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Дарителство по ведомост
- дарителство от
работното място с Фондация BCause (от 2001 г.)
Ние създадохме първата българска професионална
схема за дарителство по ведомост - лесен начин за
служителите да даряват всеки месец малка сума
директно от заплатата си. С дарителството по
ведомост работодател и служители могат да работят
заедно за обща кауза.
С механизма за дарителство по ведомост десетки
организации получават от BCause финансиране,
резултат от месечните дарения на десетки, понякога
стотици хора. Дарителството по ведомост за тях
означава редовни и прогнозируеми приходи, с които те
могат да планират основните си дейности.

Програмата за дарителство от работното
място през 2017
През 2017 година по ведомост даряваха близо 3500 служители в 40 български компании.
През годината бяха дарени точно 441 907 лв. в полза на 49 организации и 23 фирмени дарителски
групи и фондове, които промениха към по-добро живота на над 1200 души в цялата страна.
Традиционно, най-често избираните каузи са стипендиите за деца и младежи без родители и
лечението на деца.
От миналата година прави впечатление, че дарителите все повече се интересуват от каузите в
сферата на образованието, а средната стойност на дарението на новоприсъединяващите се в
програмата дарители е 28 лв. месечно.
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Здравеопазване

Фонд “Лечение и рехабилитация на деца”
47 болни деца, които имат нужда от терапия, получиха здравните грижи, които семействата им
не можеха да си позволят, чрез Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на BCause през 2017
година.
Средствата, раздадени от Фонда за последната
година, са в размер на 32 159 лева и са само
от дарения. Фондът събира дарителски
средства и с тях подпомага семейства с ниски
доходи, чиито деца имат нужда от постоянна
рехабилитация и за закупуване на помощни
средства.
С дарителски средства финансирахме комплексна рехабилитация за 21 деца с детска
церебрална парализа, две деца с травми на
глава след пътни злополуки и едно дете с акушерска пареза. За 9 деца с диагноза аутизъм и за
две деца с умствена изостаналост е финансирана логопедична и психологична терапия, както
и терапия чрез хипербарна оксигенация. За 2 деца с депресивно разстройство е финансирана
терапия с електростимулация (невромодулация) и терапия чрез хипербарна оксигенация. За
едно дете с дислексия е осигурено финансиране за лятна обучителна програма във Фондация
„Стела Богомилова”. За три деца осигурихме допълващо финансиране за посещението им в
рехабилитационни центрове в Полша и Словакия, а за 6 деца осигурихме помощни средства –
вертикализатори, терапевтичен стол, катетри, зъбен апарат и т.н.

Как избираме семействата, на които да помогнем?
Много от децата с увреждания като детска
церебрална парализа (ДЦП), епилепсия,
вътрешна хидроцефалия, аутизъм, акушерска пареза, разстройство на експресивната
реч, разстройство на психичното развитие,
мускулна дистрофия, вродени аномалии и др.
се нуждаят от постоянна и непрекъсната
рехабилитация.
Клиничната пътека за рехабилитация
на деца с ДЦП покрива 10 дни процедури (2
седмици без събота и неделя). За децата с
постоянен адрес в София Столична община
дофинансира още 10 дни процедури, така че да
няма дълги паузи в терапията. За съжаление,
децата от провинцията нямат такава
привилегия, затова се налага родителите
да отделят сериозни средства, с които в
обичайния случай не разполагат. При децата
със заболявания, различни от ДЦП, например
епилепсия, проблемът е още по-сериозен,

защото клиничната пътека е за 1-2 курса
рехабилитация годишно, което е крайно
недостатъчно.
Помощните средства (инвалидни колички,
вертикализатори, триколесни велосипеди,
санитарни столове и др.) са друг сериозен
проблем. Цената им е изключително висока
- от 1500 до 3-4000 лв., а без тях ефектът
от рехабилитацията би се компрометирал.
Помощни средства в България отпускат
социалните служби по места, но те са
несъобразени с нуждите на пациентите и
често са морално остарели.
С Ваша помощ процедурите могат да се
провеждат без прекъсване и за децата
се осигуряват допълнителни терапии,
препоръчани от лекари за тяхното побързо възстановяване и за повишаване на
качеството им на живот.

Фонд „Спорт за деца с увреждания“
Децата с увреждания и техните семейства
ежедневно се борят не само със своите
здравословни проблеми, но и с чувството
за изолация от света на връстниците
си, от света на „другите”. Чрез НЗОК те
получават медицинска терапия и лечение
в специализирани центрове за дневни
грижи, но са лишени от контакти с други
деца. Освен обичайните терапевтичните
процедури съществуват най-различни други
адаптирани спортни и холистични методи за
рехабилитация, доказали ефективността си за
подобряване физическото и емоционалното
състояние на децата. През годините Фондация
BCause подкрепя много организации в
техните занимания с деца с увреждания, като
дейностите са изключително разнообразни:
езда, плуване, бягане, йога на смеха, лечебна
гимнастика, зумба, пилатес, класически балет,
кросфит тренировки, занимания с кучета.
За родителите е от огромно значение не
само да бъдат въвлечени в процеса на
рехабилитация на децата си, но и да видят как
те се подобряват ежедневно - в движенията,
равновесието, баланса на тялото и найвече в самочувствието. Още по-важно за тях
е, че децата им преодоляват смущенията

си и чувството за изолация, запознават
се с други хора и деца, извън обичайното
им обкръжение, намират нови приятели,
заредени са с енергия и радост, усмихват се
повече.
Фонд “Спорт за деца с увреждания” се
управлява от Фондация BCause. Партньорите
на BCause сa от цялата страна: Фондация
“Воден път”, София, Фондация „Светът на
Мария”, София, Сдружение спортен клуб
ШАРК, София, Сдружение „Бализ”, Плевен,
Сдружение „Паралелен свят”, Пловдив,
Сдружение „Еквилибриум”, Русе, Сдружение
Избор, Банско, Сдружение „Спина бифида и
хидроцефалия-България”, Варна, Сдружение
по конен спорт „Табора”, Сливен.
През 2017 подкрепихме с 600 лв. провеждането на Международния коледен турнир по
адаптирано плуване за деца с физически и
ментални затруднения. В състезанието взеха
участие 53 деца с физически и ментални
нарушения от Румъния, Сърбия и България
- София, Пловдив и Габрово. В програмата
се включиха треньори и състезатели под
формата на смесена щафета за създаване на
радост и настроение за деца и родители.

Фондация ‘‘АРТОН’’
АРТОН е първата в България болничната програма по системна арт-терапия за пациенти с
онкохематологични заболявания. Програмата се осъществява в трите най-големи детски
онкохематологични отделения в страната – в София, Пловдив и Варна, като дава на малките
пациенти срещи с изкуството, възможност за творчество, релаксация и откъсване от
болничната среда. Програмата се грижи за психо-емоционалното възстановяване и цялостно
оздравяване на децата и техните семейства, под ръководството на клинични психолози и
със съдействието на творци в различни области – музика, танц, живопис, графика, пластични
изкуства. Често пъти в сесиите се включат дори и деца в тежко състояние, които са на легло,
но въпреки трудностите си пожелават да участват в заниманията. Децата очакват планираните
занимания винаги с нетърпение и участват активно, независимо дали са на легло, или имат
възможност да се присъединят към обща група в творческата зала.

„Обичам работата си като арт терапевт в Клиниката по
детска хематология и онкология във Варна. Често ме питат:
как работиш там? И добавят: Сигурно е много тежко. Хората
си представят тежката болнична обстановка, тежкото
лечение, през което преминават децата, и не грешат. Там
наистина е много тежко. В труден момент всеки има нужда от
подкрепа и светлина. В болницата всяка арт сесия е време за
подкрепа и светлина. Това са едни вълшебни срещи, очаквани
с радост и от мен, и от децата. Това е времето на децата за
полет на въображението, за творчество, за отпускане, за
разнообразие. Аз виждам как те се променят още по време на
самата сесия, вдъхновяват се от процеса, забравят болката,
тъгата по дома. А от майките знам, че дълго след заниманието
ни те остават усмихнати и въодушевени. Това е здраве, какво
друго!”
Йоанна Калешева, арт терапевт в
Клиника по детска онкохематология - Варна

Образование

Стипендии „Готови за успех“
“Готови за успех” е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация “Сирак” от 2006
година. Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения,
изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.
Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите.
Подкрепяме младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни
постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни. Чрез тази програма
нашите стипендианти не само имат възможност да продължат образованието си, но и да
получат подкрепа за старт в кариерата и да се запознаят с водещи работодатели.
Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. 2000 лева
осигуряват стипендия за студент, а 1000 лева - за ученик в 12-ти клас.
За 12 години заедно сме осигурили 1251 годишни стипендии на обща стойност над 1,9 млн. лв.
През учебната 2017/2018 година, благодарение на вас, стипендии получиха 111 бъдещи лекари,
инженери, социални работници, юристи, творци.

Стипендии “Продължи”
11 деца в приемни семейства с много добър успех получаваха месечна стипендия през 2017.
Ние от Фондация BCause учредихме стипендиите„Продължи“ преди 3 години, заедно с колегите
от Националната асоциация за приемна грижа, за да дадем възможност на тези деца и млади
хора да видят смисъла на това да полагаш усилия и да печелиш битки. Те успяват да увлекат и
други след себе си и да бъдат техен пример.
Годишната стипендия е в размер на 300 лв. Тези, иначе малко, пари могат да променят съдбата
на едно дете. Ето защо.
Теди: Аз съм момиче, което живее
в приемно семейство. Искам да ви
разкажа за смелостта и добрините
в моя живот, за това, което дадох и
което получих. Смелостта е много
важна, за да оцелея. Смела съм всеки
ден, когато трябва да показвам на
съучениците си, че това, че нямам
майка, не ме прави лош човек. Смела
съм, когато подминавам гордо
съседките, които казват, че моите
приемни родители са ме взели само
заради парите. Смела съм, когато
наравно с останалите ми приятели
се боря, за да постигам резултати и
успехи в училище. Смела съм, когато
ми се плаче, но разбирам, че моите
тревоги не са толкова сериозни,
колкото на децата-бежанци и на тези,
които умират във войни. Аз съм смела,
когато спестявам на приемните
си родители много неща, които ме
тревожат, защото знам, че и на тях не
им е лесно. Моите приемни родители
ме научиха на смелост. Вярвам, че
малките неща в живота трябва да ни
радват. Ако не си смел, няма да можеш
да правиш добрини.
Аз имам един апел към всички хора:
Мили хора, въпреки този труден
живот, отворете сърцата си и дайте
път на доброто, което е скътано
някъде там дълбоко във вашите души!
Стипендията, която получавам от
миналата година, си я съхранявам.
Остава ми само една година в
приемното семейство, тя ще ми
послужи за времето, когато трябва
да навляза в зрелостта си и сама да се
справям с това, което ми предстои.

Фондация „Заедно в час“
‘‘Заедно в час’’ съществува заради дълбокото убеждение, че всяко дете може и трябва да
получи отлично образование. Целта ни е да докажем, че ограниченията на средата не трябва
да предопределят съдбата на нито един ученик. За нас преодоляването на образователното
неравенство ще дойде, когато всички деца имат възможността да реализират напълно своя
потенциал. Вярваме, че за тази цел са необходими лидери с вяра и умения, които да се посветят
на осъществяването на нашата визия. Затова, ‘‘Заедно в час’’ привлича, подбира, обучава
и подкрепя хора с различен професионален опит, които да стават учители по програмата
за период от две години и дългосрочни лидери на промяната в образователната система в
България.
Сумата, дарена през 2017г. ,беше инвестирана в реклама
по привличане на хора с различен професионален
опит, които да кандидатстват по програма ‘‘Заедно в
час’’ за периода 11-18 април. Тъй като ‘‘Заедно в час’’
е изключително селективна програма, правилно
насочената реклама е съществена за нас, за да
привличаме хора с правилната мотивация.

Много е важно да достигнем до
правилните хора, защото има по-голям
шанс точно те да станат учители
по програмата. Затова разчитаме
на таргетирана Facebook реклама,
за да споделяме успешни истории на
нашите учители и да ги насочваме
към нашия сайт. А щом стигнат до
нашия сайт, след това използваме
тази информация, за да им изпращаме
още по-концентрирана ин-формация.
През рекламата споделяме истории
като тази на Нина Ружина, учител
по програма Заедно в час в Костенец,
която споделя, че „..тук в класната
стая се случва магията. Тук съм силна
и се чувствам сигурна. Тук сме само аз
и учениците. Запознаваме се с големия
свят, пътуваме, изкачваме Еверест
и се гмуркаме в Марианската падина,
говорим чужди езици и се запознаваме с
чужди култури. Тук мечтаем.“
Елена Йорданова,
Recruitment Marketing Specialist

Деца и младежи без родители

Фондация “Дечица”
Работата на фондация “Дечица” е фокусирана върху деца в неравностойно положение,
настанени в центрове от семеен тип в София. Децата са общо 36 – доброволците и специалистите
от фондацията им помагат и ги подкрепят да усвоят учебния материал и да не изостават в
училище, да говорят правилно, да се чувстват добре и да мечтаят смело.

„Вече седем години работим с деца от домове между три и
осемнадесет години. Следваме поговорката, че трябва да
научим децата сами да си ловят риба, а не да им я даваме
наготово. Опитваме се да ги подкрепяме по всякакъв начин материален и духовен. Заедно сбъдваме мечти!
В нашето “клубче” децата работят с различни специалисти
- психолог, логопед, учител по математика, хореограф. В
събота и неделя те се срещат със своите ментори и укрепват
емоционалната връзка помежду си чрез различни игри, приказки
и спорт. От началото на годината децата се посещават от
детски психолог. Той работи с 4-6 деца от трите центъра и
изработва доклади за всяко от тях с насоки, които да ползват
социалните работници, доброволците и възпитателите. Това
е много важно за общото емоционално укрепване на децата,
защото те влизат в пубертета и започват да се бунтуват, да
изявяват себе си и да се държат агресивно и предизвикателно.
Благодарение на детския психолог случаите на агресия
намаляха, присъствието му помага и на доброволците да
бъдат по-ефективни в работата си.
Богдана Манова, директор

SOS детски селища
Сдружение SOS Детски селища България
осигурява семеен тип грижа за деца от 0-18
години, отглеждани извън родното семейство.
Основополагащ принцип в грижата за децата
и младежите е гарантиране правото на грижи,
защитена среда и равен шанс в живота.
Сдружението предоставя приемна грижа в
общност от SOS приемни семейства и по този
начин деца, лишени от родителска грижа
израстват в семейство, в среда на любов,
доверие и сигурност и успешно се включват
в обществото.
Във всяко SOS приемно семейство се
отглеждат и възпитават 3-4 деца, момичета
и момчета на различна възраст, много често
родни братя и сестри. Работата на приемните
родители се подпомага от квалифицирани
екипи от педагози, психолози и социални
работници, които организират и подпомагат
училищната и извънкласна дейност на децата,
грижат се за емоционалната им стабилност и
следят за осигуряване на грижа в най-добрия
интерес на всяко дете.

От години подкрепяме семейството на мама
Марчела в Трявна. В момента, в къщата на мама
Марчела живеят три деца – обединява ги това,
че обичат да са заедно, да пътуват из България
и да се хранят здравословно. Благодарение
на нашите дарители по ведомост, децата на
мама Марчела ходиха на няколко екскурзии
сред природата, на пролетен лагер, получиха
дрехи за първия учебен ден, учебници, карти
за градски транспорт, уроци по английски и
някои необходими домакински уреди.

Фондация „За нашите деца“
Специалистите на фондация „За Нашите Деца“ работят активно по предотвратяването на
раздялата на деца с биологичното семейство и неглижирането им в първите години от техния
живот. Дарената сума е използвана за обезпечаване на експертната и материалната подкрепа
към семейства, за които грижата за децата е сериозно предизвикателство.

През изминалата 2017 година фондацията
е подкрепила общо 708 деца в риск от
настаняване в институция, деца - жертви на
насилие (физическо и емоционално), деца в
риск от отпадане от училище, деца с трудно
поведение, деца в осиновителни семейства,
деца с трудности в развитието. Работата с
всяко едно от тези семейства е индивидуална
и е съобразена с потребностите на детето и
възможностите на родителите, но се основава
на най-важния за нас принцип – осигуряване
на сигурна и подкрепяща семейна среда за
децата. Семействата в затруднено финансово
положение бяха подкрепени материално чрез
детски пелени, детски храни и закупуване на
лекарства.
Баба и внучка – една силна и специална връзка:
Да си имаш баба е безценно богатство. Баба е
най-верният ти защитник, тя е търпелива към
твоите грешки и винаги намира топла дума,
за да те утеши. Баба може да е твоя опора и
верен приятел. Затова понякога, само когато
се налага, баба може да замести мама. За
13-годишната Емилия и 5-годишния Боян
баба Виолета се грижи от 3 години. Тримата
заедно живеят в малка къщичка извън
големия град, където децата могат да играят
на воля, а Виолета може да изкара старините
си в тишина и спокойствие. Е да, покривът
малко тече и студеният вятър често идва на
гости през старата дограма, но пък трапезата
им не остава без топла, домашно-сготвена

гозба. Въпреки възрастта си, Виолета все още
работи – чисти други къщи и апартаменти, за
да може да даде на обичните си внуци всичко
най-необходимо. Заради работата Виолета
често отсъства от къщи и невинаги успява
да обърне достатъчно внимание на Емилия,
която е на прага на една сложна възраст –
тийнейджърството. Понякога Емилия бяга
от вкъщи, нощува при приятели и не се
прибира по един-два дни. След едно такова
бягство Виолета подава сигнал за издирване
в полицията, след което, обаче, Емилия е
настанена в Кризисен център „Вяра, Надежда
и Любов“ в София. Съкрушената баба веднага
подава молба до отдел „Закрила на детето“,
за да прибере Емилия вкъщи. Оттам, Виолета
идва в Центъра за обществена подкрепа „Св.
София“, надявайки се някой да чуе болката й,
да я подкрепи, да я посъветва как да върне
внучката си. Нашите специалисти говорят
надълго и нашироко с баба Виолета, за да
научат всичко за нея и двете деца. На тях се пада
отговорната задача да преценят дали бабата
може да бъде родителят, от който се нуждае
Емилия. През това време Виолета редовно
посещава детето в кризисния център, където
двете са консултирани от психолог и други
специалисти. След шест дълги месеца баба
Виолета, Емилия и малкият Боян са отново
заедно. Баба и внучка са по-търпеливи една
към друга, говорят си и споделят повече, за да
не се стига отново до раздяла.

Хора с увреждания

Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца с аутизъм „Тацитус”
Центърът се грижи за подпомагане на социалната адаптация на деца от 0 до 12 години
с разстройства от аутистичния спектър. Центърът способства за тяхната интеграция и
пълноценен живот, предоставя терапевтични, образователни и рехабилитационни услуги
на децата и техните семейства. Дейността на му има за цел максималното развиване на
двигателните, умствените и творческите способности на всяко дете.
Към момента Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с аутизъм „Тацитус”
предоставя корекционно-компенсаторно въздействие на 37 деца с диагноза от аутистичния
спектър, на възраст 3 – 12 г. и подкрепа на техните семейства. В центъра работят 8 специалисти
и 3 сътрудници. Децата са организирани в групи, разделени по възрастов, диагностичен
критерий и според оценката на потребностите. Предвидени са и часове за индивидуална работа
с всяко дете. Дейността е организирана почасово от 8 до 18 часа. Капацитетът на услугата е 40
деца. Подкрепата на дарителите по
ведомост позволява на Сдружение
„Тацитус“ да помага на деца с аутизъм,
чиито родители нямат възможност
да заплащат такса за специализирана
работа по социализация и интеграция
в обществото на децата им.

Човек от екипа на Тацитус споделя историята на малката Валя:
„Когато се запознах с майката на Валя, почувствах в най-голяма
степен потребността да помогна, да подам ръка, да подкрепя
обърканата и обезнадеждена жена. Безрезултатното лутане
по детски градини, занимални и кабинети на специалисти,
беше докарало иначе силната майка до ръба на отчаянието.
Любезните, но категорични думи от типа „Може би трябва да
дойде при нас на по-късен етап“ предизвикваха сълзи в очите на
жената – израз на безпомощност или гняв бяха те? А може би
и двете. Приехме Валя – 7 годишната и дъщеря с много любов.
Обещахме и оказахме подкрепа на нея и семейството, като ги
включихме в групови сесии, а с Валя работихме и индиректно по
специално изготвен за нея план за подкрепа. Един път седмично
влизахме в заедно в група деца от детската градина, в която
беше записана, и усмивките не закъсняха и в нейните, и в
майчините очи.“

Сдружение „Заедно
можем повече“
Мисията на сдружението е да подкрепя
деца и младежи с увреждания и техните
семейства, като създава среда на приемане
и социализация, приобщаване и справяне,
за да предотврати риска от отхвърляне,
изолация и други нарушения на социалното
функциониране. За децата с увреждания, с
които работят специалистите, бяха закупени
дидактични материали от дърво за груповите
и индивидуални сесии, които се провеждат с
децата.

Асоциация „И нас ни има“
Асоциация "И нас ни има" е организация на родители на девойки и младежи с увреждания. Те
поддържат дневния център „Свети Мина" 2 в район Младост - единствения в София дневен
център за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания над 16 години, от
такъв вид. В момента от услугите му се ползват 17 девойки и младежи. В център „Свети Мина"
2 те получават ежедневна грижа, съобразена с индивидуалните им потребности, таланти
и възможности, без да се откъсват от семейната среда. Имат занимания по трудотерапия,
рехабилитация, учебни занимания с учители, спорт, занимания с логопед, психолог, социални
педагози.
Дневният младежки център „Свети Мина" 2 помага на младежите и девойките да преодолеят
социалната изолация, да имат осмислен и ползотворен ден, да се чувстват полезни и потребни,
като се грижат, според възможностите си, за себе си и за другите.
През 2017, благодарение на дарителите, младежите имаха възможност да работят с
рехабилитатор и арт-терапевт.

Сдружение ‘‘Алтернатива 55’’ - Стара Загора
Сдружението управлява дневен център„Алтернатива“, където ежедневно 35 деца с увреждания,
главно с аутизъм, получават качествена грижа и консултации. Екипът работи и с още много
семейства от региона на Стара Загора, като се фокусира върху допълнителни възможности
за работа по развитието и социализацията на деца с генерализирани разстройства в
развитието, предимно с аутизъм, както и към обучение и подкрепа на родителите им, с цел
ранна диагностика и рехабилитация, което да доведе до по-добра социализация и развитие
на детето.
Класирането на рисунките бе осъществено
чрез гласуване в социалната мрежа
facebook и от професионално жури с
председател- художник от Общински център
за наука, изкуство и култура-Стара Загора.
Публикуването на рисунките и гласуването
направи съпричастни към нашата кауза
над 60 нови приятели на страницата ни, а
гласуванията са над 800.
Благодарение на дарителите по ведомост,
екипът работи по метод за ранна интервенция,
който
позволява
чрез
целенасочени
посещения на екипа на място в дома на
детето, с разработен инструментариум от
въпросници, да се направи по- реална оценка
на проблемите и възможностите на детето,
на необходимостта от следващи стъпки
по диагностика, терапия и рехабилитация.
Екипът изготвя индивидуална програма за
всяко дете с участието и на родителите. Общо
в програмата за бяха включени 8 деца и
техните родители.
Благодарение на финансовата подкрепа на
програмата на BCause, тази година бе проведен
конкурс и изложба на детски рисунки на
тема „Приятели”, в рамките на едномесечна
информационна кампания на сдружението
за широка обществена информираност
по проблемите на аутизма, във връзка
със Световния ден за информираност за
аутизма - 2 април. Бяха изпратени покани за
участие до всички детски и учебни заведения
(основна степен) в Стара Загора. Всички
рисунки бяха качени на facebook страницата
на сдружението; организацията осигури
грамоти и предметни награди за най-добрите
рисунки, както и диплом за участие на всички
заведения.

Изложбата с рисунки бе подредена във
фоайето на община Стара Загора, която бе
партньор на инициативата. Изложбата бе
открита от заместник кмет Иванка Сотирова,
директор
Дирекция
„Здравеопазване
и социални дейности” в общината, в
присъствието на много родители, деца,
приятели на Центъра.
Бяха подпомогнати също ателието по
арт-терапия – бяха проведени 26 сесии с
участието на 10 деца. Децата се включиха още
в готварски ателиета и в конкурс и изложба
на детски рисунки на тема „Приятели” във
връзка със Световния ден за информираност
за аутизма - 2 април.

Възрастни хора

Фонд ‘‘Нашите родители’’
Фонд “Нашите родители” на Фондация BCause има за цел подобряването на здравните и
социалните грижи за възрастните хора и подкрепа на културни инициативи и връзка между
поколенията. Със средства от фонда се финансират: осигуряване на достъп до здравни
изследвания и консултации със специалисти, осигуряване на социална подкрепа за възрастни
хора от малки населени места, подкрепа за местни културни институции, формални и
неформални групи на възрастните.
От началото на месец октомври 2017 Фонд
“Нашите родители“ подкрепя Фондация
“Проект Северозапад”, която предоставя
услугата помощ в дома на самотноживеещи
възрастни хора в Северозападна България.

Някои от възрастните хора споделят: „Мария живее на малка
уличка, в най-отдалечения край на селото, в малката и сгушена
в планината къщичка. От няколко години не е ходила подалеч от двора, стига само до кокошките - по-далече не може,
болестите и старостта са я приковали към стаята, леглото
и телевизора с екзотичните сериали. Не може сама да си запали
печката, не може дори сама да си стопли супата, тенджерата
е много тежка, а на нея й треперят ръцете. Казва, че вече не си
спомня как изглежда кметството, магазина и пощата.
Най-голямата й болка обаче не е това, а болестта на сина й, с
когото тя споделя скромната си къща. Няма снаха и внуци, но
има него. Той помага с каквото може, но ръцете му са болни. Не
може да насече дървата, да изчисти натрупалият се на прага
сняг, не може сам да измете или да изхвърли боклука.
От началото на годината нейна подкрепа и дясна ръка е Кирчо.
Идва всяка сутрин, носи и хляб и поръчката от магазина.
Разчиства снега, цепи от купа нарязани дърва, внася ги в
стаята до старата печка и ги подрежда, за да има до следващия
ден. Сяда на стола до леглото на Мария за да си поговорят за
селото, за хората, за сериала.„

Фондация „Априлци“
Проектът „Ти не си сам“ в Априлци вече 13 години се грижи за уязвими и самотноживеещи
възрастни хора в община Априлци. Тъй като Априлци се намира в планински район, къщите
са разпилени по махали по хълмовете, където живеят самотни възрастни хора. Липсва им
инфраструктура, липсва снабдяване, липсват комуникации. Така тези хора – често болни и в
тежко общо състояние – остават изолирани от света и без никаква помощ. Веднъж месечно ние
ги посещаваме, като им носим пакети с основни хранителни продукти, лекарства, водим ги на
лекар, правим малки ремонти в домовете им. Нашият представител Тодор Банков е единствената
им връзка с външния свят. Средствата се изразходват за храна и бензин за високопроходимата
кола, с която Тодор достига до къщите на хората – в момента, броят на хората, които получават
пакетите, се движи между 80 и 100. В групата имаме включени и няколко самотни майки, които
отглеждат децата си без никаква помощ и живеят под прага на бедността.
Един от възрастните хора споделя: „Овцете са ми другарчетата, ако ги нямам, ще умра. Срам ме
е, че Тошко се върти с мен, ама като съм опрял до умирачка, какво да правя! Пък тъй се надявам
да оздравея и да продължа да си ги гледам.”, Вълчо (налага му се операция на простатата, а има
12 овце, и нашият представител ходи два пъти на ден да ги храни).

Програма „Домашни грижи“ на Каритас
В България има много възрастни хора, които, забравени в своя дом, тихо преживяват старините
си. До вчера активни, от днес притихнали и болни, преживяват скромно с насъщния. Бедността
и самотата са сред капаните, в които често попадат. Ако към тях прибавим и болестите, които
почти задължително ги връхлитат, както и отсъствието на близки и роднини около тях, които
да са им в подкрепа, картината от нерадостна става трагична.
Един от тези възрастни хора е Мария. Тя живее в гр. Белене с психично-болния си 40-годишен
син. Семейството живее изключително бедно. Мария е прекарала инсулт, има и диабет и всеки
ден трябва да приема инсулин. Мария е неграмотна, не може да дозира инсулина, не може да
разпределя лекарствата си. Мария и синът й едва ли биха оцелели без адекватна подкрепа.
За възрастните хора като Мария обаче има алтернатива. За тях „Каритас“ реализира услугата
„Домашни грижи”, благодарение на която възрастните хора получават професионални
(здравни и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че
могат да изживеят старините си достойно. Такива грижи получават и Мария и синът й от екипа
към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в Белене.

Освен центъра в Белене, „Каритас“ създаде още 7 центъра за Домашни грижи: в градовете Русе,
София, Пловдив, Раковски, Малко Търново и селата Житница (област Пловдив), Бърдарски
геран (област Враца). Към центровете има мобилни екипи от медицински сестри и социални
помощници, които посещават възрастните хора в техните домове и им помагат в ежедневните
грижи за здравето, хигиената и социалния им живот. Екипите към центровете за Домашни
грижи на „Каритас“ посещават възрастни хора от общо 13 населени места, от които 6 града и 7
села.

През 2017 медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи
на „Каритас“ помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 362 възрастни хора
от 13 населени места в България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно,
ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. Освен с професионални грижи, сътрудниците
на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си и приятелско отношение, с което
отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.
Професионалните грижи в дома, предоставени от човек, превърнал се в приятел, даряващ
спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот и пътят към
достойно изживяване на старините.

Екология и помощ за животните

Фондация „Очи на 4 лапи“
Фондацията управлява единственото в България училище, което обучава кучета-помощници
на хора с увреждания. Мисията на фондацията е изграждането на балкански център за
обучение на служебни кучета за хора с увреждания – само в България има 16 000 слепи
граждани, а на Балканите над 200 000. Със специалните си умения и безгранична любов, които
са на разположение 24 часа в денонощието, дипломираните кучета водачи и асистенти могат
да спасят стотици хора с увреждания от самотния затвор на физическата зависимост.
Фондация „Очи на четири лапи” е пълноправен член на европейската федерация на училищата
за кучета водачи на слепи (EGDF), както и на международната федерация на училищата за
кучета водачи на слепи (IGDF).
Към момента, в „Очи на четири лапи” сме обучили и предали 56 кучета водачи и асистенти
от породите голдън ретривър, лабрадор и немска овчарка. Полученото през 2017 дарение
беше изразходвано за закупуване на храна за малките кучета – бъдещи служебни помощници,
настанени в приемни семейства.

Спасителен център за диви животни на
сдружение „Зелени Балкани“, Стара Загора
Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на ‘‘Зелени
Балкани’’, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки
и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование. Вече повече от 20 години
Центърът се утвърди като водещо звено в дейностите по спасяване на диви животни у нас.
Съществена е и ролята му в различни програми за връщане на изчезнали видове от българската
природа. Средно годишно в Центъра постъпват повече от 1000 нуждаещи се от помощ диви
животни. Повече от 30-40 % от тях се връщат успешно в дивата природа. Между тях са и видове с
висок природозащитен статус като различни видове орли, лешояди, соколи, пеликани и други.
Спасителният център разполага с оборудвана
амбулатория, помещения за реанимация,
рехабилитация, карантинно и различни по
размер клетки за отглеждане и разлитане с
обща площ 6 800 кв.м.
През 2017 даренията бяха използвани
за реконструкцията на волиера за
размножаване на египетски лешояди, както
и за подобряване на условията за работа на
екипа на спасителния център – ветеринари
и доброволци, които ежедневно се грижат за
постъпващите пациенти.

Кауза

приход 2017

SOS детски селища

5,886.00 лв.

Асоциация "И нас ни има"

3,013.00 лв.

Асоциация на парковете

226.00 лв.

Аутизъм днес

937.00 лв.

Българска асоциация за невромускулни заболявания
Дарителска инициатива "Спаси, дари на…"
Деца, пострадали при катастрофи (БЧК)
Джуниър Ачийвмънт
Дневен център "Алтернатива 55"
Дом "Св. Николай", Нови Хан
Защитено жилище "Заедно", с. Гурмазово
Институт за съвременно изкуство и терапия "Либера"
Каритас, програма "Домашни грижи"

10.00 лв.
1,512.00 лв.
24.00 лв.
316.00 лв.
7,988.00 лв.
981.50 лв.
36.00 лв.
144.00 лв.
3,069.00 лв.

Национална асоциация за приемна грижа

726.00 лв.

Програма "Топъл обяд" (БЧК)

117.00 лв.

Световен фонд за дивата природа

652.00 лв.

Сдружение "Агролинк"

180.00 лв.

Сдружение "Заедно можем повече"
Сдружение "Равенство", Тетевен

2,503.00 лв.
36.00 лв.

СНЦ "Зелени Балкани"

4,698.00 лв.

СНЦ "Самаряни"

2,539.00 лв.

СНЦ "Солидарно общество", Шумен

400.00 лв.

Софийски зоопарк

918.00 лв.

Стипендии "Готови за успех"
Стипендии "Продължи"

24,144.00 лв.
540.00 лв.

Кауза

приход 2017

Фирмени и лични дарителски сметки

343,439.97 лв.

Фонд "Благотворителни базари и събития", BCause

160.00 лв.

Фонд "Екологични проекти", BCause

240.00 лв.

Фонд "Нашите родители", BCause

1,523.00 лв.

Фонд за подпомагане при бедствия (БЧК)

164.00 лв.

Фонд за хора с увреждания, BCause

634.00 лв.

Фонд Милосърдие (БЧК)

360.00 лв.

Фонд рехабилитация на ДЦП и лечение на деца, BCause
Фонд РодИТели, BCause

18,514.29 лв.
850.00 лв.

Фондация "Анимус"

24.00 лв.

Фондация "Априлци"

551.00 лв.

Фондация "Артон"

102.00 лв.

Фондация "Движение на българските майки"

52.00 лв.

Фондация "Дечица"

937.00 лв.

Фондация "Диви животни"

479.00 лв.

Фондация "За нашите деца"
Фондация "Заедно в час"
Фондация "Искам бебе"

4,748.00 лв.
713.00 лв.
1,445.00 лв.

Фондация "Очи на четири лапи"

608.00 лв.

Фондация "Подарете книга"

175.00 лв.

Фондация "Помощ за животните"

978.00 лв.

Фондация "Светът на Мария"
Фондация "Тацитус"

90.00 лв.
3,491.00 лв.

Фондация за социална промяна и включване

24.00 лв.

Център за ранно детско развитие, Бургас

10.00 лв.

Фондация BCause
бул. "Витоша" 65, ет. 2
София 1000, България
W: www.bcause.bg
facebook: BCause.bg
YouTube: BCause _bg
Twitter: BCause_bg
Тел: +359 2 / 988 00 80
Тел: +359 2 / 981 19 01

