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Какво постигнахме заедно през 2011?
Уважаеми дарители,
През 2011г. дарителството на работното място стана по-популярно, а промените в
социалната сфера ни донесоха нови предизвикателства и нови каузи. Благодарим
ви, че през 2011 отново бяхте с нас, тъй като ние вярваме, 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 любимата си кауза.
През изминалата година вие, дарителите в «Колкото повече – толкова повече»,
дарихте общо над 100 000 лева, осигурихте 115 стипендии за деца и младежи без
родители, помогнахте на 128 болни деца да получат по-качествени медицински
грижи и редовна рехабилитация и подкрепихте проектите на 26 граждански
организации. Много от вас се включиха в подкрепа на любимите си каузи и с
доброволен труд, като отделиха от личното си време за да помогнат за
възстановяването на училища, природни паркове и туристически обекти.
Повече за нас и нашите инициативи можете да научавате от нашия уеб-сайт:
www.bcaf.bg.
С благодарност,
Екип на Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Успешни проекти за 2011г. ...... образование

Благодарение на вашата подкрепа,
115 отличници ученици и студенти –
сираци и полусираци получиха
признание за своя труд и финансова
подкрепа, която да им помогне да
продължат своето образование.
Стипендиите бяха връчени от
официалните гости: г-н Тотю
Младенов - министър на труда и
социалната политика, г-н Калин
Каменов - зам. председател на
Държавната агенция за закрила на
детето, проф. Шишиньова – зам.
ректор на СУ „Св. Климент Охридски”,
г-н Михаил Бояджиев – председател
на УС на Фондация “Помощ за
благотворителността в България”,
представители на дарителите.

За последните шест години, благодарение на вас, успяхме да
осигурим повече от 570 стипендии за отлични студенти и ученици без
родители. През 2011г. желаещите да кандидатстват за стипендии се
увеличиха и техният брой достигна почти 700 души. 5.96 е средният
успех на всички стипендианти – сред тях има деца и младежи,
живеещи с един родител, а 40% от тазгодишните ни кандидати са
отгледани от близки и роднини или са прекарали по-голямата част от
детството си в домове за деца без родители. Някои от тях получават
стипендията „Готови за успех” за четвърта поредна година, успяват да
се квалифицират и да намерят реализация на пазара на труда.

Успешни проекти за 2011г. ...... лечение на деца

Фонд "Лечение и рехабилитация на
деца" подкрепя семейства с деца до
18 години с хронични и други
заболявания - заболявания на
централната нервна система,
ендокринни, генетични, психични и
други болести. Целта на фонда е да
допълва средствата на родителите и
да помага необходимото лечение и
редовните медицински процедури да
не бъдат прекъсвани.
През 2011г., с дарените средства,
успяхме да финансираме лечение и
рехабилитация за 128 деца на
стойност 102 244 лв., от които 22
753лв. са дарени по ведомост.

Приоритет на Фонда са заболявания на централната нервна система (ЦНС),
ендокринни, генетични, неврологични, метаболитни и психични заболявания,
които изискват редовна работа с кинезитерапевт, физиотерапевт, логопед,
психолог и други специалисти. У нас годишно се раждат 3500 деца с генетични
заболявания, което е 3-5% от новородените, сочи статистиката. Болестите са 15
000 вида, като 40-50 от тях може да се лекуват. Националната здравната каса в
България (НЗОК) покрива по клинична пътека до 10 дни рехабилитационни
процедури на месец. Родителите са принудени да доплащат услугите - между
200 и 1000 лева месечно, което често не могат да си позволят.
През 2011 г. Комисията към „Фонд за подпомагане на лечението на деца” на
ФПББ имаше 4 заседания и бяха одобрени 121 молби за подпомагане на
лечението на деца с диагноза ДЦП. 7 са децата със заболявания, различни от
ДЦП, които също получиха възможност за лечение в България и в чужбина.

Успешни проекти през 2011г. .... социални дейности

Прегръдката и емоционалната близост
лекуват, помагат на бебето и малкото
дете да расте, да проговори, да е здраво.
Не по-малко важна е любовта за
възрастните хора, чувството, че си
потребен и чакан. Затова в продължение
на цялата 2011-та година 5 самотни
възрастни жени се грижиха за 5 дечица
без родители.
Проектът на сдружение „Солидарно
общество” - гр. Шумен помага на две
социално-уязвими групи едновременно –
децата в домове и самотно живеещи
възрастни хора. В началото на годината
комисия избра 5 възрастни жени и 5
дечица - така че те да имат възможност
да са заедно през цялата година и да
изградят помежду си емоционална
връзка.

Считаме че, създадохме необходимите условия според заложеното в проекта,
тези две уязвими социални групи да си помогнат взаимно с помощта на
професионалисти и социална подкрепа – удовлетворявайки базисните си
потребности от доверие, сигурност, общуване и емоционална връзка. –
сподели Радостин Павлов, ръководител на проекта. - А също така и
възможността децата да усетят индивидуално внимание и грижа, а за
възрастните хора – да се почувстват полезни и обичани с помощта, която
оказват.
Стойността на проекта за 2011-та година е 4950 лв.

Успешни проекти през 2011г. ... млади хора с

увреждания
Дарителската ви подкрепа осигури финансиране за няколко дневни центъра
за деца и млади хора с увреждания. Един от тях е на родителската асоциация
"И нас ни има«, където всеки ден учат, спортуват и заедно търсят нови умения
и преживявания 17 младежи с увреждания. В рамките на финансираните от
нас дейности, в продължение на цяла година те спортуваха, получаваха
рехабилитационни процедури, изработваха различни предмети и сувенири,
научиха се сами да приготвят храната си. "Като осигурим целенасочени
занимания за нашите девойки и младежи, осмисляме тяхното посещение и
пребиваване в Дневния център, изпълваме със съдържание тяхното
ежедневие, чувстват се полезни», споделя Анжела Илиева, директор на
Дневния център.

„Когато става дума за готвене и
хапване, нашите младежи са найщастливи. За тях готварството е
най-хубавият предмет”. Мария
Петрова, която е терапевт в центъра,
разказва, че комбинират похапването с
усилена гимнастика, за да се справят с
пълнеенето.
Асоциация "И нас ни има" създаде и
поддържа с проектно финансиране и
дарения единствения на територията на
София дневен център за младежи и
девойки с увреждания над 16 години Дневен център "Свети Мина" 2. В него те
получават рехабилитация, обучение,
трудова, социална и арт-терапия.
Общата стойност на проекта за 2011г. е
4000лв.

Успешни проекти през 2011г. ... услуги за хора с

увреждания
Във Фондация „Очи на четири лапи” вярват, че физическата свобода е нещо толкова
естествено, че цената й можеш да осъзнаеш само, когато я загубиш. Затова те
създадоха първото в България училище за кучета-помощници на незрящи хора.
Училището все още не е достигнало пълния си капацитет, а в България има 18 000
незрящи граждани. Със специалните си умения и безгранична любов, които са на
разположение 24 часа в денонощието, дипломираните кучета-водачи могат да
спасят стотици слепи хора от изолация.
С получената сума от 1000лв. бе заплатено отоплението за месец декември 2011,
което осигури нормалното функциониране на рехабилитационния център и
училището за кучета водачи през студените зимни месеци – в момента в училището
постоянно пребивават 15 бъдещи кучета водачи и нормалното отопление е част от
здравето на кучетата, персонала и неотменна част от комфорта на слепите хора,
пребиваващи на обучение.
Бена Русинова и кучето-водач Жади
всеки ден посещават училище,
прекосявайки целия град от
Дървеница до училището за деца с
нарушено зрение в Надежда. «Вече 40
български слепи граждани получиха
възможността четириног
партньор да улеснява ежедневието
им и да ги прави независими и
свободни. Подкрепата на
платформата „дарителство по
ведомост” е важна част от
бюджета на организацията и
социалната подкрепа на която
разчитаме да оцелеем и продължим
да предоставяме услугата», А.
Алексиева - председател

Успешни проекти през 2011г. ... деца с

увреждания и техните семейства
За поредна година, с Ваша помощ Българската Асоциация за Нервномускулни
Заболявания организира интеграционни лагери за децата и техните семейства.
«Във водата дицото се чувстват добре и движенията им са по –лесни. Учим
децата да се задържат във водата и правим упражнения според
двигателните им възможности. Организираме и екскурзии до Клисурския
манастир, до Вършец, до близкия развъдник на пастърва. Правят се много
партита на които слушаме музика,разговаряме , децата изработват
различни неща от глина и най-различни материали събрани от планината
.Децата, младежите и родителите им имат възможност да споделят
проблемите си, да общуват помежду си и да създават много ценни
приятелства. Благодаря!», Жени Великова,родител на дете с мускулна
дистрофия.
По време на лагерите ние
съчетавахме
рехабилитацията и
социализирането на
семействата. Децата
намираха приятели,
семействата се
сближаваха. Тръгвахме си с
надеждата догодина
отново да бъдем заедно и
направим децата си
отново щастливи.
Виолета Велева, член на УС и
майка на Димитър

Нови каузи през 2011г.... Фондация “Дечица”

Нашата фондация е “Дечица” и както е
видно от името й, работим с деца. Децата
са от два дома в София- едните са помалки (между 3 и 7), а другите над 7 години.
Опитваме се да се опознаем с тях колкото
е възможно по-отрано, да ги привържем
към себе си и да им станем приятели и
близки хора. Това е много важно, защото
според психолозите основният проблем на
децата от институциите е липсата на
такава фигура на привързаност, каквато е
майката или бащата.

Нашата работа се извършва основно в едно помещение, наречено “клубчето”- там стават
ежеседмичните срещи с децата и там те откриват своите “батко” или “кака” в лицето на някой от
нашите доброволци. Работата ни се следи и контролира от психолози, за да можем наистина да бъдем
ефективни. Дарителството по ведомост би помогнало тази работа да се превърне в дългосрочен проект
и бихме могли да разширим дейността си и да продължим да се развиваме в следните направления:
- работа с професионални учители по арт терапия, музикалки педагози, психолози и т.н.- екскурзии - до Витоша, до някой град... Често не успяват да “зърнат” морето, за което копнеят цяла
година.
- орнитология- имаме идея да научил децата да познават различните видове птици.

Всички неща, които се случват до
момента, са възможни с подкрепата на
нашите партньори от различни
фирми. Търсим нови приятели, за да
можем да правим по-дълго време
нещата, които правим, и да се радваме
на дългосрочни резултати!,
Богдана Манова, директор

Нови каузи през 2011г.... деца с аутизъм

"Тацитус" е сдружение на
родители, специалисти и близки на
деца с аутизъм. Ние се борим за
достоен и пълноценен живот за
нашите деца. Ние отказваме да
приемем, че нашите деца са
обречени, прилагаме иновативни
методи и постигаме
изключителни резултати, като
протягаме ръка и на другите като
нас.
В сърцето на нашата история стои Мина Ламбовски – майка на дете с аутизъм, надмогнала
личната си болка и протегнала ръка на другите. В началото на 2009 г. тя създава център
"Тацитус", за да сподели дългогодишния си опит в борбата с аутизма, опит натрупан в
специализирано образование и в търсене на отговори по целия свят. С помощтта на дарители,
специалистите от Център "Тацитус" са единствените в България, които се обучават от
сертифицирани международни организации, за да имат уменията и правото да практикуват
наложени в света програми, разработени специално за работа с деца с аутизъм. Резултатите
при децата са забележителни - те се учат на самостоятелност, подобрявт се познавателните им
способности и уменията за общуване.
Сдружението е съучредител на Фондация "Фонд за терапии", която има за цел да
подпомага децата с аутизъм в цялата страна.
Подкрепете ни:
+ Да осигурим терапията с логопед, психолог и специален педагог за децата в център "Тацитус",
чиито родители нямат възможност да заплащат такса: Деян, който е полусирак; Марти, чийто
брат също е с аутизъм; Ники, чиито родители срещат сериозни финансови затруднения.
+ Да осигурим средства за закупуването на работни материали и консумативи, използвани за
работата с всички деца в центъра (150 до 200 лв. на месец).
+ Да осигурим средства за финансиране обученията на специалистите от центъра "Тацитус".

Финансов отчет за 2011г.

