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Да подкрепим развитието на деца с увреждания 
 

През 2015 г. ние от фондация „За 
Нашите Деца“ продължихме активната 
си подкрепа за децата с увреждания и 
трудности в развитието. Тя е възможна 
благодарение на дарителите и 
съмишлениците, които вярват, че 
всички деца заслужават по-добър живот 
и по-пълноценно бъдеще. Сред тези 
съмишленици се нареди и Спортен клуб 
„Бегач“, чието състезание Postbank 
Business Run обедини не само 
любителите на спорта, но и хората със 
сърца, отворени за значими социални 
каузи. 

Благодарение на Вашата подкрепа 9 деца получиха възможност да 
посещават специализирана хидро- и хипотерапия. 

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основното средство е 
общуването с конете и ездата. Тя е подходяща за деца с двигателни увреждания и 
трудности в развитието, помага за тяхното раздвижване и създава взаимодействие 
между детето и коня. Така се подобрява емоционалното и физическото състояние на 
детето, на лице е и силен положителен психологически ефект. Децата, които са 
включени в терапевтичната програма на фондация „За Нашие Деца“, са с детска 
церебрална парализа, Синдром на Даун и различни генетични заболявания.  

Благодарение на хипотерапията се 
наблюдават положителни ефекти при всички 
деца – те подобряват контрола и стойката на 
телата си, терапията повлиява походката, 
поведението и равновесието им. При някои от 
децата се постига по-добра стойка на главата, 
което повлиява говора и храненето им. 
Родителите на едно от децата с детска 
церебрална парализа споделят, че 
терапията е оказала много благоприятно 
влияние върху говора на детето им.  

Контактът с конете оказва и много благоприятно въздействие върху социализацията. 
Всички деца, посещавали хидротерапия през 2015 г., са вече по-контактни и спокойни с 
хората около себе си.  

Родителите на децата много бързо забелязаха положителната промяна и 
голяма част от тях имат желание да продължат с терапията и през следващата 

година. 
Дарените от Вас средства осигуриха хидротерапия за 3 деца, страдащи от Синдром на 
Даун и детска церебрална парализа. Този вид терапия има много благоприятни ефекти 
върху деца с двигателни проблеми. Благодарение на възможностите, които предоставя 
водата, децата извършват много по-лесно движения, които са от голямо значение за 
физическото им развитие. Престоят във водата насърчава децата да движат своите 
крайници, наслаждавайки се и опознавайки ефекта върху собственото им тяло. Водата 
забавя движенията и им дава възможност да преценят как точно да използват тялото 
си. Това помага на възприятията и моторните им умения.  
До момента децата са посетили общо 68 процедури. И при трите се наблюдава 
повишаване на координацията на общата моторика и по-голямо спокойствие. Чрез 
терапията се увеличава диапазонът на тяхната гъвкавост. Децата подобриха уменията 



 
 
 
 

 
 

 
 

си за зрителен контакт, а чрез изградената връзка с треньора те се учат да се доверяват 
на хора, различни от техните родители.  
30 деца се срещаха всяка седмица с 
музикален терапевт, който работеше 
с тях групово и индивидуално, 
благодарение на подкрепата, оказана 
от Спортен клуб „Бегач“. Различните 
типове музика и музикални 
инструменти, които използва 
терапевтът, събуждат у децата 
различни емоции, развиват моториката 
и фантазията им.  
За да могат да се възползват 
пълноценно от специфичните терапии – 
хидро-, хипо- и музикална – децата бяха 
подготвяни от социален работник и  
терапевт, оказващ им обща рехабилитация.  
Много важен аспект от работата на специалиста е възможността по време на терапията 
да присъстват родителите – така те виждат, че не са сами в грижата за по-специалните 
си деца. Семейството се подкрепя да приеме предизвикателствата пред детето си и да 
бъде до него в усилията за по-пълноценен живот. Основна ни цел е родителите да 
осъзнаят, че са важна част от бъдещето на своето дете. По време на терапията се 
акцентира върху успехите на детето, върху това, което то може. Дават се напътствия 
как терапията да продължи и в домашни условия с конкретни упражнения, така че 
развитието на детето и неговият напредък да не зависят само от взаимодействието със 
специалистите, но най-вече от подкрепата на родителите. 

 
 

Благодарим Ви за подкрепата! 
 
 

Финансов отчет за разходване на дарението на Спортен клуб „Бегач“ 

 
 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 Общо 

Терапии – общо за 
всички видове 

2174,89 1014,59 529,1 597,97 805,75 641,05 321,46 6084,81 

Социална работа 216,45 216,45 216,45 216,46 216,46 216,46 216,46 1515,19 

Организационни 
разходи 

62,86 62,86 62,86 62,86 62,86 62,85 62,85 440 

Общо 2454,20 1293,9 808,41 877,29 1085,07 920,36 600,77 8040 

 
 
 
 

За повече информация: 
Светослава Кръстева 
Мениджър „Събития и кампании“ 
svetoslava@detebg.org 
+359 887 070 249 
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