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Повече за ФПББ 
 

 
Визия  
Общество, в което отговорното и ефективно дарителство е важна част от всекидневието.  
 
 
Мисия  
Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) работи за ефективно дарителство, 
насърчено от адекватно законодателство. 
 
Нашите цели 
Ние целим да развиваме модерна благотворителност и силен нестопански сектор, като съдействаме на: 
+ бизнеса – да постига успех в своите социални проекти, 
+ индивидуалните дарители – да даряват лесно и сигурно, 
+ нестопанските организации – да развиват и увеличават своите ресурси и ефективност. 
 
ФПББ е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с офиси във Великобритания, САЩ, 
Русия, България, Индия, ЮАР, Австралия, Бразилия и Сингапур. Във Великобритания (Charities Aid 
Foundation UK) е уникална организация с огромен принос в предлагането на услуги за организации, 
фирмени и индивидуални дарители. Заедно, организациите CAF подкрепят каузи в повече от 90 държави, 
като им предоставят повече от 1 милион паунда всеки ден. 
 
 

 
 
 

Дарителство по ведомост 
 

 
Дарителството по ведомост дава възможност за всеки работещ на трудов договор да дарява ежемесечно 
малка сума за избраната от него кауза с подкрепата на работодателя си. Към дарението се прибавят 
средствата, отделени от колегите и от останалите участници в програмата. Някои компании удвояват 
средствата, дарени от техните служители, с което ги насърчават и изразяват подкрепата си.  
 
За повече информация как можете да станете дарител,  
свържете се с нас на 02/9811901 или на bcaf@bcaf.org 
 



 
 
 

„Колкото повече – толкова повече” през 2012г. 
 
 
Уважаеми дарители,  
 
За нас 2012 г. беше изпълнена с предизвикателства: природните бедствия, социалните проблеми и 
икономическата криза в Европа бяха изпитание за нас - гражданите, институциите, организациите и 
професионалистите в сферата на благотворителността.  
 
В същото време, за каузите, които ние подкрепяме, през 2012 г. са дарени общо общо 1 566 625 лева. От 
тях 164 950 лева са дарени по ведомост чрез програмата «Колкото повече – толкова повече», спрямо 100 
628 лв. за 2011 г. За нас това е знак, че във ваше лице имаме не само дългогодишни дарители и 
партньори, но и посланици на нашите каузи. През 2012 г. заедно с вас подкрепихме с дарения и 
доброволен труд 50 каузи в 9 тематични области.  
 
През м. август даренията надхвърлиха 10 000лв. месечно и започнахме да удържаме 5% от дарените 
средства – за годината общо 3457лв. бяха използвани за проверка на статута на бенефициентите, 
специализирани обучения и подкрепа за популяризирането на каузите, проверка на финансови отчети, 
обслужване и поддръжка на бази данни, счетоводни услуги, банкови такси и комисионни, пощенски 
услуги и др. Така ще можем по-добре да управляваме програмата и да развиваме каузите в нея. 
 
Надяваме се, че вашият пример ще «зарази» приятели и колеги, и ще преобрази работното ви място 
завинаги. 
 
Благодарим ви за доверието и подкрепата! 
 
Екип на ФПББ 
 
 
 



 
 
 

Успешни проекти за 2012 г. 
 
Тема: Здравеопазване 
 
Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на ФПББ  
 
Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на ФПББ 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 допълв.а средствата на родителите и да помага необходимото 
лечение и редовните медицински процедури да не бъдат прекъсвани.  
 
През годината 155 деца получиха помощ за лечение. В 99 случая помогнахме за приоритетната ни тема в 
този фонд – допълнителна рехабилитация на деца с детска церебрална парализа.  
 

Повече от 80% от подпомаганите деца от Фонд за 
лечение на деца на ФПББ са със заболявания на 
централната нервна система – ДЦП, епилепсия, 
мускулна дистрофия и други. От особена важност за 
развитието на тези деца е ежедневната рехабилитация, 
която трябва да започне в първите месеци след 
раждането. Клиничната пътека осигурява процедури за 
10 дни, а в първите 3 години е необходимо процедурите 
да не прекъсват, защото в този период се постигат най-
големи резултати. За да получат децата им достатъчна 
рехабилитация, родителите трябва да доплащат 
месечно между 500 и 1000 лв. – в повечето случаи - 
непосилен за тях разход. В тези семейства обикновено 
единият родител не работи, тъй като състоянието на 
децата не позволява да посещават детски градини.  

 
В последните години, благодарение и на нашите усилия, се извършиха 
някои промени във финансирането на лечението на деца с неврологични 
заболявания – увеличи се почти двойно стойността на КП 240, а от тази 
година НЗОК разреши използването на 2 клинични пътеки в един месец, 
което означава, че децата могат да провеждат рехабилитация първите 6 
месеца от годината без прекъсване, само с финансиране от държавата. 
  
Ние ще продължим да работим за реформи в медицинските услуги за деца 
със заболявания на ЦНС, така че все повече малки пациенти да имат 
достъп до качествена и достатъчна рехабилитация, но засега родителите 
все още се налага да разчитат на помощта на дарителите, за да получат 
децата им шанс за пълноценен и активен живот. 
 



 
 
Тема: Деца и възрастни с увреждания 
 
Фонд "Подкрепа за организации за хора с увреждания" на ФПББ: фондът разпределя събраните от 
дарителите средства на конкурсен принцип. Могат да кандидатстват само нестопански организации, 
работещи в обществена полза.  
 
Куклен спектакъл на възрастни хора с ментални увреждания, сдружение ”Клуб Отворено общество – 
Стара Загора” 
 
През 2012 г. сдружението спечели конкурса за финансиране от фонда с проекта „Път към себе си”. 
Проектът цели подобряване качеството на живот на хората, посещаващи дневния център за възрастни с 
ментални увреждания и хронични психични разстройства “Св.Св.Козма и Дамян” в Стара Загора. 
Партньори са Кукленият театър и Общината в Стара Загора. Финансирането е в размер на 2 000 лева. 
 
Участват 27 души на възраст от 18 до 63 години, с хронични психични разстройства и ментални 
увреждания. Те имат загуба на трудоспособност от 30 до 85%, в състояние на трайна ремисия са. Две са 
основните дейности, с които се ангажират потребителите на центъра – терапията чрез спорт и терапия 
чрез куклен театър. Такава услуга в общността е новост за Стара Загора. 
 
За начало са били необходими само няколко велосипеда - тренингите се провеждат всеки ден и в групата 
се включват общо 18 души. Четирима от тях за първи път се научават да карат колело, другите 
подобряват уменията си. Организират излети с велосипеди извън района на центъра – на спортната 
площадка и по алеите в парк Аязмо, и състезание по колоездене. "Велотерапията за първи път ни 
подсказа големите възможности на спорта за приобщаване на потребителите на социалната услуга към 
обществото и за равнопоставеното им приемане в една обикновена среда с възможности за вело-
разходки" - споделят организаторите и терапевтът.  
 

В творческото ателие ″Куклен форум-театър 
разработват и поставят пиесата ″Огнивото″ по 
Ханс Кристиан Андерсен. В ролята на режисьор 
влиза Кирил Антонов, млад актьор от Държавния 
куклен театър - Стара Загора, а сценограф е 
Живко Кънев.  
 
Единадесетте артисти сами избират 
произведението, своите роли и доразвиват 
драматургията на приказката. Неразделна част от 
поставянето на спектакъла е Ателието за 
изработване на кукли. Включват се всички - при 
разработването на модела за кукли, с украса на 
сцената, с обогатяване на костюмите и с 
гримиране на актьорите-участници.  

 
Спектакълът е показан пред публика на 14-и декември в залата на Младежкия дом в Стара Загора и има 
изключителен успех. 
 
Гинка Михайлова от Клуб Отворено общество – Стара Загора ни написа: "От всички постигнати резултати 
от изключително значение е преодоляването на дискриминиращото отношение спрямо хората от 
целевата група и двупосочната стигма: на семейството и на хората с увреждане към обществото и на 
обществото към тях. Обръщам специално внимание на тази част, защото тук постигнахме много повече от 



очакваното – в деня на спектакъла, когато всички бяха в еуфория – и актьори и помощен персонал, и 
постановчик, и художници и целият екип не обърнахме голямо внимание на 
близките. Бяхме ги поканили и се радвахме, че напълниха залата. 
Представлението премина чудесно, толкова бяха добри изпълненията, 
костюмите и сценографията, че дори не забелязвахме малките грешки 
допускани тук-там. Но когато прозвучаха последните реплики и зрителите 
започнаха да аплодират на крака изпълнението, когато светнаха светлините 
на залата – изтръпнахме! Майките плачеха, без да крият сълзите си. Цял 
живот бяха чакали от някъде надежда и милост за децата си, цял живот са се 
надявали да се случи чудото с тяхното момче или момиче, че то може да 
оздравее, да е като останалите…, че може да отпадне тази заклеймяваща 
присъда на диагнозата, че то не е неспособно, ненужно, различно и болно! 
След десетки години на изгубени надежди и болка те виждаха децата си – 
талантливи, харесвани, аплодирани… Само заради тези майчини сълзи на 
кратка радост си струваше... От 2006-а година провеждаме информационна 
кампания с основна цел - преодоляване на стигмата спрямо хората с 
увреждане и всички дейности за тези години не направиха това, което 
направи този спектакъл!"  
 
 
 
„Стъпка за сближаване с нашите приятели и... конете”, сдружение „Избор” – Банско  
 
В рамките на 6 месеца, в групи по хипотерапия бяха включени деца и младежи с и без увреждания от 
Банско. Проектът целеше сближаване и пълноценно психо-физично развитие на децата с и без 
увреждания чрез хипотерапия като лесен, ефективен и атрактивен метод. Първоначално имаше обучение 
за младежи от местни гимназии в основни умения за работа с деца с различни увреждания, какви 
подходи се прилагат, какви цели се поставят и как да се постигнат. Поради големия интерес бяха обучени 
15, а не 10 от предвидените младежи. Същинските занимания в конната база се случваха два пъти в 
седмицата в продължение на 4 месеца. 10 деца и младежи, клиенти на дневните центрове в Банско и още 
11 ученици от СОУ „Неофит Рилски” и НУ „Паисий Хилендарски” бяха включени в заниманията по 
хипотерапия. 
 
“Това е невероятна инициатива – учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство и 
туризъм в Банско предпочитат да идват на заниманията с децата с увреждания на конната база. Много 
по-трудно е да ги мотивираме да влизат в редовните часове в гимназията.” Василена Дукова, 
преподавател ПГССТ – Банско 
 
“Ивана е щастлива – среща различни хора и те я опознават. Притесняваше ме как ще се държи на коня, 
но се справи – и двамата с баща й сме доволни.” С. Крайнова, родител на дете с увреждане 
 

Първият турнир по хипотерапия, който 
организирахме в рамките на проекта, впечатли не 
само преките участници, но и медиите в района – 
бяха излъчени няколко репортажа и кратки 
интервюта, публикувани няколко материала. Много 
от гостите за първи път наблюдаваха такива 
занимания и на практика се увериха в чудесния 
начин за сближаване на разнородни групи хора, 
които правят нещо заедно и са щастливи от това. 
Паралелно вървеше и организирането на 
благотворителния базар за набиране на средства за 
хипотерапия.  
 
Бяха закупени материали за трудотерапията на 
децата и младежите от дневните центрове, които с 

помощта на доброволци от гимназиите подготвиха великденски сувенири. На самия базар дойдоха 



представители на местната власт, хотелиери, учители. Бяха набрани 1456 лв. за хипотерапия. Това ще 
даде възможност работата с обучените млади хора и децата от дневните центрове да продължи. 
 
Най-важното обаче е, че този опит за сближаване на различни групи деца и млади хора, част от които 
формално са заедно в различните училища на територията на община Банско се осъществи! Възрастните 
- учители, родители, местна власт си дадоха сметка, че не са нужни кой знае какви ресурси за по-доброто 
разбиране на индивидуалните възможности и потребности в процеса на пълноценното израстване на 
децата и младите хора с и без увреждания. Просто е нужна малко мотивация и постоянство. Защото 
сближаването, разбирането на другия не свършва с края на един успешен проект. Сближаването е 
постоянно, процес, който си струва да се случва в името на децата и тяхното по-добро и пълноценно 
бъдеще. 
 
 
 
Сдружение „Тацитус”, дневен център за деца с аутизъм 
 

«Някога за аутизма се е мислело, като за 
«нелечимо» разстройство, но това схващане 
се разпада пред лицето на знанието и 
разбирането, които стават все по-обширни... 
Всеки ден хора с аутизъм ни показват, че 
могат да преодолеят, да компенсират или да 
управляват по друг начин много от най-
трежките и предизвикателни характеристики 
на аутизма. Ако хората, които заобикалят 
нашите деца, имат най-просто разбиране за 
това какво е аутизъм, това би могло да има 
огромно влияние върху тяхната способност да 
израстнат продуктивни и независими зрели 
хора.” Ellen Notbohm, “Ten Things Every Child 
With Autism Wishes You Knew” 

 
С помощта 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, подобряват 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.  
 
Със средствата на дарителите през 2012г. бяха покривани таксите за терапия на деца в неравностойно 
положение, за да могат да посещават центъра. Помогнахме на Мартин – неговият брат също е с аутизъм 
и тъй като родителите нямат достатъчно средства за да осигурят средства за адекватна грижа и за двете 
си деца, Мартин, който е в по-добро състояние до сега не получаваше достатъчно специализирана 
помощ, за да може да развие своя потенциал. От началото на септември 2011г. Мартин посещава 
центъра два пъти седмично по 8 часа на ден - месечно са необходими 512 лв. за специализирана работа с 
логопед, специален педагог и детски психолог.  
 
Щастливи сме, че благодарение на събраните средства Мартин получи шанс да се подготви за 
предстоящото интегриране в масовото училище. 



 
 

Тема: Деца, лишени от родителски грижи 

 
Фондация „Дечица” – „Ти си важен за мен!” 
 
„Дечица” работят с деца, лишени от родителски грижи в два дома в София - "Славейков" (15 деца на 
възраст между 7 и10 години) и Дома в Драгалевци (35 деца на възраст между 3 и 7 години). 
Доброволците от фондация „Дечица" са се заели със задачата да осигурят за децата от двата дома 
общуване, подобно на семейното - нещо, което държавата няма как да осигури.  
 
„Искаме повече хора да общуват с децата от 
домовете, с които работим. Някои от тези хора се 
превръщат в "значими възрастни" за децата, други 
стават техни приятели, но всички те помагат 
дефицитите в общуването на децата да бъдат 
преодолявани. Освен това искаме чрез работа с 
професионални учители и специалисти децата да се 
научат да се изявяват пред публика, да говорят, 
пеят и рисуват по-добре" споделя Богдана Манова, 
директор на фондация "Дечица". 
 
 

В средата на февруари фондация "Дечица" организира "Винтидж шоу" с 
децата от Дом за деца лишени от родителски грижи "П. Р. Славейков" в София. 
Облеклата бяха изработени от техните доброволци, от стари дрехи, на които 
вдъхнаха нов живот. "Резултатът беше невероятен - споделя Богдана - "Децата 
станаха истински звезди, а над 100 човека се събраха в "Склада", за да ги 
аплодират." Акцентът в ревюто e специалната хореография, която децата 
представят заедно с доброволците на фондацията. Моделите се срещат в 
средата на модния подиум и си казват "Ти си важен за мен". „Това изречение 
представя същността на нашата работа, а именно - да станем близки, 
доверени хора на дечицата. От началото на февруари фондация "Дечица" 
разполага с ново помещение, в което доброволците работят с децата от Дом 
за деца лишени от родителски грижи "П. Р. Славейков" в София. Така 
нареченото “клубче” е в непосредствена близост до Дома, а това е чудесна 
предпоставка за по-активна работа с дечицата. Клубчето е място за учене, 
творчество и срещи. 

 
"В момента работим с децата през седмицата, като предлагаме 
алтернатива на занималнята в училище - разказва Богдана. - В 
събота доброволците се срещат с момичетата от дома, а в 
неделя с момчетата. Следобедите също действаме. Съботата е 
ден за “Архитектура и други изкуства” - децата правят различни 
и интересни неща, например фигури от захарни кубчета. На 
тези арт-работилници започнахме да каним и деца на наши 
приятели и доброволци. Вярваме, че ще е интересно и 
вълнуващо за всички! 



 
„Синьо лято”, СНЦ „Помощ за всички” 
 

Футбол, ателиета по изобразителни изкуства, фотография и театър, а също 
пикник, конна езда, плаване с кану, садене на цветя, посещение на басейн 
и зоопарк, уроци по пеене, барабани, екскурзии – неща, които му се искат 
на всяко дете. И това е само част от програмата, осигурена по проект 
„Синьо лято“ за 60-те деца с увреждания или хронични заболявания, които 
живеят в Дома в Бузовград, и още за 15 деца с увреждания, които 
посещават дневния център.  
 
Проектът беше на обща стойност 3000лв., които осигуриха закупуването 
на материалите за работа с децата и транспорта. 
 
Но „синьото лято” за децата в Бузовград нямаше да се случи без помощта 
на десетки доброволци - ученици от гимназиите в Казанлък, които 
отделиха голяма част от лятната си ваканция за да помагат на психолога и 
персонала на дома в различните занимания с децата.  

 
 „От доста време работата ми на психолог е свързана с деца. На родителите, с които работя 
казвам това: „Инвестирайте неуморно в децата си самите себе си, не материални неща, не 
претенции и комплекси...само любов, безусловна любов. Защото без любов всяко дело е празно от 
истинското си съдържание”. В този дух се опитвам да възпитавам всекидневно най-напред себе си, 
хората от екипа, с който работя, доброволците.  
 
Иска ми се хората, които работят с деца да приемат работата си като призвание и служение, а не 
само като професия. Разчитам винаги много на младите хора в продължаването на тази благородна 
мисия, защото в тях има заряд, има чувство, има смелост. Работата ми с тях го доказва постоянно. 
Привличаме млади хора като доброволци в отглеждането и възпитанието на децата от Дома/тази 
година около 25 участника/. Отдавна сме разбрали, че те трябва да са запазили от детството си 
непосредствената радост, жаждата за откривателство, нескончаемата любов към приказките, 
рисуването и моделирането... Ето колко лесно с такива допирни точки се става приятел с онези 
деца, които практически не са имали възможността да бъдат отглеждани и обичани от мама и 
тате, глезени от баби и дядовци, конкурирани от братя и сестри. Това се случи и тази година с 
всички участници в проект „Синьо лято-2”.  
 
Много често се случва минувачи да се спират и да наблюдават с 
изненада и някаква радост шествието на деца и доброволци, което 
винаги е много цветно, забавно и шумно, да отбелязват, че не са 
предполагали колко добре възпитани и организирани са децата от 
Дома. Това, че повярвахте в нас ни прави изключително значими, кара 
ни да работим така, че никога да не съжаляваме, никога да не се 
отказваме, да дерзаем, заради по-доброто , заради по-истинското, по-
достойното право на живот на децата /независимо дали са наши родни 
или не/. В редиците на добро-творците ни сте записани и вие. 
Благодарим ви!”  
 
Ана Стефанова- психолог, координатор на проект „Синьо лято”, ДМСГД 
„Мария Луиза”, с. Бузовград 
 



 
 
Тема: Образование 
 
 
Стипендиантска програма «Готови за успех» 

За седма поредна година бяха връчени стипендиите "Готови за успех" – съвместен проект на Фондация 
"Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) и Фондация "Сирак". За учебната 2012/2013 бяха 
раздадени общо 87 стипендии на обща стойност 143 960 лв.  

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в 
социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, 
принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата 
от държавата пенсия. Водещ критерий е успехът на кандидатите: програмата подкрепя младежите не 
просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В 
този смисъл програмата е и предприемаческа. 

 

Маргарита Йорданова, директор на Фондация „Сирак” споделя: „От 2006 г. Фондация „Сирак” работи в 
партньорство с Фондация “Помощ за благотворителността в България” в рамките на кампанията 
"Готови за успех" , която има за цел да насърчи усилията на младежите, отраснали без родителска 
грижа, да получат добро образование като едно от най-важните условия за успешна професионална 
реализация и интеграция в обществото. Независимо от икономическата криза в страната , 
благодарение на изключителната способност на специалистите от ФПББ да набират и 
мобилизират средства, успяваме заедно да осигурим ежегодно стипендиите за нашите младежи и 
девойки – ученици в гимназиален курс и студенти в български ВУЗ. Едно от най-ценните достижения 
в нашето сътрудничество е създадената атмосфера на колегиалност и приятелство, както между 
двете организации така и в отношенията с нашите стипендианти, което ни дава възможност да 
подкрепим техните усилия да постигнат бъдещето, което заслужават!” 

Стипендиантите на програма "Готови за успех" често ни пишат - за да благодарят, да се похвалят с 
успехите си, да споделят надежди. Споделяме с вас някои от техните писма. 



 «Здравейте! Искам да изкажа своята 
благодарност за помощта, която ми 
оказвате, давайки ми тези средства. Вие ми 
помагате да продължа напред, осигурявате 
ми финанси, с които подпомагате моето 
студентстване. Благодарна съм от цялото 
си сърце затова, че ви има и затова, че сте 
осъзнали нуждата на студентите, 
израснали без родители. Продължавайте и 
занапред да вършите това добро дело. С 
уважение: Пламена Вътева» Пламена е от 
гр.Бургас. Учи в Университет "Проф.Асен 
Златаров", специалност "Предучилищна и 
начална училищна педагогика". През 
миналата учебна година беше стипендиантка 

в програмата за първи път.  

„Здравейте, през изминалата учебна година бях ваш стипендиант. С гордост мога да заявя, че 
завърших с отлична диплома - 5.91. Освен това завоювах призови места на национални и 
международни състезания: 

- 1-во място на Областния кръг на Олимпиадата по Физика – 2012 

- 1-ва награда за ученическа разработка на тема „Радиацията и човекът”, Фондация „Рьонтген" 

- 1-ва награда за изследователски проект Национален конкурс "Физиката в моите очи" - 2012 

- 1-ва награда за илюстративен проект Национален конкурс "Физиката в моите очи" – 2012 

- 1-ва награда международен конкурс на Европейска Асоциация по Астрономия. - 2012 - Find a sundial 
and show it to us  

Кандидат студентската ми кампания беше 
доста успешна и съм приета в Холандия, 
специалност - Liberal Arts and Sciences. 
Изпращам Ви и няколко снимки от 
завършването ми. Отново Ви благодаря, 
защото ми оказахте огромна помощ, в 
много труден за мен момент и ми дадохте 
сили да продължа напред!” Жасмина 
Костадинова е на 19 години, от Вършец. 
Живее само с майка си. Учи в СОУ "Иван 
Вазов", профил Физика и астрономия. 
Стипендиантка е на програма "Готови за 
успех" през учебната 2011-2012 г. От есента 
ще бъде студентка в Холандия.  

„Здравейте! Много Ви благодаря за 
оказаната финансова помощ през тази учебна година. Завърших 12 клас с пълен отличен 6.00, за 
което имам и грамота. Дипломата ми е отличен 5.84. Още един път Ви благодаря и очаквам и през 
учебната 2012/2013 г., когато ще съм студентка в ВТУ, специалност "Археология" пак да ми 
помогнете със стипендия. Искрени благодарности, Татяна” Татяна Цвяткова живее в Габрово само с 
баба си. Стипендиантка е на програма "Готови за успех" през учебната 2011-2012 г. По това време тя е в 
последния клас на Професионална гимназия по туризъм. Твърдо е решена да продължи образованието 
си.



 

 
 

Представяме ви нови каузи в «Колкото повече – толкова 
повече» 

 
 
Запознайте се с някои от новите каузи, които можете да подкрепяте. Всички каузи можете да разгледате 
в Дарителската платформа на ФПББ. 

 
Програма "Домашни грижи" за възрастни болни и 
самотни хора - каузата е на сдружение "Каритас 
България". Програмата "Домашни грижи" осигурява 
комплексна грижа на повече от 400 възрастни, 
болни и самотни хора в собствения им дом - там, 
където те се чувстват най-спокойно и добре. 
Мобилни екипи помагат на самотно живеещи 
възрастни хора, които имат нужда от помощ при 
поддържането на жилището си, пазаруване, 
поставяне на инжекции и взимане на лекарства. От 
2002 г. работят 6 центъра за домашни грижи - в 
градовете Русе, Белене, Раковски, Малко Търново, 
София и в с. Житница. Центровете обслужват и хора 
от още 8 населени места, които се намират в близост 
до центровете. 

 
Програмата осигурява услуги за възрастни, самотно живеещи хора, със сериозни хронични здравословни 
проблеми и с ниски доходи. Това са хора, които не могат да си позволят скъпо платените медицински 
манипулации и здравни услуги, от които се нуждаят. Възрастни и болни, които не могат да се грижат сами 
за себе си и домакинството, които живеят изолирано и са с ограничен достъп до социални услуги. Хора, 
чието състояние изисква наблюдение и специализирана дългосрочна грижа. 
 
Само 60 лв. на месец осигуряват на един възрастен човек комплексни домашни грижи, изцяло 
съобразени с неговото конкретно състояние и нужди. 

 
„Дом възможност" е програма на Фондация за 
социална промяна и включване (ФСПВ). „Дом 
възможност" представлява мрежа от жилища от 
семеен тип за младежи, които напускат 
специализирани институции за деца лишени от 
родителска грижа. Развива се вече 6 години и е 
базирана на практики в западна Европа, 
адаптирани към условията и нуждите на младежите 
в България. "Дом възможност" прекъсва цикъла на 
изоставянето, като помага на млади хора, 
израснали в домове за деца, да изградят умения за 
независим живот, за да станат достойни и 
допринасящи членове на нашето общество. 
 
Всеки център от програмата осигурява за 



младежите обучение и подкрепа за намиране на работа, управление на личните финанси и 
домакинството, развитие на социални умения и адаптация за самостоятелен живот. Общият капацитет на 
програмата е 24 места за младежи. ФСПВ е в процес на разработване на центрове по програмата в 
София, Варна, Бургас и Стара Загора. С помощта на доброволци от местните общности, „Дом възможност" 
предлага на младежите обстановка близка до семейната. Екипите използват разнообразни методи за 
работа с младежите, които включват менторство, специализирани образователни програми, групова и 
индивидуална работа, неформално обучение и др. 
 

„Училище сред природата”, Народно 
читалище "Бъдеще сега”. Проектът е за 
реконструкция на сградата на старото 
училище в село Гудевица, Смолянско – 
училището, в което от 1-ви до 4-ти клас е 
учила Валя Балканска. След реконструкцията 
центърът ще предлага иновативно обучение 
на 500 деца и младежи годишно. Нашите 
програми са предназначени за разгръщане 
на заложбите и талантите им, за развитие на 
умения за лидерство, екипна работа и 
инициативност, както и за наваксване на 
учебния материал за деца със затруднения в 
училище. Досега програмите ни се 
финансират главно по проекти и с дарения, 
малка част са платени В обученията 

използваме доказали резултатността си методи като сугестопедия, обучение чрез преживяване, 
връстници обучават връстници, преподаване през движение, йога за деца в образованието. При нас 
децата се обучават като свободни и отговорни млади хора, разкриващи пълния си потенциал. Водещи са 
личното отношение към всеки млад човек и фокусът върху неговото развитие в творческа среда. Те 
придобиват умения за учене през целия си живот и основа, да се самоизграждат, като личности и 
иноватори. 
 
 

На крилете на лешоядите... - Каузата е на 
сдружение "Зелени Балкани" - Стара Загора 
 
Белоглавите лешояди са изчезнали като 
гнездящ вид от Стара планина. Ние се 
опитваме да ги възстановим, като внасяме 
птици от Испания, Франция и други 
европейски страни и след дълъг период на 
адаптация и грижи, ги освобождаваме сред 
скалите на Балкана. Предлагаме ви да 
станете част от историческото завръщане на 
белоглавите лешояди в Стара планина, като 
осиновите птица от програмата за 
разселв.ане! При нас думата “осиновяване” 
придобива нов смисъл. Лешоядите не са 

любвеобилни и мили домашни любимци и няма да ви се наложи да приберете някой от тях у дома си, за 
да му чистите, да го храните и отглеждате. Птиците, които ние освобождаваме, са обикновено диви, 
несвикнали с хората, а и ние искаме те да останат такива, за да се адаптират успешно към живота в 
природата на България. Вашите средства ще се използват за закупуване на специални крилни марки и 
GPS/GSM предаватели, които ще ни позволят не само да разпознаваме вашата птица, но и да проследим 
адаптацията й след освобождаването, ще ни помогнат да изучим нейното поведение и да й помогнем в 
случай на нужда! 
 



 
 

Представяме ви нашите нови дарители 
 
 
Colliers International е нова компания - участник в програмата "Колкото повече - толкова повече". В 
началото на ноември нейни служители подписаха договори за дарителство по ведомост. Colliers 
International е партньор и клиент на Фондация "Помощ за благотворителността в България" от пет години. 
Служители на компанията са участвали в множество доброволчески инициативи. Сега те избират не само 
да дават от своето време, но и да подкрепят финансово любимите си каузи, като даряват всеки месец 
директно от възнаграждението си. Сред каузите, подкрепени от дарителите, са Детски център "Свети 
Мина" - София, Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" (на ФПББ) и Програма "Домашни грижи за 
възрастни болни и самотни хора" на сдружение "Каритас България".  
 
Весела Петрова, мениджър „Човешки ресурси” в Colliers, казва: «Участието на Colliers в дарителство по 
ведомост е факт, поради желанието на компанията, и в частност на нейните служители, да 
подпомагат обществото, в което живеят. Нашата организация и на местно ниво, и в глобален 
мащаб, винаги е била ангажирана с различни социални инициативи. И в този случай с голямо желание 
се включихме в инициативата. По отношение на механизма на дарителство, за нас е изключително 
удобство следното: 
- участието на служителите е напълно доброволно; 
- всеки сам избира кауза, към която се чувства съпричастен; 
- финансовото изражение на участието е въпрос на собствена преценка; 
- цялата сума, която общо служителите на Colliers даряват, се превежда по една сметка, от която 
се разпределя по отделните каузи.» 
 
Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на 
недвижимите имоти с 12,200 служители в над 522 офиса в 62 държави. Компанията предоставя пълния 
спектър от услуги в сферата на недвижимите имоти, включително брокерски услуги, управление на имоти, 
инвестиционно консултиране, оценки, пазарни проучвания. В България компанията работи от 1991г. и е 
безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. 

 
ЕЛАНА Инвестмънт са сред новите дарители по ведомост, присъединили се към програмата „Колкото 
повече – толкова повече“ на ФПББ. От Дарителската платформа те избраха сдружение "Тацитус" - 
сдружение на родители, специалисти и близки на деца с аутизъм. „Избрахме "Тацитус", защото вярваме, 
че има значение и защото се надяваме повече деца да се усмихват и да имат шанс за пълноценен 
живот!“ – така обясняват решението си новите ни дарители. 
 
ЕЛАНА Инвестмънт е част от една от най-големите небанкови финансови групи в България – групата 
ЕЛАНА. ЕЛАНА е с 20-годишна история на българския финансов пазар, като е предпочитана от местни и 
международни инвеститори като дългосрочен партньор и утвърден експерт в: управление на финансови 
активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, бизнес консултиране, управление на 
инвестиции в земи и възобновяема енергия, и др. 



Финансов отчет за 2012 
 
2012 година 

01.01.2012г. приходи разходи 31.12.2012г. 

1. Здравеопазване         

Фонд за лечение и рехабилитация на деца на ФПББ 12 167,92 лв. 31 178,75 лв. 11 040,45 лв. 32 306,22 лв. 

Лечение на деца, инициатива "Спаси, дари на ..." 621,05 лв. 9 245,91 лв. 3 618,66 лв. 6 248,30 лв. 

Фондация "Искам бебе" 41,00 лв. 660,00 лв. 16,50 лв. 684,50 лв. 

"И аз мога"/I can too - рехабилитация за деца и младежи 0,00 лв. 100,00 лв. 2,50 лв. 97,50 лв. 

Фонд за терапии на деца с аутизъм 1 152,00 лв. 750,00 лв. 18,75 лв. 1 883,25 лв. 

2. Образование         

Стипендии "Готови за успех" на ФПББ и Фондация "Сирак" 23 534,29 лв. 18 690,32 лв. 467,26 лв. 41 757,35 лв. 

Проект "Деца между културите" 22,63 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 22,63 лв. 

Проекти на Джуниър ачийвмънт 75,00 лв. 60,00 лв. 1,50 лв. 133,50 лв. 

"Заедно в час"  500,00 лв. 12,50 лв. 487,50 лв. 

Биоградинки в училище, проект на Агролинк  240,00 лв. 6,00 лв. 234,00 лв. 

3. Деца, лишени от родителски грижи         

"Не ме изоставяй", проект на Фондация "За нашите деца" 1 480,90 лв. 3 108,05 лв. 2 442,45 лв. 2 146,50 лв. 

Фондация "Движение на българските майки" 190,66 лв. 515,52 лв. 202,89 лв. 503,29 лв. 

"Аз баба и дядо", проект на Сдружение "Солидарно общество" - 
Шумен 

387,46 лв. 2 054,02 лв. 1 212,35 лв. 1 229,13 лв. 

Фондация "Дечица" 242,66 лв. 410,02 лв. 10,25 лв. 642,43 лв. 

Фондация "Заедно" - защитено жилище в с.Гурмазово 54,00 лв. 33,00 лв. 0,83 лв. 86,18 лв. 

Дом за сираци "Св. Николай", с. Нови Хан 2 244,90 лв. 3 016,70 лв. 75,42 лв. 5 186,18 лв. 

Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Силистра 1 863,12 лв. 580,00 лв. 14,50 лв. 2 428,62 лв. 

Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Хасково 340,52 лв. 36,00 лв. 0,90 лв. 375,62 лв. 

Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Роман 860,09 лв. 136,00 лв. 953,40 лв. 42,69 лв. 

Дом за деца с увреждания в гр. Мездра 485,06 лв. 2 056,82 лв. 1 206,92 лв. 1 334,96 лв. 

SOS Младежки дом, гр. ВеликоТърново 992,66 лв. 867,22 лв. 1 784,13 лв. 75,75 лв. 

Дом "Възможност", Фондация за социална промяна и 
включване 

2 000,00 лв. 2 600,00 лв. 2 065,00 лв. 2 535,00 лв. 

"Поправи детството", проект на Фондация "За нашите деца"  556,00 лв. 419,90 лв. 136,10 лв. 

"Приеми дете. Създай бъдеще", Национална мрежа за децата 
и М-Тел 

 113,60 лв. 2,84 лв. 110,76 лв. 

4. Деца и възрастни с увреждания         

Фонд за подкрепа на родителски асоциации и дневни центрове 
за деца и младежи с увреждания на ФПББ 

8 289,70 лв. 5 730,52 лв. 4 785,26 лв. 9 234,96 лв. 

Дневен център за младежи с увреждания на асоциация "И нас 
ни има" 

1 151,00 лв. 7 688,00 лв. 192,20 лв. 8 646,80 лв. 

Дневен център за деца с увреждания "Св. Мина" 1 152,00 лв. 210,00 лв. 555,25 лв. 806,75 лв. 

Сдружение "Тацитус" за деца с аутизъм 1 312,50 лв. 5 868,55 лв. 3 336,71 лв. 3 844,34 лв. 

Сдружение "Равенство", гр. Тетевен 2 006,00 лв. 795,00 лв. 2 269,88 лв. 531,13 лв. 



Фондация "Очи на 4 лапи" 740,96 лв. 1 804,62 лв. 45,12 лв. 2 500,46 лв. 

Център за ранно детско развитие, Бургас 230,00 лв. 258,60 лв. 6,47 лв. 482,14 лв. 

Дневен център "Алтернатива 55" за деца с аутизъм, гр. Стара 
Загора 

 419,41 лв. 6,74 лв. 412,67 лв. 

БАЛИЗ, Плевен  170,00 лв. 4,25 лв. 165,75 лв. 

Дневен център и кафене "Светът на Мария" за хора с 
увреждания 

 1 540,00 лв. 38,50 лв. 1 501,50 лв. 

5. Трета възраст         

Фонд за подкрепа на социални институции и организации за 
възрастни хора на ФПББ 

5 695,51 лв. 4 242,45 лв. 5 914,06 лв. 4 023,90 лв. 

Програма "Домашни грижи" на Фондация "Каритас" 18,00 лв. 663,00 лв. 16,58 лв. 664,43 лв. 

Фондация "Априлци" 2 232,56 лв. 1 640,22 лв. 41,01 лв. 3 831,77 лв. 

6. Екология         

Фонд екологични проекти на ФПББ 4 198,00 лв. 835,90 лв. 20,90 лв. 5 013,00 лв. 

Спасителен център за диви животни в Стара Загора, фондация 
"Зелени Балкани" 

77,00 лв. 1 052,00 лв. 26,30 лв. 1 102,70 лв. 

Animal Rescue София 28,00 лв. 683,00 лв. 17,08 лв. 693,93 лв. 

Асоциация на парковете в България 588,40 лв. 184,20 лв. 4,61 лв. 768,00 лв. 

Проект Залесяване в 10 природни парка, WWF 243,00 лв. 10,00 лв. 0,25 лв. 252,75 лв. 

Природозащитен център "Драгоманско блато", СДП Балкани 0,00 лв. 140,00 лв. 3,50 лв. 136,50 лв. 

Осиновяване на животни, Зоопарк София 1 438,66 лв. 1 084,62 лв. 27,12 лв. 2 496,16 лв. 

Възстановяване на хижа Богдан, БТС  120,10 лв. 3,00 лв. 117,10 лв. 

7. Изкуство и култура         

8. Фонд Благотворителни базари и събития         

Фонд за художествена самодейност на ФПББ 1 113,12 лв. 976,10 лв. 424,40 лв. 1 664,81 лв. 

9. Фирмени дарителски сметки         

Холдинг "Загора" 2 469,00 лв. 2 205,00 лв. 55,13 лв. 4 618,88 лв. 

Ситибанк Н.А. 980,00 лв. 5 790,00 лв. 3 244,75 лв. 3 525,25 лв. 

Актавис 921,04 лв. 128,68 лв. 3,22 лв. 1 046,50 лв. 

М-Тел SOS семейство 1 666,96 лв. 1 252,02 лв. 1 793,75 лв. 1 125,23 лв. 

М-тел 1788 проекти 32,22 лв. 847,04 лв. 21,18 лв. 858,08 лв. 

eCommera   24 025,20 лв. 19 828,00 лв. 4 197,20 лв. 

Станислав Георгиев  2 585,51 лв. 2 585,51 лв. 0,00 лв. 

Георги  Павлов  12 056,94 лв. 2 151,42 лв. 9 905,52 лв. 

VMWare  745,00 лв. 25,13 лв. 719,88 лв. 

Кризисен фонд 1 888,44 лв. 57,39 лв. 718,13 лв. 1 227,70 лв. 

апел "Подари мечта" 3 874,02 лв. 1 103,61 лв. 508,84 лв. 4 468,79 лв. 

Дарения за ФПББ  530,00 лв. 13,25 лв. 516,75 лв. 

ТОТАЛ 91 102,01 лв. 164 950,61лв. 74 263,34 лв. 181 789,27 лв. 

 


