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Мариета РАДЕНКОВА
Невинни детски очи, пълни 

с тъга и отчаяние. Крехко тел-
це, облечено с дрипи и скъсани 
обувки. Сърце, което копнее да 
дава и получава обич, но няма 
насреща си подходящ за това 
човек. В тази светлина най-
често се представя обстанов-
ката в българските домове за 
изоставени деца. Няма как та-
зи картинка да не трогне дори 
и студените и неособено емо-
ционални хора. И да им про-
шепне подсъзнателно да на-
правят някакъв жест към това 
гладно и лишено от удоволст-
вия малко човече, сякаш са по-
следният лъч надежда за него.

Сезонът на благотворител-
ните инициативи и тази година 
не пропусна нито Русе, нито 
България. Празничните дни, 
особено около Коледа, тради-
ционно се считат за изключи-
телно подходящи за добри дела 
и сърцати дарения. А „райско-
то място“ за такава благотво-
рителност са домовете за изо-
ставени деца, където дарени-
ята се правят лесно. На това 
обаче се крепи един социален 
парадокс: даренията поддър-
жат живи специализирани-
те институции за деца, които 
пък по държавна повеля ско-
рострелно трябва да бъдат за-
крити. По същата причина фе-
номенът „изоставяне“ продъл-
жава да съществува по нашите 
ширини, тъй като детето има 
къде да бъде настанено, кога-
то не е желано.

Няма как да не възникне въ-
просът доколко полезни са те-
зи дарения и дали не са просто 
начин хората да отметнат, че 
са свършили някаква добри-
на през годината. Но ако се за-
мислят малко по-сериозно, мо-
же да се окаже, че дори тъжно 
изоставено детенце няма нуж-
да от нови дрехи и играчки, а 
от нов метод на грижа и въз-
питание. Дарението за един 
такъв дом на каквото и да е - 

пари, играчки, дрехи, храни-
телни продукти или памперси, 
спокойно може да се сравня-
ва с ремонт на съборетина, на 
която предстои разрушаване. 
Даренията обаче се случват с 
пълна сила и масово дарите-
лите смятат, че така помагат 
на настанените в тях деца, ос-
танали без семейство.

В същото време алтернатив-
ните услуги, за чиято важност 
се говори на национално ниво 
и чието развитие е национална 
политика, потъват в забвение 
и липса на ресурси. Подведени 
от стереотипа, масовото схва-
щане, консерватизма, утъпка-
ната пътека или някаква дру-
га причина се оказват не само 
българите, но и чужденците, 
за които се смята, че са с по-
съвременно мислене, обяснява 
впечатленията си от ежегодни-
те дарителски акции председа-
телят на сдружение „Еквили-
бриум“ Дейвид Бисет. И раз-

казва, че англичанка искала да 
направи дарение на български 
дом за деца и потърсила сдру-
жението за съвет към коя ин-
ституция точно да се обърне. 
Логично екипът на „Еквили-
бриум“, който предлага мно-
гобройни подкрепящи услуги 
и новаторски методи за рабо-
та с деца в риск и техните се-
мейства, решил да представи 
своята дейност с надежда да 
предизвика интерес от страна 
на чужденката. Тяхното пред-
ставяне обаче срещнало мъл-
чание и липса на заинтересо-
ваност вместо очакваната под-
крепа.

Обществото не познава ал-
тернативните социални услу-
ги и му е много по-лесно да си 
представи трагичната картин-
ка в домовете и да пожелае да 
купи нещичко на изоставени-
те деца, да отиде да ги гушне 
в знак на подкрепа, вместо да 
помогне да няма такива изо-

ставени деца, разсъждава Га-
лина Бисет. И разказва видя-
ното при закриването на дома 
в Тетевен, което би изумило 
всеки. Домът беше задръстен 
от дарения, в него имаше неща 
като за 3 дома и се беше пре-
върнал в склад, споделя пре-
живяванията си Галя. Нераз-
опаковани пожълтели кутии с 
играчки, произведени през 70-
те години на миналия век от 
социалистическа фабрика, но-
ви обувки и дрехи, купища иг-
рачки и консумативи буквално 
падали от всеки отворен шкаф 
в дома. Докато в същото вре-
ме малчуганите били облече-
ни в износени дрехи и скъсани 
обувки и си подмятали счупе-
ни парчета от някогашни иг-
рачки. Същото било положе-
нието и в дома в Смолян, кой-
то беше закрит преди броени 
дни. 5 чисто нови перални и 6 
сушилни стояха неизползвани, 
а в дома от години са настаня-

вани едва десетина деца, обяс-
нява Галина.

И независимо че институци-
ите са се превърнали в скла-
дове и имат непотребно коли-
чество дарения, макар да им 
предстои закриване, те про-
дължават да приемат безплат-
ни продукти, вместо да ги от-
клоняват към по-подходяща 
и нуждаеща се организация. 
А веднъж приети, даренията 
нямат мърдане от дома. Един-
ствено могат да бъдат дарени 
на друг дом или болница, но 
не и на център за настаняване 
от семеен тип или подобна со-
циална услуга. Това може да 
стане само чрез откупуване, 
до каквото е прибегнал центъ-
рът от семеен тип в Тетевен, 
който след закриването на до-
ма е приютил изоставените де-
ца, но без да разполага с необ-
ходимото оборудване. И без да 
има възможност да го получи 
от вече несъществуващия дом. 

Чашата на търпението на 
семейство Бисет прелива по 
време на коледните празници 
и масовизирането на благотво-
рителността покрай тях, както 
и от безумните правила, кон-
сервирани с години в институ-
циите. Двамата дават съвсем 
пресен пример, когато малко 
преди Бъдни вечер извеждат 
едно от последните деца от до-
ма в Смолян и го настаняват в 
център от семеен тип. Тогават 
те станали свидетели как слу-
жителка на дома го съблякла 
по памперс и го „предала“ за 
новото му жилище. А дрехите 
му, тъй като най-вероятно се 
водят някъде на отчет, тряб-
вало да бъдат върнати в до-
ма. Макар че домът след бро-
ени часове бил закрит. Децата 
си тръгват голи, без нито ед-
на дрешка, без нито една иг-
рачка и дори без четката за зъ-
би, споделя потресена Галина. 
Така те започват нов живот, в 
център от семеен тип, приемно 
семейство или някъде другаде, 
но без история, без идентич-
ност и без нищо, което да до-
казва, че те са съществували. 

Макар обществото да не е 
виновно, че не е запознато с 
тези специфични въпроси, 
то работата на Бисет и тях-
ното сдружение показва, че 
дори учителите и социални-
те работници нямат идея как-
во представляват подкрепя-
щите услуги. Затова Дейвид 
Бисет и Елица Великова вече 
започнаха посещения в градо-
вете, за да представят дейност-
та на „Еквилибриум“ и насто-
ящата социална обстановка. С 
идеята алтернативните соци-
ални услуги, които са бъдеще-
то за децата в риск, малчугани-
те с увреждания, бебетата, за-
страшени от изоставяне, про-
блемните деца и техните роди-
тели, да започнат да придоби-
ват все по-голяма популярност 
както сред обществото, така и 
сред дарителите.

Даренията на домове за изоставени деца -
като ремонт на обявена за събаряне къща

Галина и Дейвид Бисет не разбират защо натрупаните и неизползвани дарения не могат да се използват за развитието на алтер-
нативните услуги, които са бъдещето в грижата за децата с различни потребности.         Снимка: Архив

Институциите, които по държавна повеля 
трябва да бъдат закрити час по-скоро, са 
превърнати в складове, а задължителните 
алтернативни услуги едва свързват двата края

Комплексът за социални услуги в края на миналата годи-
на направи базар в „Мол Русе“, на който се продаваха твор-
би на възпитаниците му, за да се съберат средства в помощ 
на нуждаещи се семейства.     Снимка: Тихомир СТОИЧКОВ


