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ДОМ “НЕЗАБРАВКА” 
 
Проектът на Фондацията: Дом “Незабравка” е започнат през 1997 г.  
В Галац има повече от 50 деца, които живеят на улицата. 200 до 300 други са напуснали училище, за да 
просят. Някои от тях са избягали от сиропиталището. По-голямата част от тях са от нестабилни, много бедни 
семейства, често опустошени от алкохолизма и домашното насилие. Всички тези деца са жертви. Често 
могат да бъдат видяни бездомни деца, с глава, заровена в пластмасови пликчета, в които има лепило.  
Дом “Незабравка” е израз на желанието да се реинтегрират тези забравени деца.  
Фондацията е организирала осигуряването на подслон и възстановителната си дейност в комплекс от 3 
къщи. Там са настанени 21 деца, от които всички се учат. Изчезнали са доста от лошите им навици: 
пушенето, вземането на наркотици, измамата и кражбата, и се социализират постепенно.  
Фондацията се е заела също и с намирането на семейства, които да приемат адаптираните деца.  
 
 
 
SOS ИЗОСТАВЕНИ СЕРОПОЗИТИВНИ ДЕЦА  
 
Организирани са 2 дома за настаняване на 10 деца.  
Благодарение на своите партньори – СЕРА Румъния, АВСИ Букурещ и “Харт ъф чайлд” Англия, 
Фондацията е успяла:  
• да подобри материалното положение на децата, чрез дарение на анти-ретровирусни препарати 

(тритерапия) за 8 деца, както и дарения на дрехи, обувки, лекарства и играчки,  
• да подобри образованието и качеството на грижата за тях, благодарение на ангажираността с 

обучаването на децата: подобряване на състоянието и хигиената на децата,  
• да съдейства за семейното реинтегриране на децата, било в приемно семейство, било в тяхното 

родно. (Приемни семейства са открити за 10 деца и 2 са реинтегрирани в родните им семейства).  
 
Работата на сътрудниците на Фондацията (социален сътрудник, лекар, педагози и др.), се състои в директна 
ангажираност с наблюдението и възпитанието на децата. В този смисъл е констатирано подобрение както в 
поведението на децата, така и в спазването на елементарните хигиенни правила.  
Установени са подобрения при 5 деца, страдащи от хронични енцефалопатии или от аутизъм.  
 
Социалното реинтегриране на децата се осъществява чрез прекарване на уикенди при семейства, разходки в 
парковете, екскурзии до плажа, отиване на цирк или на кино, куклен театър, посещения в музеи, летни 
лагери и чествания на рождени дни.  
Друг резултат: децата овладяват рутинни навици и се учат да общуват, за да създават контакти помежду си.  


