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Уважаеми дарители,
Публикуването на този отчет съвпада с нашата 15-годишнина и ние ще Ви дадем повече от 15
примера за това как, дарявайки по малко, но редовно, всеки един от нас може да допринесе
наистина много за успеха на своята обществено-значима кауза.
През изминалата година неправителствените организации все още се опитваха да се справят с
отлива на средства, предизвикан от световната финансова криза, но с Ваша помощ, благодарение
на малките, но редовни дарения по ведомост, можеха да планират по-добре разходите си и да
разчитат на сигурни приходи всеки месец. Вашето доверие и подкрепа в този труден момент
помогна на организациите и да преосмислят използването на дарителските средства така че те да
се използват още по-разумно и по-ефективно.
Въпреки трудностите, 2010 ни донесе нови дарители и нови каузи. Ние вярваме, че едно от
предимствата на „Колкото повече – толкова повече” е, че, дарявайки от работното си място, всеки
един от нас допринася за развитието на програмата не само финансово, но и в качеството си на
посланик на избраната от него кауза, който привлича свои колеги, приятели и познати.
Заедно през 2010 г., Вие и Вашите съмишленици дарихте над 90 000 лева, осигурихте 115
стипендии за деца и младежи без родители, помогнахте на 57 болни деца да получат покачествени медицински грижи и рехабилитация, подпомогнахте социалната интеграция в 4
социални институции за деца и 3 за възрастни хора, подкрепихте проектите на 21 организации,
а в края на годината организирахме и коледен конкурс за благотворителни базари, които умножиха
събраните от Вас средства.
Дарителството по ведомост доказа и поговорката „Пари при пари отиват”: малките редовни дарения
създават история на партньорството между компаниите и каузите и дават гаранция, че проектите ще
имат развитие и през следващата година. Това успя да убеди и много работодатели да се
присъединят с фирмени дарения, за да увеличат още повече постигнатите резултати, и общата
сума на дарените от компаниите средства достигна 196 000 лева .
С благодарност,
Екип на Фондация „Помощ за благотворителността в България”
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Образование

„Готови за успех” е ежегодна инициатива на Фондация “Помощ за благотворителността в
България”, в партньорство с Фондация “Сирак”, която осигурява стипендии на ученици и студенти,
израснали без родители. Основно изискване към кандидатите е да имат отличен успех, и в този
смисъл това е не само социална програма, но и предприемаческа, защото награждава тези, които
учат добре и са решени чрез образование да променят живота си.
История:
Програмата започна преди 5 години с помощта на група дарители и оттогава непрекъснато се
разраства, привличайки подкрепата и на бизнеса в България. През тази година успяхме да
осигурим общо 115 стипендии за млади хора от цялата страна – 85 за студенти и 30 – за ученици,
на обща стойност над 126 000 лева – от тях 20 868,31 лева бяха събрани с дарителство по
ведомост. Сред дарителите тази година са още: Международен женски клуб - София, Фондация
“Сирак”, БНП Париба С.А. – клон София, Bulgarian American Society, Еврофутбол, Мобилтел ЕАД,
Уникредит Булбанк, Райфайзен банк, Сименс и индивидуални дарители на Фондация „Помощ за
благотворителността в България”.
Стипендиантите:
Всяка година повече 150 деца и младежи кандидатстват за стипендиите „Готови за успех”. Те са
били настанени в домове за деца без родители, живеят с един родител или са отгледани от близки
и роднини, и често единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.
"Стипендията не е важна само защото няма нужда да се притесняваш за наема, тока и
парното, а защото знаеш, че някой е повярвал в теб и ти дава шанс да дадеш найдоброто от себе си и да се посветиш на учението си...", Мариана Недева, студентка 4 курс
медицина в София.
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Рехабилитация и лечение на деца

През 2010, ФПББ подпомогна 57 болни деца и младежи, на обща стойност 30 310 лева.
Фондът за лечение на деца към ФПББ съществува от 1998 година и от него могат да получат помощ семейства
в затруднено положение за покриване на разнообразни разходи за лечение и рехабилитация на деца до 18г.:
лекарства, консумативи, помощни средства (очила, слухови апарати), медицински изделия, медицински
дейности и операции в България, за които не се отпускат средства от НЗОК, престой за лечение в чужбина.
През последните две години, приоритетно набираме средства за продължителна рехабилитация на деца с
детска церебрална парализа /ДЦП/. Няма статистика в България колко са децата с ДЦП, като посочваните
стойности варират от 3 000 до 20 000. Има различни степени на ДЦП, които включват, освен моторно
разстройство, увреждания на говора, храненето, фината моторика, както и сензорни и обучителни нарушения.
На не-медицински език това означава, че групата на децата с ДЦП включва както деца с нарушено физическо
развитие и запазен интелект, така и деца с множествени двигателни и интелектуални увреждания. ДЦП е
непрогресиращо заболяване, при което състоянието на нервната система може значително да се повлияе при
комплексна и продължителна рехабилитация, особено интензивна в първите няколко години от развитието на
детето. Цената на клиничната пътека покрива 10 дни рехабилитационни процедури на месец, а родителите са
принудени да доплащат услугите, което струва между 200 и 1000 лева месечно. Често поради недомислици в
клиничната пътека децата не могат да се възползват от нея и отново се налага на родителите да плащат за
рехабилитация. Много семейства не могат да си позволят да заплащат допълнителните рехабилитационни
процедури, които са изключително важни в ранна детска възраст и могат чувствително да подобрят
състоянието на децата. Средствата от Фонда за лечение на деца към ФПББ се отпускат от комисия, която
заседава два пъти годишно.
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Социални дейности

„И нас ни има”: асоциацията е създадена от родители на младежи с увреждания през 2004г. – обединява ги
стремежа и волята да им създадат подходящи условия за живот без откъсване от семейната среда. Дневният
център на асоциацията предлага на младите хора подкрепа за преодоляване на социалната изолация,
обучение по индивидуални програми, изграждане на битови и трудови умения, музикална и арт-терапия,
рехабилитация, туризъм и спортни занимания.
С Ваша помощ, за децата и младежите, които посещават центъра се изготвя индивидуална
кинезитерапевтична програма, която допринася за подобряване на състоянието им и влияе положително
върху биологичното и психо-социалното им развитие. Работата на педагозите допълва резултатите от
физическата рехабилитация с разнообразни занимания, които стимулират развитието на индивидуалните
възможности на младите хора с увреждания и изграждат умения, които ще им бъдат необходими, за да
придобият самостоятелност. През 2010г., за асоциацията бяха набрани 5 227,00 лв.

За нашите деца - проект „Не ме изоставяй!”: фондация „За Нашите Деца" работи, за да спре ранното
изоставянето на бебета и деца (до 3 години) в институции. Бебетата се изоставят най-често когато майките са
сами, без подкрепа на близките, когато живеят в условия на крайна бедност, когато се страхуват как
обществото ще ги приеме като самотни родители. Голяма част от майките, които изоставят децата си
страдат, търсят контакт с децата си и понякога променят решението си, но пагубните последици от престоя в
институция оставят траен отпечатък върху детето. В над 85% от случаите, веднъж попаднало в дом, детето
живее там повече от 14 години. От фондация „За нашите деца” са убедени, че подкрепата за една майка да
не изостави детето си е и много по-евтина, и безценна за детето, за разлика от грижата за детето в дом. За да
остане едно дете в семейство са нужни около 2300 лв., а ако то бъде изоставено в институция, държавата
(т.е. данъкоплатците) ще плаща 5 000 лв. за всяка година престой. От фондацията консултират семейства на
деца, застрашени от изоставяне, подпомагат дългосрочно майките със съвети за отглеждането на бебетата,
със съвети за това как да бъдат добри родители, когато се налага осигуряват най-необходимите дрешки и
оборудване за бебето. За 2010 година са предотвратили изоставянето на над 200 бебета. Този тип работа с
родители, заявили желание да изоставят децата си предотвратява попадането на бебето в дом в над 75% от
случаите. През 2010 година, Вие подкрепихте проекта на фондация „За нашите деца” с 360 лв.
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Подкрепа за възрастни хора: през 2010, благодарение на дарителите от Уникредит Булбанк АД,
възрастни хора от три социални институции в страната имаха по-различна, изпълнена с нови
преживявания лятна ваканция.
31 жени от дома за възрастни с умствена изостаналост в с. Медовина отидоха на море и планина,
разделени на две групи, съобразени с физическото им състояние и по препоръка от лекар. Над
70% от обитателите на дома са прекарали целия си живот в домове за лица с увреждания.
Възрастните хора от дома в Свищов избраха да прибавят към лятната ваканция и своя собствена
кауза – те изработиха плетени облекла за децата от дома в село Страхилово и за първи път успяха
лично да им ги подарят. Благодарение на Вашите дарения, те се срещнаха с децата и прекараха с
тях един следобед и посетиха етнографски комплекс „Етъра” в Габрово.
От дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие„ в Русе имаха желание да
прекарат ваканцията си на море. Те направиха кратка екскурзия до Варна, разходиха се в Морската
градина, видяха Побитите Камъни и си организираха Морска вечер в гр. Бяла.

«Благодарение на посланието, което носи тази екскурзия очаквахме
възрастните хора да се заредят с енергията на малкия морски оазис , който
предлага отлични условия за отмора и възстановяване от ежедневието и
зарежда тялото със здраве. Хората се върнаха от морския бряг силни и с
желание да се борят с трудния живот. Важното за тях е, че ние сме готови да
им помогнем,когато става дума за достъпност на туристическата или
архитектурната среда, ние сме със тях. Сигурни сме, че идеята ни ще има
продължителен ефект и след приключване на проекта.», Детелина Матева,
директор на ДВХФУ, Русе.

11

Българска асоциация за нервномускулни заболявания: асоциацията е създадена през 1991
год. от родители на болни деца, болни и лекари. Основните и цели са да защитава правото на
нормален и пълноценен живот на всеки болен, да оказва морална, правна, здравна и
психологическа помощ и съдействие провеждане на жизненоважната ежедневна рехабилитация. В
България няма база данни за болните от тези заболявания, а в повечето случаи семействата сами
си купуват лекарствата, необходими за поддържащата терапия. Образованието също е проблем за
семействата - в много от случаите училищата не са достатъчно добре адаптирани и достъпни,
затова децата остават да се обучават в дома. Това ги лишава от приятели, контакти,
конкурентноспособност на пазара на труда и др. С помощта на дарителите на Уникредит Булбанк
АД, БАНМЗ организират летни рехабилитационни лагери за деца с нервномускулни заболявания и
техните родители – често, това е единствената възможност за децата да напуснат дома си, да
прекарат известно време в компанията на свои връстници, да бъдат сред природата и да се
забавляват. Родителите, от своя страна, се запознават със семейства със сходни проблеми и
научават нови начини да откликват на специфичните потребности на децата си.

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Никола Вапцаров”, Роман: в дома в град Роман
живеят над 120 деца. В по-старата от двете сгради в дома баните и тоалетните бяха в лошо
състояние, затова, със събраните от служителите на Уникредит Булбанк средства беше извършен
ремонт на стойност над 17 000 лева.
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Благотворителни базари

През 2010 година за втори път организирахме коледен конкурс за благотворителни базари. Защо
смятаме, че инвестицията в подобни събития си заслужава? Защото всеки лев, дарен от Вас, ще
помогне на организации, които имат смелостта, желанието и ентусиазма да набират средства и
съмишленици за своята кауза, да докажат, че дори и с малко пари могат да постигнат много добри
неща за хората, за които работят. Нашият коледен конкурс беше отворен за неправителствени
организации, читалища и групи, които имат нужда от средства и идеи как да достигнат до повече
потенциални дарители.
Максималната сума, за която можеха да кандидатстват организациите беше 400 лева, които
можеше да се използват за закупуване на материали (хартия, лепило, бои, плат, конци, мъниста и
други) за изработване на предмети, които в последствие да бъдат продавани в полза на различни
социални и обществено значими каузи. Част от предметите бяха изработени от деца или
възрастни в неравностойно положение, от ученици, родители и други привърженици на
кандидатстващата организация и нейната кауза, както и от самите организатори.
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БАЛИЗ Плевен е сдружение на семейства, грижещи се за деца и младежи с физически и
интелектуални затруднения. Тяхната коледна благотворителна кампания „Ангел за всеки” имаше
цел да се наберат средства за хипотерапия и плувна терапия за децата и младежите за 2011г. Те
изработиха коледни картички и сувенири, а към тяхното начинание се присъединиха и студенти от
специалностите „Социални дейности” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на Медицински
университет – Плевен. Най-популярни станаха изработените от макарони фигурки на ангели –
всеки ангел, освен че помага за продължаването на терапиите на децата, ще насърчи и
творческите им прояви през следващата година. С вложените в проекта средства, БАЛИЗ успяха
да наберат 770лв.

Фондация „Дечица”, София: с осигурените от вас средства, доброволците от фондацията купиха
материали и, заедно с децата от дома в кв. Драгалевци и ДДЛРГ „Петко Славейков”, направиха
коледни картички, в които вложиха много старание и труд. „Децата знаеха, че картичките ще
бъдат предлагани на благотворителни търгове, а с парите от тях ще плащаме на
учителите по танци и музика, също така ще осигуряваме театри, забавления и пикници.
Много наши приятели от фейсбук получиха картички. Най-хубавите от тях бяха
снимани и качени в страницата на фондацията, а хората предлагаха за колко пари да я
закупят. След това всички ни писаха, че са били много щастливи да получат картичка,
правена с толкова любов от дечицата, и че тя е наистина много специална за тях.
Успяхме да наберем над 2500лв. Със събраната сума успяхме да купим за 16 деца от дом
Славейков и всички деца от дом Драгалевци коледни подаръци. С останалата част от
даренията планираме да плащаме хонорарите на учителите, да купуваме материали за
игра,да заведем децата на танцовия фестивал в Габрово и да поканим актьори, които да
направят театър в двата дома. Богдана Манова, директор на фондация „Дечица”
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Движение на българските майки, София – традиционният коледен базар на движението на
българските майки за шести пореден път привлече много посетители. Доброволките от
фондацията изложиха в НДК интересни коледни играчки, картички и сувенири – рисувани
рециклирани бутилки, ръчно изработени кукли, плетени аксесоари, шалове и бродерии. Събраните
средства ще помогнат за продължаване на проект в помощ на дома за медико-социални грижи за
деца «Света Параскева» през 2011г. С набраните средства ще може да се осигурят специалисти за
допълнителна работа с 11-те деца с увреждания в дома, които да работят с всяко дете според
възможностите и заложбите му. Събраната сума от събитието „Сцена за чудеса – 2010г.” и
допълнителната продажба на сувенири е общо 9203лв.
Фондация “Деца на Балканите”, Варна и Младежката доброволческа организация “PTPIДелфините” организираха заедно коледния базар във Варна, със съдействието и предоставени
безвъзмездно щандове за продажба във всички супермаркети на верига магазини “Пикадили” във
Варна. Младежите, представители на фондацията и техни съмишленици – родители и доброволци,
предварително бяха изработили около 2500 коледни картички. С 400лв. от коледния конкурс и
200лв. собствен принос, тяхната кампания им донесе 8 600 лева. Със събраните средства те
започнаха ремонт на стаята за игра в педиатричното отделение на болница “Света Марина” и
столовата в детското психиатрично отделение на същата болница, които трябва да са готови до
пролетта.
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Нови каузи

Представяме Ви новите каузи в програмата „Колкото повече – толкова повече”:
Фондация "Движение на българските майки" - през октомври 2001-ва година в най-големия български
интернет портал Dir.bg, се създава клуб "Бъдещи майки". Нееднократно, при появата на информация за
бедстващо дете или семейство, участничките във форума са помагали доброволно, отделяйки време и
средства в името на доброто. Така постепенно се ражда идеята за организиране на дарителски акции в полза
на деца, растящи в институции. Първата подобна акция е в началото на 2004 г., контактът с децата става
редовен, а идеите с какво и как да им се помогне, за да имат щастливо детство и пълноценен живот след
това, непрекъснато се умножават. В момента, във фондацията работят без заплащане около 30 доброволци,
които посещават повече от 20 домове за деца. Фондацията е член на Националния съвет за закрила на
детето към Държавната агенция за закрила на детето и участва на регулярните работни срещи по
проблемите на децата. Около 3000 лева месечно са необходими на Фондацията, за да осъществява своята
дейност.
Фондация «Дечица» - проект в дом за деца в кв. Драгалевци, София – доброволците от фондацията са се
заели със задачата да осигурят за децата от дома придобивки, които държавата не осигурява - те водят
малчуганите на пикник и зоопарк, четата заедно книги, редят пъзели, гледат куклен театър , садят цветя,
правят коледни картички заедно. Тяхната цел е да осигурят на децата редовни обучения в малки групи в
различни области – история, народни танци, спорт, музика, логопед, български език. «Ние сме група
приятели, които вярват, че децата от социалните домове са същите като нашите - със свои уникални
таланти и интереси. Нашата цел е да им помогнем да ги изявят. Инициативите, които организирахме,
станаха възможни благодарение на нашите познати и приятели, които ни помагаха и ни подкрепяха.
Това, което научихме от посещенията си, е , че държавата се грижи добре за насъщните нужди на
децата, като в същото време те общуват с ограничен брой други деца и възрастни. Така те не успяват
да развият заложбите си и в крайна сметка излизат от системата като втора ръка младежи. Затова
през изминалата година се опитахме да осигурим на децата придобивки, които държавата не осигурява”.
Каритас България - Програма "Домашни грижи": организацията помага на самотно живеещи възрастни
хора, които имат нужда от помощ при поддържането на жилището си, пазаруване, поставяне на инжекции и
взимане на лекарства, медицинско наблюдение и др. Вече осма година Каритас реализира програма
„Домашни грижи” - дейността започва през 2002 година с отварянето на първия пилотен център в гр. Русе, а
днес функционират 6 центъра за домашни грижи в градовете Русе, Белене, Раковски, Малко Търново, София
и в с. Житница. Проектът "Домашни грижи" използва мобилни екипи, които предоставят комплексни грижи –
социални и здравни услуги- в дома на нуждаещите се хора. Целта на програмата е да даде адекватен отговор
на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки сериозните им здравословни проблеми, породени от
старост или сериозни хронични заболявания, изискващи специализирани грижи и наблюдение. Дарение от 60
лв. е достатъчно, за да се осигурят всечки необходими домашни грижи на един самотен възрастен човек за
един месец.
Общ фонд "Благотворителни базари и събития", управляван от ФПББ: чрез фонда ние подкрепяме
инициативни организации в усилията им да набират средства за каузата си. Организираме събития, където
дневни центрове, социални предприятия и организации могат да предлагат стоки, произведени от тях или от
ползвателите на техните услуги. Нашият коледен конкурс в края на 2010 показа ефективността на принципа
”Дай на някого риба и той ще се нахрани веднъж, научи го да лови риба и ще се изхранва цял живот”.

18

“Колкото повече – толкова повече”

Какво е «Колкото повече – толкова повече»? Това е първата българска професионална схема
за дарителство по ведомост. В нея участват над 60 работодатели и техните служители. От
стартирането на програмата през 2001 г., чрез нея са разпределени над 500 000 лв.
Защо «Колкото повече – толкова повече»? Инициативата "Колкото повече - толкова повече" е
насочена към служители, които имат желание, с помощта и насърчението от страна на
работодателя, да даряват лесно и ефективно малки суми всеки месец от трудовото си
възнаграждение за предпочитаната от тях благотворителна кауза. Към тези средства се прибавят
тези на колегите и на останалите участници в инициативата.
Кои са каузите в «Колкото повече – толкова повече»? Благодарение на Вашата подкрепа,
неправителствените организации осигуряват средства за осъществяване на ежедневните си
дейности – насърчаване образованието на деца в домове, закупуване на материали за работа с
деца и младежи с увреждания, осигуряване на специалисти и апаратура, осигуряване на
допълнителни занимания за свободното време на деца, младежи, възрастни хора и др.
Това са каузи, предложени от ФПББ, но Вие можете да включите и своя собствена кауза,
предпочитана от самите служители – изискването е организацията да е доказала, че може
ефективно и прозрачно да управлява дарителски средства и да се отчита регулярно за
изразходваните суми на своите дарители както и на ФПББ.
Как можете да се информирате за «Колкото повече – толкова повече»? Ние постоянно
обновяваме списъка с нови каузи, които можете да подкрепите с дарителство по ведомост. За тях
можете да се информирате на страница на ФПББ – www.bcaf.bg.
Можете да се абонирате и за нашия бюлетин, който съдържа информация за изразходването на
средствата по програмата “Колкото повече – толкова повече”, за доброволческите ни инициативи и
други предстоящи събития: http://bcaf.bg/Bulgarian/Newsletter.aspx.
Можете да следите новините и да общувате с нас и във фейсбук!
Вашият личен дарителски календар: по случай 15-тата си годишнина, ФПББ Ви подарява
дарителски календар с интересни идеи за Вашата лична благотворителност през годината и с
няколко примера за това колко много неща могат да се постигнат с малко пари. Изтеглете
календара в PDF оттук: http://bcaf.bg/Resources/FCK/file/Materiali/BCAF_2011.pdf
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Какво можем да постигнем заедно?
Ако 500 души даряват по 5 лева в продължение на 1 година,
ще осигурят 250 годишни стипендии за отлични студенти
сираци и полусираци.
Ако 25 души даряват 10 лева в продължение на 1 година, ще
осигурят необходимите за този период материали за артателие за 15 деца с увреждания.
Ако 38 души даряват по 5 лева в продължение на 1 година,
ще предотвратят изоставянето на едно бебе и то ще израсне
със своята майка, вместо да има съдбата на хилядите деца от
домове.
Ако 6 души даряват по 10 лева в продължение на 1 година,
ще осигурят допълнителна рехабилитация за дете, болно от
детска церебрална парализа.
Ако 3 души даряват по 5 лева в продължение на 1 година,
ще осигурят закупуването на 1 декар и ще добавят тази
площ към защитените територии на България.

Фондация “Помощ за благотворителността в България”
София 1000
Бул. “Витоша” №65, ет. 2
Тел. 02/9811901; 9880080

20

