанаГеори.


