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Визия
Общество, в което отговорното дарителство
е важна част от всекидневието.

Фондация „Помощ за благотворителността
в България“ (ФПББ) има повече от 13-годишен
опит в:
n

n

n

Мисия
n

ФПББ работи за ефективно дарителство, насърчено от адекватно законодателство. Ние целим
да развием модерна благотворителност и силен
нестопански сектор като съдействаме на:
n

n

n

Бизнеса да постига успех
в социалните проекти
Индивидуалните дарители
да даряват лесно и сигурно

n

Изграждането на ефективни модели за
социална ангажираност сред отговорния
бизнес в България
Насърчаване на индивидуалното дарителство
чрез удобни и прозрачни механизми
Популяризирането на каузите на български
неправителствени организации и увеличаване
на дарителството за тях
Осигуряване на информация за
благотворителността в България на
дарителите, правителството и медиите
Участие на ФПББ в Международната мрежа
на КАФ организациите, които са разпределили
над 368 млн. британски лири през изминалата
година в над 90 държави. Офисите на
мрежата са базирани във Великобритания,
Русия, България, Южна Африка, Индия,
Австралия, САЩ и Бразилия.

Нестопанските организации да увеличават
ресурсите и ефективността си
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Въведение
Уважаеми читатели,

П

редставям ви годишния
доклад на Фондация „Пoмощ за благотворителността в България“ за 2008 – годината, в която постигнахме повече от предишната и
която завършихме със заплахите на световната
криза.
2008 беше добра – повече дарения, увеличени програми, а най-вече – повече помощ за хора и организации.
Програма „Готови за успех“ разпредели средства
за 108 годишни стипендии. Така през текущата
учебна година с 30 повече ученици и студенти без
родители чувстват подкрепа в своето образование. Програмата донесе отново отличие за свой
дарител – Еврофутбол спечели отличие от Българския форум на бизнес лидерите за отговорен
бизнес. Заедно с вас, нашите дарители, ни предстои четвъртата година на програмата, в която
отличните първокурсници от началото на програмата ще бъдат с нейна подкрепа бакалаври.
С наша помощ, 7 проекта получиха финансиране
от Мобилтел, след силно състезание на идеи и
организации, в първия широк национален конкурс за
социални проекти на нестопански организации, които работят с деца и възрастни. Програма „Грант
М-Тел“ не само подкрепи важни социални дейности
като приобщаващо образование за деца със специални потребности в масовото училище, разпрост
ранението на видеоречник на жестомимичния език
и „говорещи книги“ на ученици със зрителни про-

блеми. Конкурсът дава пример на фирмите за откритост и последователност в социалната отговорност и за взаимно полезно сътрудничество
с организациите с нестопанска цел за най-добро
достигане до социалните и екологични проблеми в
обществото.
С право можем да наречем изминалата 2008 за
нас година на фирменото доброволчество. Заедно
с Американската търговска камара помогнахме на
повече от 600 служители на фирми да посветят
време и труд в полза на домове за деца и стари
хора, болници, детски центрове, паркове. Освен
удовлетворението на доброволците от работата
в полза на добра кауза, Дните на доброволчеството 2008 помогнаха на фирмите-участнички да преоткрият още един ресурс, с който могат да помагат на обществото – уменията и мотивацията
на техните служители. Перспективите са големи,
а бъдещето на социално отговорните бизнес програми непременно включва съчетаването на фирмения финансов ресурс със схеми за дарителство
и доброволчество на служителите.
По-успешната 2008 е вече зад нас. Предстои да
видим ефекта на кризата върху благотворителността и дали секторът на нестопанските организации ще има способностите и ресурсите да
се справи. Добрите идеи и партньорства между
бизнеса, индивидуалните дарители и организациите ни дават увереност за една още по-успешна
следваща година.



Елица Баракова



Изпълнителен директор
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Източник на информация
за благотворителността
ФПББ запази ролята си на водеща българска организация в събирането, анализирането и разпространяването на информация за състоянието и
развитието на съвременната филантропия и корпоративната социална отговорност в страната.
През 2008 г., отново в партньорство с ПРООН,
ФПББ участва в оценяването на изследователския
проект за развитието на КСО практики в новите
страни-членки на ЕС.
През 2008 г., с подкрепата на UNDP Мрежата на
Глобалния договор беше успешна в представяне и
популяризиране на темата Корпоративна социална
отговорност както и в подкрепата си за изграждане на Стратегия за КСО в България.

 аграда на вестник „Пари“ за
Н
социално отговорна компания
P Шестите награди за отговорен бизнес
на Българския форум на бизнес лидерите
P

Подкрепа на бизнеса и НПО да работят по-добре
заедно в защита на общи цели:
Работната Група за Изграждане на Стратегия
за КСО стартира с помощта на Министерство
на труда и социалните грижи, Българския офис на
UNDP и българската мрежа на Глобалния договор
на ООН.

P

Комитетът за корпоративна социална отговорност на Американската Търговска Камара, в сът‑
рудничество с ФПББ, продължиха да разпростра
няват информация за членовете си, за да улесняват обмена на КСО практики между тях. Съпредседател на Комитета е изпълнителният директор
на ФПББ. През 2008 г. в партньорство между двете организации, успешно се осъществи инициативата „Дни на доброволчеството“.

P

ФПББ участва в НПО група по устойчиво развитие на сектора, организирана от Българския
център за нестопанско право. През 2008 г. групата обсъди теми, касаещи законодателството при
дарителство, ДДС върху благотворителни SMS-и,
промени в данъчните облекчения при дарения и др.

P

ФПББ имаше водеща роля в консултиране и информиране по въпросите на отговорното ефективно
дарителство:
Презентации на тема: „Корпоративна социална
отговорност и стратегическа филантропия“ на
редица бизнес конференции:
P Годишна среща на Глобалния договор на ООН
P Конференция за Корпоративната социална
отговорност на вестник „Пари“
P Благотворителна вечер на
Бизнес Асоциация Свиленград
Участия в журиране на бизнес награди, на базата
на нашия изследователски и практически опит:
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Като член на Български Дарителски Форум,
ФПББ участва в съвместни дейности с Форума по
подобряване на средата за индивидуално и корпоративно дарителството в България.

P

Съвместно с БДФ работим за налагането
на форми на модерна
благотвор ителност.
Пример за това е съвместния ни проект за
единен дарителски номер 17 777.

В услуга на
социално отговорните фирми
През 2008, ФПББ управляваше 255 412 лв.
за корпоративни социални програми:
През 2008г. ФПББ работи с Еврофутбол, Мобилтел,
Ърнст и Янг България, Крафт Фуудс България, Корпоративна фондация „Ева Майер Щил“, Космо България Мобайл.
В рамките на 2008 година ФПББ работи за своите
партньори от бизнеса, предоставяйки разнообразие от услуги: изработване и изпълнение на социална програма, разработване и техническа помощ
за грантова програма, консултиране на фирмена
дарителска сметка и други.

По време на проекта се проведе дискусия „Здравословна бременност“ с участници от всички заинтересовани институции – Министерство на тру‑
да и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна
каса и други.
В резултат на дискусията беше издадена брошура със съвети за правата на здравноосигурените
майки.
Част от целите на проекта бяха свързани с разпространение на информацията в цяла България.
Бяха проведени 27 безплатни училища за бременни
в различни градове.

ЕВРОФУТБОЛ – „Ние чакаме бебе“
През месец януари стартира проектът „Ние чакаме бебе“, част от благотворителната кампания
на Еврофутбол – „Печелиш и помагаш“. Проектът
беше с продължителност 4 месеца – до края на
месец април 2008. Той имаше за цел да информира
и подготви бъдещите майки за посрещането на
новия член на семейството, да ги насърчи активно да полагат грижа за здравословния начин на
живот по време и след бременността, както и да
се забавляват.
В рамките на проекта беше издаден Дневник – календар „Ние чакаме бебе“, съдържащ систематизирана информация за бременността, с включени
съвети за физическото развитие на майката и на
бебето, за начина на живот, за храненето, за психологическите промени, специална гимнастика с
цел подходяща двигателна активност за бъдещата майка, съвети за трудово-правни взаимоотношения, препоръки към бъдещия татко и др. Дневникът достигна до 15 000 бременни в България и се
разпространяваше безплатно.

Проведохме хепънинги в 5 града: София, Стара Зaгора, Бургас, Варна и Велико Търново. Целта на тези събития беше да се популяризира както идеята
на проекта така и възможностите на бъдещите
родители да се възползват от него.

Считаме, че чрез кампанията „Ние чакаме бебе“ нашето
послание за повишаване на информираността за здравословна
бременност достигна до голям брой хора и изпълни своето
предназначение – да подпомогне бъдещите родители в едни
от най-важните моменти от техния живот. Благодарим на
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ за
тяхното великолепно партньорство, ентусиазъм и подкрепа
при изпълнението на „Ние чакаме бебе“ ! За нас бе истинско
удоволствие да работим с вас!

„Еврофутбол“ ООД
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В услуга на
социално отговорните фирми
МОБИЛТЕЛ – ГРАНТ М-ТЕЛ
През април 2008 Мобилтел обяви старта на своята
корпоративна програма, насочена към подкрепа на
интеграцията в обществото на хората в неравно
стойно положение – деца и младежи в риск, хора с
увреждания.

Организация: Сдружение „Достоен живот” – Видин
Проект: Качествено образование за всички деца
Цел: Да покаже предимствата на приобщаващото
образование на децата с увреждания в масовите
училища във Видин и да проведе застъпническа
кампания за формиране на общественото мнение
в подкрепа на тези деца за получаване на еднакво
по качество образование с техните връстници.

Програмата имаше за цел да насърчи целевите
групи да участват в промяната на собствения им
живот, да предлагат устойчиви решения за включването на тези хора в обществото, в зависимост
от техните способности, както и да помогне на
обществеността да преодолее предразсъдъците
си, като е по-информирана за потребностите на
хората със специални нужди.
На ФПББ беше възложена техническата помощ по
програма Грант М-Тел: дизайн, помощ при разработ‑
ването на приоритетите и процедурата, организи
ране на конкурс и оценка на постъпилите предложения, финансиране, мониторинг и отчетност на
одобрените кандидати.
110 молби бяха получени и след двуетапна процедура,
на 7 проекта бяха предоставени общо 100 000 лв.
Проектите подкрепени чрез ГРАНТ М-ТЕЛ
Организация: Съюз на глухите в България
Проект: „Компютърна програма за обучение
по жестомимичен език“
Цел на проекта: Да подкрепи интегрирането на
слуховоувредени хора в обществото и създаването
на предпоставки за по-добро образование на децата с увреден слух чрез създаване на интерактивен видео речник по Калкиращ жестомимичен език.
Организация: Институт за социална политика
и социална работа
Проект: Подкрепа за социалната интеграция на незрящи и зрително затруднени в Кюстендил и Перник.
Цел на проекта: Увеличаване на перспективите за
работа на 56 души, чрез организиране на курсове по
компютърно обучение и ползване на специализиран
софтуер.
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Организация: Съюз на слепите в България
Проект: Достъп до образование
на зрителнозатруднени лица
Цел на проекта: Да подпомогне социалното включване на зрителнозатруднени лица чрез осигуряване на достъп до литературни произведения и учебници, чрез нови записи и подобряване на качеството на фонда „говорещи книги“ и осъществяване на
квалификационни курсове за младежи.
Организация: Футболен клуб на глухите в България
Проект: Провеждане на III национален футболен
турнир за хората с увреден слух – есен 2008
Цел на проекта: Организиране и провеждане на Националния футболен турнир за хора с увреден слух,
с участието на отбори от 8 български общини.

В услуга на
социално отговорните фирми
Проектите подкрепени чрез ГРАНТ М-ТЕЛ

Корпоративна Фондация „Ева Майер Щил“

Организация: Сдружение „Солидарно общество” –
Шумен
Проект: „Заедно, с грижа и обич за преодоляване на
самотата и изоставянето“
Цел на проекта: подобряване качеството на живот
и възможностите за създаване на социални контакти на две изолирани групи: деца от 0 до 3 години,
настанени в Дома в Шумен и хора в пенсионна възраст. Чрез проекта, възрастните хора полагат индивидуализирани грижи за децата, като работят
за преодоляване на ефектите от институционалната грижа – сериозно изоставане в цялостното
развитие – говор, фина моторика, двигателно и социално развитие. Проекта продължава да се подкрепя от компанията.

Фондацията, създадена от STIHL подкрепя вече мно
го години различни социални каузи в държавите, в
които фирмата оперира. През 2008 година ФПББ
консултира и в последствие подпомогна осъществяването на дарения за подпомагане на деца в институции в трудните времена на реформа в системата. Средствата отделени за България бяха
разпределени между три институции за деца.
 ом за деца, лишени от родителска грижа
Д
в с. Гурково
P Дом за деца, лишени от родителска грижа
в с. Доганово
P Дом за деца с увреждания в с. Видраре
P

Крафт Фуудс България
Управление на кандидатури за подкрепа

Организация: Морски Клуб „Приятели на морето” –
Варна
Проект: Лятна морска академия 2008
Цел на проекта: предоставяне на възможност на
младежи в неравностойно положение от градовете
Варна, Каварна и Шабла да получат морска квалификация – водолаз и/или водач на плавателен съд до
20 БРТ. Този вид квалификация е достатъчно основание за професионална реализация. Тя е търсена
на пазара на труда и е широко приложима, както в
активния туристически сезон, така и извън него.

През 2008 ФПББ продължи да консултира Крафт
Фуудс България по молбите за подкрепа отправяни
към компанията от различни организации и институции. За този период повече от 15 проекта бяха
оценявани от експертите на ФПББ доколко отговарят на благотворителната политика и стратегия на донора.
Ърнст и Янг България
Продължавайки традицията от 2007 г., компанията
и нейните служители набраха средства за подпомагане на болни деца и възрастни, както и за деца
в социални заведения.
През 2008 г. бенефициенти бяха: Дома за деца, лишени от родителска грижа в гр. Хасково, Габриела
Александрова от Варна – за операция в чужбина,
както и дома за възрастни хора с физически увреждания в Раздол.
ФПББ съветва компаниията при решенията ,
подкрепя я при комуникацията с бенефициентите,
осигурява мониторинг на изразходването на даренията и документалното им оформяне в съответствие с българското законодателство.
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Ангажиране на служителите

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ
ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ
През 2008 година бяха разпределени повече от 70
000 лв., набрани от дарители по ведомост за кау
зите, които подкрепят.
ФПББ увеличи постъпленията си от дарения по ве
домост от кампанията „Колкото повече толкова
повече“. През 2008 г. общата сума на даренията
е 52 324 лв.
През 2008 г. ФПББ комбинира дарителството по
ведомост с възможността за допълнително анга
жиране на служителите, чрез осъществяване на
доброволен труд за избраните каузи, като част
от цялостна възможност участие в корпоратив
ната политика на компаниите, за които работят.

Доброволчество
През 2008 година, за първи път бяха проведени про‑
летни и есенни дни на доброволчеството, организи‑
рани от ФПББ и Американската търговска камара.
Този проект е и сред най-успешните проекти ФПББ
за 2008 година. В тези дни участие взеха над 980
служители от 49 компании подкрепяйки с добровол‑
ния си труд над 30 проекта през май и октомври.
Бяха подпомогнати:
P Oблагородяване на външните пространства и
дворове в институции за деца и стари хора – проек‑
тите обхващаха помощ за почистване, боядисване
и засаждане на цветя в Дневни центрове, домове за
деца, болници, домове и хосписи за възрастни хора.

Постъпленията от дарителите по ведомост на
ФПББ осигуриха средства за фонда за социални
дейности, който беше разпределен в края на 2008 г.
През октомври 2008 г., ФПББ стартира конкурс
за отпускане на безвъзмездни средства за малки
проекти до 2000 лв. за шест месеца. Получени бяха
25 заявки предимно от родители или организации
за деца със специални нужди. Бяха одобрени пет
от проектите. Те ще се изпълнят до юни 2009.
Проектите са насочени към интеграцията на деца
и младежи с увреждания. Чрез проектите организа
циите подкрепят развитието на децата и демон
стрират способностите им и нуждата от равно
стойно приемане сред обществото.

P Съвместна работа с живеещите или пребивава
щите деца и възрастни в тези институции – раз
говори и консултиране за започване на работа с
младежи от защитените жилища, екскурзии, игри
и разнообразни дейности с деца от институции и
възрастни хора.

Екологични дейности – почистване на града, мно‑
го паркове и туристическа инфраструктура в при
роден парк Витоша, залесяване на опожарени те
рени в Старозагорско.
P

P Помощ за организационните дейности – комуни
кация и PR въпроси, уеб разработки и др.

Съвместните дни на доброволчеството, организи
рани от ФПББ и Американската търговска камара
се проведоха в три дни: работна събота, обикновен
работен ден и обикновен почивен ден, за да се предло‑
жат удобни възможности за всички работодатели
и служители.
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Насърчаване на отговорния
дарителски избор
Обучение за ангажиране на служителите
в социални програми
Според проучване за КСО в България, фирмите се
интересуват от ангажирането на служителите им
в социално отговорните им кампании, включващи
доброволен труд. В действителност обаче фирмите са изправени пред редица трудности, а именно:
да дефинират целите си, как да мотивират служителите да участват, практическото договаряне с
бенефициенти и домакини на доброволческите дейности. ФПББ осигури експертна помощ на компаниите как успешно да организират подобни програми.
В България много малко компании отделят време да
планират участието на служителите им в социални
активности и да разберат ползите за работодателя, когато корпоративните проекти станат лично
дело на служителите.
Социална ангажираност на служителите
12 компании взеха участие в семинар, изследващ мо‑
тивацията, изграждането и осъществяването на
стратегия и постигането на резултати при една
добра политика за ангажиране на служителите в со‑
циалната политика на кампанията. Освен екипа на
ФПББ, водещ лектор беше Клеър Тръмп, мениджър
Корпоративни връзки в КАФ – Великобритания.
Успешно промотиране на дарителство по ведомост
Интерактивният семинар беше насочен към пред
ставяне на модели и конкретни казуси на успешно
промотиране на дарителство по ведомост. Участ
ниците изработиха и собствени планове за промоция
в компаниите, в които работят. Лектори бяха Андрю
Грейзбук и Филипа Кокс – двама от водещите мениджъри Корпоративни връзки в КАФ – Великобритания,
както и директора на ФПББ.

Конференция за ангажиране на служителите
Първата конференция, обсъждаща ангажирането на
служителите в социални програми на компанията и
обвързаването на този въпрос както с политика
та за развитие на човешките ресурси, така и с PR
стратегията на компанията, беше проведена през
ноември 2008.

Отговорна компания – отговорни служители
Конференцията беше посетена от повече от 80
участници, предимно представители на бизнеса, ПР
и HR специалисти, консултанти в сферата на КСО,
НПО и бизнес-асоцицации. Конференцията беше от‑
крита от г-н Димитър Димитров – зам. министър
на труда и социалните политика и ръководител на
работната група по изработване на Националната
стратегия за КСО. Той потвърди важността на
темата и заяви, че тя е един от приоритетите,
заложени в бъдещата Национална стратегия. Конференцията беше посетена от представители на
международния Форум на Бизнес Лидерите и КАФ
– Великобритания. Дневният ред включваше представяне на разнообразни примери на ангажиране
на служителите – корпоративно доброволчество;
фирмени програми, осъществявани с участието на
служители; професионално доброволчество. На кон‑
ференцията бяха представени както примери от
Великобритания, държава с развита филантропия и
традиции в тази област, така и най-популярните
примери за ангажиране на служителите в България.
Участниците оцениха конференцията много високо
и беше предложено тя да се провежда ежегодно.
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Подпомагане на индивидуалното
дарителство
Лесно и отговорно даряване за добри каузи

Единен дарителски номер 17 777

През 2008 г. продължи успеха си от предходната
година като набра 103 331 лв.

Дарителски SMS – система, която дава възможност
за дарения чрез текстово съобщение в България –
проектът се изпълнява от Български Дарителски
Форум и ФПББ вече втора година.

Готови за успех
През 2008 г. кампанията „Готови за успех“ набра
средства за 63 стипендии на студенти и 43 стипендии на ученици от гимназиите.
Инициативата беше подкрепена от Международния
Женски Клуб – София, Българо-американско общест‑
во, Еврофутбол, Американската Търговска Камара,
BNP Париба, Глобул, Интраком България, Майкрософт
България, NetInfo.BG AD и индивидуални дарители от
Актавис и Холдинг Загора. Някои от доброволците,
участвали в Ден на Доброволчеството, дариха не‑
изразходваните средства от проекта за тази кам‑
пания.
Третата церемония по присъждане на стипендии на
студентите за учебната 2008/2009 година беше
през ноември 2008, а домакин отново беше Софийският Университет.
Представители на държавната администрация и
корпоративни дарители поздравиха стипендиантите и изразиха своите надежди за широка подкрепа
на подобни инициативи в бъдеще.

Изпращайки SMS до кратък номер 17 777 с опреде
лена ключова дума, всеки човек може да дари мини‑
мум 0,90 лева от пълната стойност на DMS (1,20 лв.
с ДДС), за да подкрепи избрана кампания. Информация за активните кампании в момента е налична на
www.dmsbg.com – интернет сайта на проекта.
През 2008 г. към проектът DMS се присъедини и
най-големият български оператор Мобилтел, за да
се привлекат максимално много ресурси. Това дове‑
де до по-добри финансови резултати за участниците в кампанията, както и до по-широка популярност на самия проект.
11 неправителствени организации, 36 физически ли‑
ца и един местен парламент задействаха механиз
ма, за да се съберат 204 320 sms-a.
Най-успешни кампании през 2008:
НПО – Фондация – Утре за всеки –
за построяване на център за подкрепа на хора
с онкологични заболявания - 40 932 SMS за
9 месеца
P Индивидуална кампания – за лечение на
Емил Харизанов – 23 637 SMS за1 месец
P Столична община, отдел Социално подпомагане
– за лечение на хората в будна кома – 29 074 за
2 месеца
P

Изпратете SMS на номер 17 777
с текст:

DMS EMO
Емил Иванов
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за абонати на GLOBUL, Vivatel и М-Tel
За изпращането на дарителски SMS
ще бъдете таксувани с 1.20 лв. с ДДС

В подкрепа на
нестопанските организации
Посредничество
Подобряване на уменията и увеличаване
на възможностите за достъп до ресурси
Като част от услугите, предоставяни от ФПББ на
дарители и организации, ние посредничим между
тях, с цел повишаване на достъпа до ресурси, нови
донори и техники за набиране на средства за неправителствените организации. Примерите за подобна подкрепа включват:
Договаряне с нестопански организации като
подизпълнители във фирмени благотворителни
програми

Администриране на дарения по ведомост
за неправителствени организации
През 2008 г. продължихме да управляваме дарения по
ведомост от местни дарители за два дома за деца,
лишени от родителска грижа и за пет неправител
ствени организации. Бяха набрани общо 12 374 лв.
„И нас ни има“ – Асоциация на родители на деца
и млади хора с увреждания получава пари от дарителство по ведомост от 2005 г. През 2008 г. в
подкрепа за тях бяха набрани повече от 9 000 лв.

ФПББ сключи договори с повече от 25 организации
и институции, които работиха с финансиране от
корпоративни програми и еднократни дарения, осигурени от Американската Търговска Камара (Кампа‑
ния за деня на благодарността 2007 г.), Глобул, Евро‑
футбол, Мобилтел, Крафт, Корпоративна фондация
„Ева Майер Щил“, Ърнст и Янг.
Представяне на НПО и техните нужди
пред нови аудитории
ФПББ успешно представи на членовете на Амери
канската Търговска Камара концепцията на Защи
тените жилища за младежи в неравностойно поло‑
жение. Първоначално, някои от членовете на камарата участваха в подкрепящи дейности в защитено жилище в София, а в края на 2008 г., Американската Търговска Камара посвети един от апелите
си за Деня на благодарността на този тип социал‑
на услуга.
Три организации ще получат средства в размер на
15 000 лева, набрани чрез благотворителен търг и
вечеря – защитено жилище на Асоциация Интегра,
Защитените жилища в с. Гурмазово и това на Фон‑
дация „Самаряни“ в Стара Загора.

Допълващи грантове да НПО, осигурени
от Тръста за гражданско общество
в Централна и Източна Европа
Усилията на доброволците в Доброволческите дни
2008, бяха насърчени чрез инициативата, подкрепена
и финансирана от Тръста за гражданско общест‑
во в Централна и Източна Европа. Всеки от участ‑
ниците имаше възможност да подкрепи и финансово
избраната кауза, на база на часовете положен доброволен труд, като всеки изработен час се оценя‑
ваше на 5 лв. В резултат на това 9 359.90 лева бяха
разпределени на 9 бенефициента. Още 9 301,10 лв.
ще бъдат разпределени към 16 организации и институции в началото на 2009 г.
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В подкрепа на
нестопанските организации
Обучения
Подобряване на уменията и увеличаване на
възможностите на НПО за достъп до ресурси
ФПББ предлага обучения по въпроси, свързани с на‑
бирането на средства, комуникации между неправи‑
телствените организации и даряващи механизми
от 2003 г.
През 2008 г. в рамките на проекта WE GIVE, финан‑
сиран от Тръста за гражданско общество в Централ
на и Източна Европа, бяха организирани семинари за
НПО, с цел да увеличат своите познания как да кому‑
никират каузите си с обществеността и как да се
създадат и поддържат добър имидж и репутация.
1-ви семинар по Комуникация за НПО
На основата на описаните нужди от доброволна
помощ за развитие на уеб сайтове и други комуникационни нужди на НПО, ФПББ организира семинар
посветен изцяло на он-лайн комуникацията. Участваха 13 НПО. Семинарът беше проведен про боно от
Десислава Бошнакова от ROI Communications, преподавател в Нов Български Университет. След края на
семинара лектора осъществи и индивидуално консул
тиране на организациите по основните въпроси за
развитието и поддръжката на техните сайтове.
Семинар по Дарителство по ведомост
За увеличаване на популярността на дарителството по ведомост в България, ФПББ организира семинари из страната за представяне на механизма
и ефективното му използване от НПО да набират
средства. 12 НПО присъстваха на обучението, водено от Людмила Атанасова. Организациите изяви‑
ха желание да получат техническа помощ от ФПББ
при първите им срещи с компании.
Еднодневен семинар във Варна –
Управление на репутацията
11 НПО участваха в семинара. Той беше проведен про
боно от Радина Ралчева – директор на HOCHEGGER
България, консултантска компания в областта на
връзките с обществеността и маркетинговите комуникации. Темите на семинара бяха избрани и фор‑
мулирани след задълбочена дискусия с лектора за
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нуждите и реалните умения и познания как НПО да
комуникират каузите си с обществото.
Партньорство със Сдружение за педагогическа
и социална помощ за деца – ФИЦЕ България
През 2008 година, ФПББ в партньорство с ФИЦЕ
България, стартира съвместен проект, целящ да
увеличи капацитета на членовете на ФИЦЕ България, така че те да бъдат ефективни партньори с
местните власти и институции, както и с местни НПО, работещи с деца в четири общини.
Проектът Обединени за реформа в системата за
работа с деца в риск е финансиран по Оперативна
програма Административен капацитет, Процедура
„Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество“ и подкрепя работата по осъществяване на националната политика за деинститу‑
ционализация в системата за закрила на децата в
риск в градовете Велико Търново, Варна, Добрич и
Стара Загора.
Дейностите по проекта включват създаване и обу‑
чение на местни екипи с участието на заинтересо‑
ваните местни институции и организации, които
да стартират координирани действия по осъществяване на закъснялата реформа в системата за закрила на детето. Същевременно, обученията имат
за цел и да подобрят уменията и знанията за екипна работа на участниците от местните екипи.
В рамките на този проект, експертите на ФПББ
участват в разработването на обучителните материали, провеждане на обученията и изграждането и поддръжката на уеб сайт по проекта.

Финансиране
на организации и хора
ОБЩА СУМА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ДАРЕНИЯ 411 039,21 лв.
Програма „Колкото повече – толкова повече“
Кампания „Да даряваш е чудесно“
Набрани средства чрез ДМС
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ

СУМА В ЛВ.
72 655,97
112 090,00
91 731,20
СУМА В ЛВ.

Лечение на деца и младежи

16 510,00

Нестопански организации, набиращи дарения

20 935,40

Финансиране на организации и нуждаещи се – от служители на УниКредит Булбанк

17 382,57

Финансиране на организации и нуждаещи се – от служители на Ситибанк
ГРАНТОВЕ ПО ФИРМЕНИ ПРОГРАМИ

5 618,00
СУМА В ЛВ.

Фондация „Гъливер Клиъринг Хаус“

5 557,29

Община София

4 000,00

Община Елин Пелин

11 734,98

Обществен дарителски фонд – Стара Загора

4 232,00

Национален център за опазване на общественото здраве

4 000,00

Институт за социална политика и социална работа

11 791,28

Морски клуб „Приятели на морето“

13 776,00

Сдружение „Адаптация“ – Благоевград

100,00

Сдружение „БАЛИЗ“ – Плевен

200,00

Фондация „За нашите деца“

100,00

Сдружение „Център за обучение и услуги“

200,00

Фондация „Ръка за помощ“

100,00

Сдружение „ИКАР” – Хасково

130,00

Фондация „За човешките отношения“

4 500,00

Сдружение „Солидарно общество“ – Шумен

12 776,00

Съюз на слепите в България

11 658,40

Сдружение „Достоен живот“ – Видин

6 720,13

Съюз на глухите в България

9 678,19

Футболен съюз на глухите

13 600,00

Други

10 009,74

ГРАНТОВЕ ПО „ДА ДАРЯВАШ Е ЧУДЕСНО“

СУМА В ЛВ.

Апел „Готови за успех“ към Фондация „Сирак“

89 445,00

Апел „Подари мечта“ – ин-витро процедури

10 000,00

Апел „Подари мечта“ – Асоциация „Муковисцидоза“
Апел „Подари мечта“ – Фондация „Защитено жилище“
ГРАНТОВЕ ПО ДМС
31 индивида, 11 организации и институции

400,00
11 945,00
СУМА В ЛВ.
91 731,20
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Финансиране
на организации и хора
Разпределение Стипендии „Готови за успех” 2008/2009
СТУДЕНТИ – СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2008/2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Абибе Хаджисюлейман, Университет за национално и световно стопанство
Адиле Кунгю, Университет за национално и световно стопанство
Айше Ниязиева, Медицински университет – Плевен
Айше Осман, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Анатоли Александров, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Анита Георгиева, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Бюргюл Хасан, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Вайдин Мисанков, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Ваня Йосифова, Университет за национално и световно стопанство
Василена Попова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Василена Иванова, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Весела Баракова, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Геновева Митова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Даниел Кънчев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Денислав Найденов, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“
Десислава Иванова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Димитър Мочков, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Димитър Костов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Димитър Андреев, Университет за национално и световно стопанство
Елена Любенова, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Емилия Поюклиева, Медицински университет – Плевен
Жаклин-Луиза Иванова, Икономически Университет – Варна
Ивайло Саправлийски, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Иван Янков, Университет за национално и световно стопанство
Иван Млечков, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Иванка Кънева, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Инджихан Адил, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Магбуле Конглю, Университет за национално и световно стопанство
Мариана Недева, Медицински Университет – София
Мария Горянова, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Мая Янкова, Минно-геоложки Университет – София
Минко Савов, Специализирано Висше Училище по библиотекознание и информационни технологии
Мирослав Ангелов, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“
Мирослав Анчев, Нов Български Университет
Момчил Киряков, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Невена Илчева, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Огнян Карзанов, Университет за национално и световно стопанство
Петко Димитров, Университет за национално и световно стопанство
Пламен Петков, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“
Радосвета Дякова, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“
Ралица Русинова, Университет за национално и световно стопанство
Росица Поюклиева, Медицински университет – Плевен
Румен Христов, Тракийски Университет
Свилена Сивова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Селиме Бейтула, Медицински университет – Варна
Силвана Любенова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Силвия Христанова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Сони Тончева, Русенски университет
Славчо Русимов, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Станислава Купенова, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Станка Грудева, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Стоил Димитров, Медицински университет – Варна
Теодора Димитрова, Икономически университет – Варна
Тинка Кирекчийска, Медицински университет – София
Фатиме Осман, Югозападен Университет „Неофит Рилски“

110 000 лв.

Финансиране
на организации и хора
СТУДЕНТИ – СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2008/2009:
56
57
58
59
60
61
62
63

Христина Илиева, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Христина Атанасова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Християна Драгнева, Медицински университет – София
Христо Стефанов, Медицински университет – Варна
Хюсеин Маджаров, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Юлия Величкова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Яна Димитрова, Университет за национално и световно стопанство
Яница Димова, Икономически университет – Варна

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ 2008/2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Анатоли Георгиев, ПГ „Проф. Асен Златоров“ – Свищов
Антония Бахнева, ПМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен
Атанас Велчев, ПМГ „Н. Обрешков“ – Разград
Борис Войчев, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Братислава-Пламина Бакалова – ПГ по екология и биотехнологии „ Асен Златаров“, София
Венимир Димов, ПМГ
Владо Янков, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Гаврил Стефанов
Георги Недков, ПГ по туризъм – София
Десислава Димитрова, СОУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица
Джейлян Сеид, Гимназия „Васил Левски“ – Исперих
Диана Микова, ПГИМ „Йордан Захариев“ – Кюстендил
Димитър Яначков, СОУ „Иван Вазов“ – Стара Загора
Димитър Величков, ПГ по сградостроителство – Велико Търново
Елена Стефанова, Първа езикова гимназия – Варна
Емне Мехмед, СОУ „Отец Паисий“, с. Люляково
Ина Иванова, 121 СОУ „Г.Измирлиев“, София
Карина Делчева, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Катя Стоилкова, ПГИМ „Йордан Захариев“ – Кюстендил
Крум Сарлов, Хасково
Лина Хаджиилиева, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ - Стара Загора
Мариела Илиева, ПГ по туризъм – Велико Търново
Марина Христова, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград
Мария Петкова, СОУ „Патриарх Евтимий“ – Пловдив
Мария Муховска, СОУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище
Марияна Савова, ПГ по механотехника „Владимир Комаров“ – Силистра
Мартин Манолов, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Мартина Колева, МГ „Атанас Радев“ – Ямбол
Миглена Александрова, ПМГ „Н. Обрешков“ – Разград
Милка Атанасова, 135 СОУ „Ян Амос Коменски“ – София
Моли Христова, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Надежда Маринова, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград
Налян Бейтула, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград
Невена Стефанова, ПГ „Проф. Асен Златаров“ – Свищов
Силвия Ценова, ПГ по полиграфия у фотография – София
Симеон Симеонов, ПГ по телекомуникации – София
Симона Ничева, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Симона Вълчкова, 3 СОУ „Марин Дринов“ – София
Симона Войчева, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Стефан Иванов, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Таня Димитрова, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
Цветослава Александрова, техникум по ресторантьорство, Враца
Юлиян Братанов, ТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов
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Финансиране
на организации и хора
Лечение на деца – 16 510 лв.
Име на детето

Възраст

Населено място

Отпусната
сума в лв.
1 000,00

Заболяване

Предназначение

1

Милена Петрова

3

Роман

Ретинопатия

Операция в Белгия

2

Християн Тодоров

4

с. Межден

450,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

3

Виктория Любенова

8

Кюстендил

450,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

4

Сандрина Димитрова

7

София

900,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

5

Георги Методиев

2

София

1 000,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

6

Васил Николов

5

Годеч

900,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

7

Алекса Ангелова

1

с. Казичене

Ретинопатия на недоносеното

Операция в Русия

8

Светозар Могилски

8

Враца

750,00

Болест на креатиновата обмяна

Лекарства

9

Христо Канджиков

2

с. Рупите

550,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

10

Дарина Хъмова

5

Хасково

900,00

Детска церебрална парализа

11

Стефани Попова

5

София

1 000,00

Заболяване на очната ябълка

12

Стефани Илиева

5

Самоков

900,00

Рехабилитация
Рехабилитация в
Италия
Рехабилитация

1 000,00

13

Виктория Пейкова

2

Ловеч

900,00

14

Румяна Георгиева

14

Пазарджик

900,00

Детска церебрална парализа
Вродена аномалия на гръбначния
мозък
Детска церебрална парализа

Рехабилитация
Рехабилитация

15

Николай Иванов

3

Троян

900,00

Детска церебрална парализа

Рехабилитация

16

Хюсеин Бялев

15

с. Лъжница

450,00

Митохондриална болест

17

Евелина Георгиева

5

Харманли

450,00

Вродена луксация

Лекарства
Закупуване на ортеза
и ортопедични обувки

18

Братислава Бакалова

17

София

450,00

Епилепсия, гастро-дуоденит,
остеохондропатия, заболяване
на долните крайници

Лекарства и
рехабилитация

19

Деница Костадинова

16

Левски

1 000,00

20

Александра Димитрова

7

Велико Търново

710,00

Левкимия

21

Георги Николов

18

Пловдив

400,00

Диабет
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Ретроперитонеален тумор

Лекарства,
консумативи и
пътни до София
Лечение във Франция
Закупуване на
тест ленти

Финансов отчет
Източници на финансиране
Средства, предоставени за управление на
фирмени благотворителни проекти (35%)
CAF/Фондация „Чаритиз ейд“ (8%)
МОТТ Foundation/Фондация МОТ (10%)
CEE Trust/Тръст за Централна и Източна
Европа (9%)
Оператовна програма „Административен
капацитет“ (2%)
Дарителство по ведомост
„Колкото повече – толкова повече“ (7%)
ДМС (13%)
Платформа „Да даряваш е чудесно“ (14%)
Стопанска дейност (2%)

Разпределение на разходите

Възнаграждения на екипа (18%)
Офис разходи (4%)
Разходи за основни дейности (2%)
Грантове към организации и хора (65%)
Разходи по управление на фирмени
благотворителни проекти (11%)
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Финансов отчет
Счетоводен баланс
Декември 2008
АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

ПАСИВ

предходна
година
2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

предходна
година
2

10

I

A
ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)
АКТИВИ
Дълготрайни материални активи

I

Основен капитал

10

1
2

Земи (терени)
Сгради и констрикции

II
2

3
4
5

Машини, съоръжения и оборудване
Транспортни средства
Други дълготрайни материални
активи
Разходи за придобиване и
ликвидация на ДМА
Общо за група I:
Дълготрайни нематериални
активи
Права върху собственост
Програмни продукти
Други нематериални активи
Общо за група II:

3

Резерви
Резерв от последващи оценки на
активите и пасивите
Целеви резерви, в т.ч.:
– общи резерви
– други резерви

64

20

64

20

А

6

II
1
2
3

III

A

Б
I

Дългосрочни финансови активи
II
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:

Б

A
СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

Общо за група II
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:

64

20

74

30

ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ
Дългосрочни задължения
Задължения към доставчици
Задължения към финансови
предприятия
Други дългосрочни задължения
Общо за група I
Приходи за бъдещи периоди и
финансирания
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

30

42

КРАТКОТРАЙНИ
(КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ
Материални запаси
Материали

B

КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

I
1
2

II
1

Други материални краткотрайни
активи
Общо за група I:
Краткосрочни вземания
Вземания от клиенти и доставчици

3
4
5

Краткосрочни задължения
Задължения към доставчици и
клиенти
Задължения към финансови
предприятия
Задължения по търговски заеми
Данъчни задължения
Задължения към персонала

1

1

2

Съдебни и присъдени вземания

6

3

Други краткосрочни вземания
Общо за група II:
Краткосрочни финасови активи
Парични средства
Парични средства в брой
Парични средства в безсрочни
депозити
Блокирани парични средства
Парични еквиваленти
Общо за група IV:
Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:
СУМА НА АКТИВА (А+Б)
УСЛОВНИ АКТИВИ

Задължения към осигурителни
предприятия
Други краткосрочни задължения
Общо за група I:
Приходи за бъдещи периоди
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:

1
2
267
269

2
237
239

343

269

I
1
2

III
IV
1
2
3
4
V

B
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10
10

10
10

7
II

3

4

87

64

243

191

333

259

343
343

269
269
Г

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)
УСЛОВНИ ПАСИВИ

1

Финансов отчет
Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност, декември 2008
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

А
I
1
2
Б
II
3
4
5
6

A
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
Разходи за регламентирана
дейност
Дарения
Други разходи
Всичко А:
Административни разходи
Общо за група I
Финансови разходи
Разходи за лихви
Отрицателни разлики от
операции с финансови активи и
инструменти
Отрицателни разлики от промяна
на валутни курсове

Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

I
A
497

282

497
177
674

282
209
491

1
2
3
4
III
5
6

7

24

Други разходи по финансови
операции

7
8
9

III
IV
V
VI

Общо за група II
Извънредни разходи
ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ОБЩО РАЗХОДИ
РЕЗУЛТАТ
ВСИЧКО (V+VI)

7

24
III
VI

681
44
725

515
515

ЕКИП
Елица Баракова
Изпълнителен директор
Председател на Комитета по социална отговорност
на Американската търговска камара
Член на Консултативния съвет на
Националната мрежа на Глобалния договор
Пенка Цветкова
Директор „Корпоративни услуги“
(до октомври 2008)
Яна Рупева
Мениджър „Корпоративни проекти“
Людмила Атанасова
Мениджър „Обучение и консултации аз НСО“
Кристина Мъглова
Маркетинг експерт
(до септември 2008)
Лена Драголова
Програмен и офис-координатор
Ангел Атанасов
Компютърна поддръжка и бази данни

V

A
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Приходи от регламентирана
дейност
Приходи от дарения под условие
Приходи от дарения без условие
Членски внос
Други приходи
Общо за група I
Финансови приходи
Приходи от лихви
Приходи от участия
Положителни разлики от
операции с финансови активи и
инструменти
Положителни разлики от промяна
на валутни курсове
Други приходи от финансови
операции
Общо за група II
Извънредни приходи
ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ
ОБЩО ПРИХОДИ
РЕЗУЛТАТ
ВСИЧКО (V+VI)

Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2

572
102

350
141

674

491

6

6

45

6

51

12

725

503
12
515

725

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Председател
Михаил Тачев
Главен секретар,
Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“
Членове
Боряна Кадмонова
Изпълнителен директор, Фондация „ЕВРИКА“
Дейвид Хемпсън
Изпълнителен директор, Гренвил – България
Иво Евгениев
Директор, „Хан Аспарух“ АД
Иво Христов
Юридически съветник, Народно събрание
Ирина Недева
Журналист, Българско национално радио
Любен Белов
Управител, „София Венчърс“ АД
Михаил Бояджиев
Адвокат – съдружник, „Атанасов и съдружници“
Николай Младенов
Председател на Управителния съвет –
Европейски институт
Ръсел Прайър
Изпълнителен директор, КАФ – Великобритания
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