
   
 

Фондацията е учредена през 1997 г. в гр.София от Галина Кубратова, председател на 
фондацията, клиничен психолог и психотерапевт, д-р Жулиен Абрашев и Петър 
Инджов. На 18.05.2004 г. фондацията е пререгистрирана в СГС по чл.2,ал.2 на ЗЮЛНЦ 
в обществена полза. 
 
Фондацията има следните цели: 

• Подпомагане на деца с проблеми в развитието и обучението, породени 
включително от условия на икономическа и социална криза; 

• Пропагандиране на въвеждането на разнообразни форми на психологическо 
подпомагане на детето; 

• Осигуряване на психологическа подкрепа на родители и учители на проблемни 
деца; 

• Изграждане на центрове за консултиране, диагностика и терапия на проблемни 
деца; 

• Работа с институциализирани деца за тяхното успешно вграждане в обществото; 
• Обучение на студенти и млади специалисти в различни форми на 

психологическото подпомагане; 
• Предоставяне на квалифицирана помощ на хора с увреждания за успешната им 

социална интеграция в местната общност; 
• Работа за толерантност в човешките отношения – социална, културна и 

образователна интеграция на деца и подрастващи от различни етнически 
общности; 

• Ранна превенция на асоциално поведение на деца и подрастващи; 
• Предоставяне на квалифицирана психологическа помощ на хора със зависимост 

от наркотични вещества; 
• Обучение на бъдещи осиновители и приемни семейства на деца от институции. 

 
Фондацията има лиценз под № 86, издаден на 12.09.2003 г. от Агенцията за социално 
подпомагане към Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на 
социални услуги и лиценз под № 0111, издаден от Държавна агенция за закрила на 
детето през 2005 г. 
 
От 1993г. до момента екип на фондацията провежда изследване на психическите 
особености на децата, родени след 1985 г., т.е. поколението, което расте в годините на 
преход – обучителни възможности, емоционални и личностови проблеми, промяната в 
ценностните ориентации, когнитивните способности, емоционални и мотивационни 
дефицити. 
 
Проекти, които фондацията е реализирала: 
 
“Равен старт в училище” (2000–2003) – проектът е ориентиран към деца, отглеждани 
в институция на възраст от 4 до 8 г., включително и деца с интелектуална 
недостатъчност, както и с някои генетични заболявания (синдром на Даун, 
муковисцидоза и др.). Проектът е реализиран в градовете София, Русе и Плевен, като 
обхваща 75 деца. Целта на проекта е децата от предучилищна възраст и начална 
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училищна възраст да наваксат някои когнитивни и емоционални дефицити, породени 
от отглеждането им в институция, за да могат да постъпят в първи клас на масовото 
училище. Проектът е финансиран от фондация “Свободна и демократична България”, 
от г-жа Жуанита Парделас, съпруга на Н.П. г-н Парделас, посланик на Р Бразилия в 
България, от Американската агенция за международно развитие чрез Програма 
„Демократична мрежа”. 
 
“Да бъдем родители” (2000-2003) – създаването на консултативен кабинет за 
кандидат-осиновители и осиновители, български граждани, на деца от институция. 
Кабинетите функционират в Русе и София. 
Целта на проекта е да подпомогне българските кандидат-осиновители в трудностите по 
вземането на решение за осиновяване на дете от институция, преодоляване на 
негативни нагласи относно произхода на детето, преодоляване на съпротивата на част 
от роднинския кръг спрямо осиновяването на дете. Изготвени са обучителни програми 
за кандидат-осиновители, като са предоставени и юридически и медицински 
консултации. 
Проектът е финансиран от Фондация “Отворено общество” и от Обединени холандски 
фондации за Централна и Източна Европа. 
 
“Консултативен кабинет за ранна превенция на асоциално поведение на деца и 
подрастващи” (2004) – проектът е финансиран от Фондация “Отворено общество” и се 
реализира в гр.София. Кабинетът предоставя квалифицирана помощ на родители на 
проблемни деца, включително на деца със зависимост от наркотични вещества с оглед 
решаване на възникнали кризи в семейството. Подпомага учители на проблемни деца, 
за да не се допусне отпадането им от образователната мрежа. 
 
”Приеми това дете” (2004-2005) – създаване на консултативен кабинет за родители на 
деца с Даун синдром. Проектът е финансиран от Обединени холандски фондации за 
Централна и Източна Европа. 
Целта на проекта е да се окаже помощ на родителите при вземане на решение дали 
детето им да се отглежда в институция или в семейна среда. Екипът на фондацията 
предоставя програми за развитие на психомоторика, интелектуални способности, 
социални умения, реч според възрастта и индивидуалните особености на детето. 
 
Екипът на фондацията се състои от клинични психолози, консултативни психолози, 
логопеди, корекционни педагози, педиатър, юрист. В градовете Русе и Плевен 
фондацията има подготвени четирима педагози за педагогическа рехабилитация на 
деца. Фондацията организира обучение на студенти и млади специалисти в областта на 
корекционната педагогика, игровата терапия за деца, психотерапия за подрастващи и 
възрастни, невролингвистично програмиране. 
 
Консултативният кабинет на фондацията се намира в Офис-център “Триадица”, 
ул.”Триадица” № 6, офис 511. Можете да се обадите всеки делничен ден на тел.   
02/9815217 от 10 ч. до 17 ч. следобед и да оставите своите въпроси или да запишете час 
за индивидуална консултация. Можете да се свържете с нас и на следните електронни 
адреси: kubratovag@yahoo.com; kubratova99@abv.bg. 
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