„Шарената къща” –
Дом за мама и деца
Проект за подпомагане на майки,
които самостоятелно отглеждат своите
деца

Същност
Проектът е в подкрепа на майките, които сами отглеждат своите деца.
Поради различни причини майките са останали сами – развод, смърт на съпруга,
раждане на дете преди сключване на граждански брак и впоследствие – изоставяне
от бащата на детето.
„Самотната майка” е придизвикана да отглежда и възпитава сама своите деца
и да работи, осигурявайки необходимия жизнен стандарт или да ги остави в
социални домове на грижите на непознати хора.
Чрез реализирането на проекта „Шарената къща – дом за мама и деца” ще се
създаде непринудена, уютна, здравословна атмосфера, в която семейството ще се
възстанови и ще продължи уверено „напред”. Децата ще се чувстват на сигурно
място „под крилото” на майка си, а тя ще може да им даде цялата си любов и
внимание.

Цел
Приоритет в подпомагането на самотната майка и нейното дете/ деца/ е
вдъхването на надежда, вяра и желание да продължи в живота като един
успешен човек. Целият екип на „ШАРЕНАТА КЪЩА – дом за мама и деца” е
вдъхновен от християнските ценности и посветен с любов и нежност да носи
топлина и насърчение.
А. Първи етап
Наемане на самостоятелен апартамент с всички необходими удобства за
отглеждане на деца самостоятелно от тяхната майка. / Възможно е в един
апартамент да бъдат настанени 2 майки с децата си/.
Осигуряване на база храноден.
На разположение на семейството проектът предоставя сътрудници, които ще го
подпомагат чрез съвет, помощ в ежедневни дейности и др.
Б. Втори етап
Подпомагане приоритетно на майки, които отглеждат децата си в собствен
дом, но се нуждаят от финансова подкрепа. / Подкрепа за майка с две малки деца,
вдовица отскоро; майка с две деца, която е безработна и е принудена да ги остави в
социален дом; майка с едно малко дете – разведена, работеща, в трудно финансово
състояние.
След финансовото подсигуряване на Етап А, ще се пристъпи към Етап Б.

Проектът „Шарената къща – дом за мама и деца” – конкретни
истории / Етап А/
В Шарената къща живеят:


Майка Г. на 26г. с две деца - момиченце на 3г. и момиченце на 7г. Живее в
Шарената къща. В момента завършва 12кл. вечерно училище.

Младата жена остава сама след развода си с две малки деца – едното е на 3г
месеца, а дгугото - на 7г. Съпругът й е бивш затворник, адвокат по професия. Тя
не получава никаква социални помощи – детски, майчинство. Родителите й са от
малко градче и не могат да й помагат.
Младата жена идва в София с цел да намери работа. Но се оказва, че е
невъзможно децата да бъдат записани в детска градина поради ограничени
места. Така започвнето на работа отпада, защото няма кой да се грижи за децата.
Въпреки, че има официален развод, в момента се водят различни съдебни
дела и се налага адвокатска консултация.
Тя е засвидетелствала своето желание да се справи сама с непосилната
житейска ситуация и да бъде заедно с децата си.
На своите дарители фондацията ще предостави снимки на майката и децата
и ще информира за тяхното състояние.


Майка М. на 19г. с едно дете - момиченце на 4г. Живее в Шарената къща и
учи вечерно.

Проектът подкрепя месечно с финансова помощ и обгрижване
майки, които не живеят в Шарената къща, но отглеждат сами своите деца.




Майка Г. на 19г. с две деца - момченце на 10м. и момченце на 3г. Майка на 19
с две деца на 3годинки и бебе на 10 месеца. В ранната си възраст момичето
научава по напревилен начин, че е осиновено. Това поражда бунт в нея и тя
напуска дома на осиновителите си. Когато ражда първото си дете, е все още
непълнолетна. Детето й е отнето в социален дом до навършване на нейното
пълнолетие. Сега е по майчинство, живее сама с двете си деца. Очаква и
мъничкото дете да проходи, за да тръгне на ясла. Така майката ще може да се
върне на работното си място. Абсолютно решена да се грижи за децата си – те
са нейният смисъл на живот. Самата тя е все още дете.
Майка И. с едно дете - момченце на 6г. Сама отглежда своя син. Не получава
издръжка от бащата, който е бивш наркозависим.

 Майка С. /майка на две деца със 100% инвалидност / Прочетете повече тук
ВИДЕО
 Майка И. с едно дете - момченце на 6г. Сама отглежда своя син. Не получава
издръжка от бащата, който е бивш наркозависим.
 Майка Й. - Млада вдовица, живее на квартира с двете си деца - момиченце на 1г. и
момченце на 6г.
 Майка А. - Работеща жена, живееща на квартира с трите си деца - две момичета/ 15г.
и 11г./ и едно момче 10г. Преживяли сексуално насилие от бащата върху едно от
децата и избягали.

Срок на проекта от Етап А– 1 година





Това е период, през който майката ще има възможност да се съвземе от
преживения стрес в новата житейска ситуация.
Децата ще бъдат обгрижени в спокойна атмосфера лично от своята майка.
Ще се търсят спокойно начини за бъдеща реализация на майката и
съответни предприемания.
Децата ще бъдат насочени в съответните учебни заведения и извънкласни
форми на обучение.

Какво се случва през периода докато майките и децата живеят в
„шарената къща”?
1.
2.
3.
4.

Децата ще бъдат записани в детско учебно заведение
Майката ще може да завърши своето образование успешно
Тя ще има възможност да започне работа – почасова или надомна.
Ако се водят съдебни дела в момента, ще бъдат максимално придвижени и
майката ще получи месечната издражка от бащата на децата.

5. Това е достатъчен период, в който семейството ще може да се стабилизира и да
излезе от несигурното безнадежно състояние. В Шарената къща майката и децата
получават протегната ръка и приятелска атмосфера.

Начало на проекта - стартирал през месец август, 2010г.
Капацитет на една „Шарена” къща – 2 майки и 4 деца.
В момента има 2 „Шарени къщи – дом за мама и деца” – в „Младост” и
кв. „Княжево”
Необходимо финансиране за живеещите в„Шарената къща”
№
1.
2.
3.
4.

Разходи месечни
Наем на апартамент
Консумативи – ток, вода, парно, вход
Храна
Друго /учебници, такси, лекарства,
доъплнително образование, препарати
Общо

Сума
350лв
150лв
500лв
120
1120лв

„Шта къща”.

Етап А
СТРАТЕГИЯ ПО НАБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА
Правилното планиране на постъпленията на даренията улеснява
непрекъснатото и навременно подпомагане на майките и техните деца.
Необходими Месечна вноска в лева
Обща сума
брой хора/
организации
50
5лв
250
22
10лв
220
10
20лв
200
5
50лв
250
2
100лв
200
1120 общо

Допълнително необходим бюджет за месечна помощ за
майките, които са част от проекта, но не живеят в
“Шарената къща 0 дом за мама и деца” – минимум
1000лв/месец (общо за всички 6 майки включени в проекта
към месец 11, 2011г.)
Чрез попълването на талон за участие в проекта фондацията
желае да знае предварително месечната сума, за да бъде
адекватен отговор към нуждите на майките и децата.
Талон за участие в проекта
http://www.missionbg.org/bg/talon-za-partnorstvo/talon-za-sharenata-kuschta
Периодично на сайта се актулазира списък с дарители по месеци – така се
улеснява проследяването на събирането на финанси по проекта. тук

Mоля, попълнете при желание!
Партньорство Детайли по разплащания
http://www.missionbg.org/bg/stretched-hand

Да „построим” заедно „Шарената къща – дом за мама
и деца”, защото
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