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ОБЗОР НА 2020 г.

2020 г. беше особено трудна за всички ни, тъй като пандемията от COVID-19 засегна 
тежко здравните системи и ги натовари до краен предел, отрази се на семействата и начи-
на им на живот, затрудни социалното и икономическото развитие на страните по цял свят 
и оказа значително въздействие върху децата, младежите, родителите и семействата. И в 
България, като в останалите страни, най-уязвимите деца (на възраст до 3 години), децата, 
живеещи в бедност, децата с увреждания и децата от многодетни семейства и от семейства 
с един родител са сред най-тежко засегнатите от пандемията. Здравната криза, предизви-
кана от COVID-19, беше основен фактор за задълбочаването на неравенствата и бедността 
в страната и за изостряне на трайни проблеми с недостига на вода, хигиенни материали и 
услуги в най-уязвимите общности. Социалната изолация по света и в България доведе до 
повишен риск от домашно насилие и увеличи рисковете за психичното здраве. В допълне-
ние към това, въпреки бързото преминаване към дистанционно обучение, родителите, учи-
телите, учениците и образователната система като цяло се сблъскаха с различни предизви-
кателства. Освен това пандемията още повече задълбочи образователната криза, а на фона 
на дистанционното обучение се откроиха съществуващата дигитална бедност и повишеният 
риск от отпадане на деца от училище, особено сред най-уязвимите деца и младежи. 

През цялата година УНИЦЕФ в България полагаше усилия да осигури подкрепа на най-
нуждаещите се. Съвместно с държавните институции, местните власти, медицинските цен-
трове, детските градини и училищата, социалните услуги, неправителствените организа-
ции, медиите и корпоративните си партньори УНИЦЕФ приложи различни подходи, за да 
достигне до хиляди семейства и деца и да ги подпомогне чрез предоставяне на ценна и 
достоверна информация относно COVID. Офисът на УНИЦЕФ в България осигури редица 
разнообразни услуги чрез програми, насочени към родителите на малки деца (под 5-годиш-
на възраст), семействата и децата от уязвими и изолирани общности, децата с увреждания, 
децата в риск или жертви на насилие, подрастващите момичета и момчета, децата бежа-
нци и непридружените деца.

УЧАСТИЕ НА УНИЦЕФ В БОРБАТА С COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

По-долу са описани част от усилия-
та на офиса на УНИЦЕФ  в България в 
отговор на кризата през 2020 г., с при-
знателност за изключителната работа 
на здравните работници на първа ли-
ния, различните доставчици на услуги 
в общността, националните и местните 
власти, гражданското общество, меди-
ите, както и към всички дарители (кор-
поративни и индивидуални), широката 
общественост и всички хора, помогнали 
по различни начини, за да се справим 
по-леко с предизвикателствата, пред 
които ни постави кризата с COVID-19.

COVID-19 представлява безпрецедентна пандемия и е изключител-
но важно обществеността да получава достоверна, навременна и 
приложима информация. В това отношение навременната, досто-
верна и разбираема комуникация във връзка с COVID-19, предоста-
вяна от УНИЦЕФ в България, беше жизненоважна част от програм-
ните дейности в отговор на пандемията и стъпваше на сведения и 
информация от най-добрите световни експерти – предимно СЗО.
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През 2020 г. съдържанието, свързано с COVID-19, адаптирано и произведено от УНИ-
ЦЕФ, събра безпрецедентните 55 577 870 преглеждания (импресии) през каналите на 
УНИЦЕФ в социалните мрежи, радиото, телевизията, в интернет и печатните медии. 
Във Facebook посланията ни стигнаха до 4 658 349 души, а на уебсайта на УНИЦЕФ специ-
алният раздел, посветен на COVID-19, беше посетен от над 380 000 души.

Материалната подкрепа, предоставена от УНИЦЕФ в България в отговор на 
COVID-19, е с общ размер 400 000 лв. Над 10 тона хигиенни материали, като дезинфектан-
ти, сапуни, почистващи препарати и маски, бяха закупени от УНИЦЕФ или дарени от корпо-
ративните ни партньори, а с участието на местните власти и различни доставчици на услуги 
в общността, сред които и ромските здравни медиатори, те достигнаха до 10 000 деца и 
семейства в нужда и 55 доставчици на социални услуги и лечебни заведения. 

За да подкрепи дистанционното 
обучение на уязвими деца, УНИ-
ЦЕФ, заедно с корпоративните си 
партньори, осигури учебни матери-
али на над 2000 деца. Освен това 
бяха закупени 220 таблета, които 
бяха дарени на нашия партньор 
„Амалипе“, за да могат учениците 
от уязвими общности да продължат 
да учат онлайн. УНИЦЕФ също така 
събра данни и предостави доказа-
телства за отрицателните последи-
ци от COVID-19 и затварянето на 
всички детски градини и училища за 
над 700 000 деца, като по този начин 
допринесе с технически познания 
за разработването на Национална-
та рамка за безопасно отваряне на 
училищата. 
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На сайта на УНИЦЕФ беше създаден информационен хъб, който се обновява редовно,   
като всеки ден предоставя съвети и подкрепа

Момиче получава таблет от Център „Амалипе“,  
партньор на УНИЦЕФ
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В сътрудничество с различни търговски палати и дружества в България УНИЦЕФ 
организира мащабна кампания „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ“ (BACK2SCHOOL), чрез коя-
то помогна на родителите и децата да посрещнат предизвикателствата на новата учебна 
2020/2021 година в условията на COVID-19, като им предостави ценна и практична инфор-
мация и съвети. Националната инициатива достигна до 23 720 служители, от които над 14 
500 родители от 18 дружества в осем бизнес сектора.

УНИЦЕФ високо цени работата на всички здравни работници и се грижи за тях в на-
стоящата пандемия. Организацията дари предпазни средства на Министерството на 
здравеопазването, които включват 320 000 ръкавици, 9000 защитни облекла, над 18 
000 маски и 4000 PCR теста за работещите на първа линия.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЦАТА, ПОСТИГНАТИ С АПРОБИРАНЕТО 
НА РАЗЛИЧНИ ПОДХОДИ

УНИЦЕФ продължи да помага и да инвестира в различни модели на услуги за деца и 
семейства в България. През 2020 г. УНИЦЕФ използва съществуващата мрежа от услуги 
и персонал, за да разпространява полезни насоки за превенция и борба с COVID-19 и да 
предоставя допълнителни съвети относно физическото и психичното здраве на децата и 
родителите.  

УНИЦЕФ изразява своята признателност за усилията на различните доставчици на 
услуги и ги поздравява за бързото възприемане на новаторски подходи при предоставянето 
на услуги в условията на COVID-19, както и за тяхното несломимо постоянство дори в 
най-трудните моменти. Тук представяме обобщено някои от постигнатите резултати, за да 
покажем, приветстваме и уважим техния труд.

5074 родители на деца до 3-годишна възраст получиха индивидуална 
подкрепа, напътствия и информация за пълноценни грижи, предоста-
вяни чрез услугите за патронажна грижа. Тези услуги предоставяха на 
семействата с малки деца научнообосновани сведения за COVID-19 и жиз-
неноважни напътствия и информация относно здравето и полагането на гри-
жи, когато националните програми за профилактика на детското здраве бяха 
замразени заради пандемията.

Чрез партньорство с център „Амалипе“ повече от 400 деца от уязвими 
общности получиха помощ за дистанционно и онлайн обучение от об-
разователни медиатори и чрез предоставяне на материална подкрепа. 2290 
уязвими деца получиха учебни материали преди началото на учебната 
година, 450 детски учители и над 1000 родители получиха материали за об-
разованието в ранна детска възраст за целите на обучението у дома.

Чрез програми за подпомагане на родители на ниво общност, дигитални 
платформи (специализирани уебсайтове за отглеждане на деца, дигитални 
инструменти), както и чрез привличането на детски учители за участие бяха 
повишени родителските умения на 8720 родители на деца до 5-годиш-
на възраст. 

Чрез семейно-консултативните центрове (СКЦ) 2046 семейства и 3055 
деца от уязвими и изолирани общности се възползваха от услуги за 
подкрепа и профилактика и от информация, свързана с превенцията и 
борбата с COVID-19.
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538 деца и 413 родители се възползваха от интегрирани услуги за пре-
венция и реакция при случаи на насилие над деца (кризисни интервен-
ции, терапевтична и правна подкрепа, медицинска и съдебномедицинска 
експертна помощ) от детските центрове за застъпничество и подкрепа. По 
време на извънредното положение тези услуги се провеждаха както онлайн, 
така и на живо, и осигуриха 1428 психосоциални консултации на 687 деца 
и 741 родители благодарение на партньорствата с ИСДП и „Анимус“.

Общо 315 лица получиха достъп до ваксинации, индивидуално оценя-
ване и направления към системата на здравеопазване, като чрез парт-
ньорството на УНИЦЕФ със Съвета на жените бежанки в България се пови-
шаваше и здравната грамотност сред бежанците и мигрантите. 

480 непридружени деца се възползваха от организирани специално за тях 
информационни сесии за правомерни и безопасни възможности за придвиж-
ване, 299 непридружени деца получиха специализирана правна помощ, а 
91 непридружени деца получиха подкрепа за събиране със семействата 
си чрез партньорството на УНИЦЕФ с Българския хелзинкски комитет. 

Дигиталните иновации бяха използвани с приоритет като ключов инструмент 
в застъпническата дейност, повишаването на осведомеността и дейностите за 
социална промяна  в различните общности и особено сред младежите. Плат-
формата U-Report в България, която е насочена към ангажираността на 
подрастващите и овластяването на младежите, достигна до почти 2 млн. 
млади хора чрез социалните медии. Освен това УНИЦЕФ и партньорите му 
организираха първия виртуален хакатон, воден от младежи, за дигитални ре-
шения за по-висока медийна грамотност.
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През юли 2020 г. тиийнейджъри представиха своите проекти за медийна грамотност, 
изработени в първия младежки онлайн хакатон в страната
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КОМУНИКАЦИЯТА И ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО ПРОДЪЛЖИХА ДА 
ИГРАЯТ ОСНОВНА РОЛЯ В ДЕЙНОСТТА НА УНИЦЕФ ПРЕЗ 2020 г.

УНИЦЕФ използва комуникацията и застъпничеството като основен инструмент за пре-
доставяне на информация и насърчаване на правата на децата и младежите в световен ма-
щаб и в България. Въпреки извънредното положение във връзка с пандемията от COVID-19 
организацията продължи да повишава осведомеността и да провежда застъпническа дей-
ност за правата на детето, като същевременно набираше необходимите ресурси за борбата 
с пандемията. 

6-годишната Ема и 
нейната майка 
настояват за 
по-широка употреба 
на жестовия език – 
и в училище, 
и в живота

В допълнение към засилената комуникация около COVID-19 УНИЦЕФ успешно прове-
де две интегрирани кампании, свързани с програмната работа, чрез разпространението на 
послания за застъпничество и призиви за набиране на средства. 

Темата на пролетната кампания беше „Образование за всяко дете“. Тя беше посветена 
на децата с увреждания и в нейните рамки беше предложено онлайн решение за предо-
твратяване на изключването им от системата на образованието по време на и след панде-
мията от COVID-19. 

Целта на „Образование 
за всяко дете“ е да под-
крепи децата със спе-
циални потребности, 
така че да участват 
пълноценно в обучи-
телния процес чрез 
разработването на 
интерактивна онлайн  
платформа
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Есенната интегрирана кампания с тема „Глас за всяко дете“ беше в подкрепа на 
невербалните деца и предложи решения чрез помагащи технологии и средства в 
подкрепа на образованието им. 

Бяха привлечени над 40 известни личности и инфлуенсъри с над 2 млн. последователи, 
които се застъпиха заедно с УНИЦЕФ за децата със затруднения в общуването. 
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УНИЦЕФ България стартира кампанията, за да подкрепи децата с увреждания, 
които не могат да говорят

УНИЦЕФ партнира с Министерството на образованието и науката и с Регионалния 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София за разработва-
нето на първата дигитална образователна платформа в България, за да направи учеб-
ния процес по-достъпен за децата с увреждания в бъдеще. Кампанията достигна до 
3 100 402 души през каналите на УНИЦЕФ и медийните ни партньори (БНТ, радио, 
онлайн и външна реклама), а посланията за застъпничество достигнаха до повече от  
538 500 души през каналите на корпоративните ни партньори.
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Десетки знаменитости подкрепиха инициативата. Сред тях бяха актьорът Бойко Кръстанов, радио и 
телевизионният водещ Ники Кънчев, певицата Михаела Филева, гимнастикът Йордан Йовчев, певици-
те Белослава и Мария Илиева. 

За да укрепи застъпническата си дейност за правата на децата, УНИЦЕФ създаде 
Консултативен съвет за бизнеса и правата на детето (КСБПД) и събра високопоставени 
представители на частния сектор, които набелязаха четири основни области за съвместни 
действия: обмен и създаване на мрежа, предоставяне на данни и експертни знания, 
изграждане на капацитет (по различни въпроси за децата, включително цели за устойчиво 
развитие и права на детето, и бизнес принципи) и решения за съвместна реализация. 
УНИЦЕФ си партнира и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Стопански 
факултет) и организира 3 модула на Националната академия за бизнеса и децата, 
както и онлайн лятно училище „Бизнесът като партньор за правата на детето“ за 
провеждането на една от набелязаните съвместни дейности с бизнес сектора и като част 
от инициативата „Бизнес за резултати“ (B4R).

С помощта на широко медийно отразяване достигнахме до 4 572 523 души 
благодарение на нашите медийни партньори – bTV, БНТ, радио, външна реклама и 
онлайн медии, както и през всички канали на УНИЦЕФ.
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Събитието привлече над 100 участници, спомогна за насърчаването на действия от 
страна на бизнеса в интерес на благосъстоянието на децата и открои възможности за 
набиране на средства за УНИЦЕФ.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИНОСА НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НИ 
В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА

В световен план УНИЦЕФ 
разчита на дарения от пуб-
лични, частни и индивидуални 
дарители, за да посрещне нуж-
дите на милиони деца, под-
растващи и младежи в 190-те 
държави и територии, в които 
има присъствие, и непрекъс-
нато работи за прилагането на 
правата на всяко дете и разви-
тието на пълния му потенциал.  
УНИЦЕФ изказва признател-
ността си за неизменната под-
крепа на своите дарители в 
България – публични, частни, 
индивидуални и фондации – и 
е благодарен за вярата им, че организацията може да постигне планираните резултати. 
Въпреки трудностите поради пандемията през 2020 г. УНИЦЕФ продължи да получава да-
рения. УНИЦЕФ благодари на всички свои дарители за усилията им.   

Отново разчитахме на подкрепата на корпоративните ни партньори, които дариха общо 
335 782 лв. С нас бяха дългогодишните ни партньори и техните клиенти – ИКЕА, H&M и 
Orange Center, както и най-новият ни партньор, ФАНТАСТИКО, който успя да набере над 
170 000 лв. с помощта на клиентите си за разработването на онлайн образователна плат-
форма за деца с увреждания. 

©
 F

an
ta

st
ic

o 
20

20

 В края на 2020 г. УНИЦЕФ организира за първи път виртуално ежегодния корпоративен форум 
„GIVE2GROW“, насочен към бизнес лидери с цел насърчаване културата на дарителство и обмен 
на добри практики.

Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико“ и 
касиерът Малина Томова получиха сертификат за благодарност 
от д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България
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Годишен доклад на УНИЦЕФ 2020

Най-големите ни съюзници бяха индиви-
дуалните ни дарители, които отново се от-
зоваха на призивите за подпомагане на бла-
госъстоянието на децата. Впечатляващият 
им принос е в размер на 1 245 946 лв. През 
2020 г. повече от 22 500 БЛАГОДЕТЕЛИ под-
помогнаха работата на УНИЦЕФ в полза на 
най-уязвимите деца в България с месечни 
дарения. Общността на редовните ни дарите-
ли  бързо се разрасна благодарение на нашите посланици  от екипа  „Шампиони за децата“, 
които неуморно привличат нови съмишленици за нашите каузи в София, Варна, Пловдив 
и Русе. С радост споделяме, че 24 прекрасни млади хора се присъединиха към екипа ни и 
разпространяват дейността на УНИЦЕФ, привличайки над 3000 нови редовни дарители в 
нашето семейство от БЛАГОДЕТЕЛИ. 

Благодарение на щедростта и всеотдайността на корпоративните ни партньори и 
индивидуалните дарители в България през 2020 г. успяхме да наберем общо 1 581 728 
лв. за децата. 

Благодарение на ангажираността на правителството на България, местните власти, 
НПО и гражданското общество събраните средства бяха инвестирани в благосъстоя-
нието на децата!

Благодарим ви от сърце!

https://www.youtube.com/watch?v=pLeCFpAR7dA 

Средствата, които набрахме през 2020 г., се формират от местно фондонабиране, да-
рения и институционални бюджети на УНИЦЕФ на обща стойност 5 289 441 лв. за децата в 
България. Те бяха разпределени между всички програмни области и спомогнаха за постигане 
на резултатите, описани в настоящия доклад.

Екипът „Шампиони за децата“ подкрепя мисията 
на УНИЦЕФ за по-добро бъдеще за всяко дете. 

Също така бихме искали да благодарим 
на множеството малки и средни предприятия 
и дружества (или компании „БЛАГОДЕТЕЛИ“), 
които ни подкрепяха с дарения, и на всички 
партньори, които предоставиха непарични да-
рения и безвъзмездни услуги в подкрепа на 
работата ни през годината. Нашата мисия би 
била невъзможна без Вашата всеотдайност и 
сътрудничество.

Програмна област Бюджет
Ранно детско развитие и грижа за децата 1,262,232 лв. 
Приобщаващо образование и учене в ранна възраст 439,777 лв. 
Превенция на насилието и достъп до правосъдие 1,597,188 лв. 
Партньорства за правата на детето 353,066 лв. 
Мобилизиране на ресурси, ефективност на програми и операции 1,637,178 лв.



БЛАГОДАРИМ ВИ!

Глобалната стратегия на УНИЦЕФ за 2018 – 2021 г., която има 
за цел да гарантира, че всяко дете оцелява, всяко дете учи, 
всяко дете е защитено от насилие и експлоатация, всяко 
дете живее в безопасна и чиста среда и всяко дете има ра-
вен шанс в живота, не би била възможна без всеотдайност-
та и щедростта на всички наши партньори, правителството, 
местните власти, гражданското общество, университетите, 
частния сектор, медиите, академичните среди, индивидуал-
ните и корпоративните дарители.

Благодарение на Вашата помощ отново успяхме да стигнем 
там, където има най-голяма нужда от нас, и да намираме и 
предоставяме информация, грижи, консултации и подкрепа 
на най-уязвимите деца и семейства. 

На всички Вас от цялото ни сърце казваме: „Благодаря“!


