
„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 
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.  
За това ще се предостави информация допълнително след приключването на 
 етап А от проекта. 
 

 



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. 

 

Начало на проекта 
След събиране на първата месечна сума. Желателно е да стане до 
средата на месец август, 2010г. 
Проектът „Шарената къща – дом за мама и деца” – една 

конкретна история / Етап А/ 
 

• Млада жена остава сама след развода си с две малки деца – едното е на 
1г. и 6 месеца, а дгугото - на 6г. 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.  

Преди 5 месеца 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. 

В момента младата жена  и нейните деца са настанени временно в офис 
помещение, което е неподходящо за тях. За храната са поели ангажимент 
фондация „МИСИЯ СПАСЕНИЕ” и църква МИСИЯТА. 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. 

 

Необходимо финансиране 
№ Разходи месечни Сума 

1. Наем на апартамент 450лв 

2. Консумативи – ток, вода, парно, вход   80лв 

3. Храна 300лв 

  830лв 
 

• Важно е да се отбележи, че майката в определен момент също ще може да 
допринася финансово към семейния бюджет чрез надомна работа, 
например. Не са включени разходи по дрехи, обучение, лекарства и др. 

• Да се отбележи, че в наетия апартамент ще може да се настани още една 
майка, като последвалите лични нейни разходи ще бъдат упоменати в 
отделен проект. 

 



 
 
Стратегия за реализиране на проекта  -  
       Дом, сътворен от теб и от мен 
 

Проектът позволява на хора с различни финансови 
възможности да бъдат преки участници и „строители” на 
„Шарената къща”.  
Всеки ще заяви с каква от посочените по-долу суми би могъл да 
се включи. Важно е да се знае, че това посвещение ще бъде за 
една година. Това ще помогне на служението ни да планира 
спокойно и коректно всички разходи по проекта така, че той да 
има успешен край. 
 

 
 
Стратегия 

Необходимо е да се намерят съответния брой дарители с посочената сума, за 
да се получи крайната месечна сума за реализирането на проекта. 

 
Етап А 

Необходими 
брой хора/           
организации 

Месечна вноска в лева Обща сума 

28 5лв 140 

12 10лв 120 
6 20лв 120 

5 50лв 250 

2 100лв 200 

  830 общо 

 

• Съотношението брой хора/ сума за участие би могло да се 
промени, така че да се получи отново крайната сума. 

 
 
Отчетност 

• На сайта на МИСИЯ СПАСЕНИЕ -  www.missionbg.org 
 на всеки две седмици ще се актуализира   списъка с постъпилите дарения и 
имената на дарителите/по желание – техните инициали/ 
 
 
 
 
 
 



 
Заявление за участие  тук   
Mоля, попълнете при желание! 
 

Партньорство -                                                          
Детайли по разплащания 
 
 
 
 

      Проект „Шарената къща – дом за мама и деца” 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Фондация МИСИЯ - СПАСЕНИЕ 
www.missionbg.org 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


