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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 член на:
Международната мрежа на CAF
(от 1996 г.)
Американска търговска камара (от
2000 г.)
Български форум на бизнес
лидерите (от 2000 г.)
Глобален договор на ООН
(от 2003 г.)
Български дарителски форум
(от 2003 г.)

КАКВО Е ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ?

ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ
Дарителството по ведомост
дава възможност за всеки
работещ на трудов договор да
дарява ежемесечно малка сума
за избрана от него кауза с
подкрепата на своя
работодател. Към дарението се
прибавят средствата, дарени 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 ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2014

КАКВО НОВО ПРЕЗ
2014?
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През 2014 г. в програмата „Колкото
повече, толкова повече“ бяха
дарени 192 745 лв.

През 2014 към нас се присъедини и
Контур Глобал Марица Изток 3,
която въведе дарителството по
ведомост със собствено име
„Отговорна фирма – отговорни
служители“. За първите 10 месеца
на инициативата служителите
успяха да наберат над 19 000 лв. в
подкрепа на местни и национални
каузи, които компанията удвоява.
Постигнатите резултати за 2014
стъпват на цялостно планиране,
промотиране и активна подкрепа от
страна на компанията.

Заедно с вас подкрепихме с дарения
и доброволен труд 73 каузи в
областите: здравеопазване,
образование, грижа за деца и
младежи, лишени от родителски
грижи, услуги за деца и възрастни
хора с увреждания, грижа за стари
хора, екология, изкуство и култура.

Най-популярни остават каузите за
лечение на деца и стипендиите
„Готови за успех” за деца и млади
хора без родители с отличен успех.

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ…
Това доведе логично и до отличие –
трето място в най-успорваната
категория в Годишните награди за
отговорен бизнес на Българския
форум на бизнес лидерите,
„Инвеститор в обществото“.
„КОЛКОТО ПОВЕЧЕ...” В ЦИФРИ

192 745 лв.
са дарени по ведомост през 2014 за
нашите каузи.

73 каузи

успяха да обединят работодатели и
служители около своите дългосрочни
проекти.

каузи през 2014г. отново
бяха стипендиите „Готови
за успех и Фондът за
лечение и рехабилитация
на деца на ФПББ.
Нови компании приеха
предизвикателството да се включат
в подкрепа на каузи, избрани и
приети от техните служители.

Благодарим ви, че сте част от
„Колкото повече – толкова
повече”. Ако все още не сте,
присъединете се – ние ви
обещаваме, че правенето на
добро ще преобрази работното
ви място завинаги!
Екип на ФПББ
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През 2014 с помощта на нашите
дарители „Искам бебе“ имаше
възможност да финансира
частично процедурите за две жени
с репродуктивни проблеми.

Фондация
„ИСКАМ БЕБЕ”
"Искам бебе" подкрепя
семействата, които искат да имат
деца и защитава техните
интереси; работи за промяна на
обществените нагласи към хората
с репродуктивни проблеми и
информира, финансира и
осигурява емоционална подкрепа
на хората, които се борят за свое
дете.

От 2010г. „Искам бебе“ е член на
Fertility Europe - асоциация от 24
организации от 23 държави в
Европа, които се занимават с
проблемите, свързани с
репродуктивното здраве.

.

Със сумата от 2440 лв. са покрити
частично разходи, за които
пациентите не могат да получат
средства от други източници –
НЗОК или Фонд „Ин витро”,
поради спецификата на тяхното
заболяване. В момента една от
двете жени се подготвя за ин
витро опит, който поради
медицинска причина не се
покрива от Фонда, а другата е в
началото на бременността си след
поредица неуспешни опити за
лечение. И двете дами са
доброволки на “Искам бебе“ и
изказват дълбока признателност
на хората, дарили средства за тях.

Фонд за лечение
и рехабилитация
на деца на ФПББ
През 2014 даренията по ведомост
са близо 19 000 лева, към които
добавихме дарението от
Райфайзен банк и служители в
рамките на кампанията „ Избери,
за да помогнеш” 2013. Общо
56849 лв.са разходите за лечение,
рехабилитация и медицински
изделия в подкрепа на 82 деца
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Фонд "Лечение и рехабилитация
на деца" на ФПББ подкрепя
семейства с деца с хронични и
други заболявания - заболявания
на централната нервна система,
ендокринни, генетични, психични
и други болести.Средства от
фонда се отпускат за лекарства,
медицински консумативи и
изделия, помощни средства,
медицински дейности и операции
в България, за които не се
отпускат средства от НЗОК.

Целта на фонда е да допълва
средствата на родителите и да
помага необходимото лечение и
редовните медицински процедури
да не бъдат прекъсвани.
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.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Стипендии „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ”
Вече 9 години програмата „Готови
за успех” подкрепя ученици и
студенти без родители.
Стипендиите „Готови за успех"
подкрепят младежите не просто
защото са ощетени от съдбата, а
защото имат изключително добри
постижения и отличен успех.

През учебната 2014/2015 г. общо 128
млади хора получиха стипендии за
отличен успех.От тях 31 са пълни
отличници.
Средствата за стипендиите са
осигурени изцяло от дарения и се
разпределят от комисия, в която
участват дарители.
Набраните средства за стипендии за
учебната година са 250 000 лева.
За изминалите 9 години програмата
е раздала над 900 стипендии на
обща стойност над 1 230 000 лв.
Изненадата на тазгодишната
церемония беше наградата „Бяла
лястовица“, която „Господари на
ефира“ връчват на хора със значими
постижения, дали добър пример в
обществото или ежедневието.

„Това не е награда за ФПББ –
наградата е за всички
стипендианти, за дарителите,
които ни подкрепят вече девет
години и за хората, които помагат
встрани от светлината на
прожекторите. Благодарим ви!”,
каза Яна Рупева, директор
Дарителски програми във
фондацията.

НАШИТЕ
СТИПЕНДИАНТИ
Кристина Сиракова е стипендиант на
"Готови за успех" две поредни
години.Преди година тя учеше "Финанси"
в УНСС.Искаше да се дипломира, да
работи, но и да продължи образованието
си с магистърска степен и да
попътува.Днес Криси е изпълнила
първите три точки от списъка с желанията
си. В месеца на любовта получихме от нея
ето това писмо:

„Здравей, мила Пепи!* /Пепи е
нашата колега Пенка Цветкова/,
Отдавна се каня да пиша, но все не
успявам да отделя време измежду
тичането на работа и в
университета…Аз успях да завърша
успешно бакалавърската си степен по
Финанси с успех 5.92 и след това
записах магистратура по Финансов
контрол отново в УНСС.Вече дори и
половината от нея мина, отново
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успешно. Успявам да защитя името
си на бивш стипендиант на "Готови
за успех" :) Работата в Ърнст и Янг
също е страхотна, екипът е
предимно от млади хора, които
споделят много знания с мен и ми
помагат малко по малко да се изградя
като специалист в сферата на
данъчното облагане.След като
разказах накратко за всички хубави
неща, които ми се случват, искам да
споделя, че често си мисля за вас и за
това как ако не бяхте вие и
програмата, сега може би нямаше да
съм успяла да стигна до
тук.Благодарение на вас и
подкрепата ви успях да отделям
достатъчно време за учене, за да
мога да покажа тези резултати сега,
както в университета, така и в
работата.
Няма думи, с които бих могла да
изразя благодарността си към вас за
всичко, което направихте за мен!
Мислех си как бих могла да го направя
и ако има нещо, с което бих могла да
помогна и да съм ви полезна, каквото
и да било, моля да ми се обадите или
да ми пишете.
P.S. Изпращам ви една снимка от
дипломирането си през
декември.Успях да стана трета по
успех във випуска, за малко не догоних
първенеца, но съм щастлива и с
бронза :)
Поздрави,
Криси
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Фондация
„Заедно в час“
Фондация „Заедно в час”
Визията на Фондация "Заедно в
час" е всяко дете в България да
има достъп до качествено
образование, независимо къде
живее и какви са финансовите
възможности на родителите му.

оценка на работата си от ученици
и родители.
Можете да видите видео истории
от класната стая:
https://www.youtube.com/playlist?li
st=PLrtagOrHPmJfyqzBOQccdTvp6
9Bxiuzzo

Сдружение
АГРОЛИНК
Сдружението работи за да създава
сред деца, учители и родители
информираност и познания за
принципите на биологичното
земеделие и биопроизводството.

За тази цел организацията
привлича и развива мотивирани
млади специалисти, които се
посвещават на учителската
професия за период от две години
в най-нуждаещите се училища в
България. Сумата от 810 лв за
2013, която беше неизразходвана
и 150 лв. за 2014 е използвана за
изработката на 9 видео истории от
класните стаи на „Заедно в час”,
показващи добри училищни
практики. Видеата са представени
на конференция „Образование за
успеха на всяко дете” през месец
юни 2014.Тъй като една от
основните цели на организацията
е да работи за споделяне и
създаване на успешни практики в
образованието, тази конференция
е ключов момент в постигането на
заложената цел.
През 2013/2014 «Заедно в час»
достигна до 4592 ученици в 42
нуждаещи се училища в 6 региона
на България. Има 21% увеличение
на средния успех за една година, а
учителите получават висока

земята и в сърцата“ на режисьора
Андрей Волкашин беше представен
на специална премиера в Център за
култура и дебат „Червената къща“.
Повече за филма:
http://biogradinka.agrolink.org/news/1
37-premiera-film-gradinarstvo.html

През 2014 фокусът ни беше към
учениците от училището за деца с
увреден слух „Проф. Дечо Денев“в
София и привличането на нови
съмишленици и доброволци, които
да работят в създадената там
биоградинка.

Дарението от 190лв. от
инициативата „Колкото повече –
толкова повече” беше използвано за
организираното посещение на
известния агроном,
природолюбител и лечител Веселин
Орешков и неговата градина в
Троян.
Първият български филм за
биоградинарство - "Семенца в

През 2014 имаше общо 8
доброволчески дни - на тях идваха
както приятели на биоградинката,
така и нови лица - някои бяха
доброволци в работата, а други ни
подкрепиха като ни донесоха
семенца и вече готов разсад за
зеленчуци и цветя. През пролетта и
лятото засаждахме цветя,
поправяхме и боядисвахме
оградата. Децата пък имаха
кулинарни уроци по приготвяне на
биосандвичи и сладки.

И още: ако искате да се включите в
проекта не само като дарители, но и
като доброволци, следете сайта и
Фейсбук страницата на
биоградинката:
http://biogradinka.agrolink.org/ - там
редовно се публикува информация
за събитията и доброволческите
акции, които са подходящи за
цялото семейство.
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ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ
РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ
Фондация „Дечица”
Фондация „Дечица“ работи с
деца, лишени от родителски
грижи в дом “Драгалевци” и дом
“П.Славейков” в София.
Фондацията им осигурява
подкрепяща среда чрез работа с
различни специалисти, както и с
доброволци от фондацията.

„Един възрастен работи с едно
дете под наблюдението на наш
психолог.Целта е детето да се
социализира, да създаде контакт
със значим възрастен, който ще
му помага за дълъг период от
време.По този начин децата в
известна степен преодоляват
травмата от факта, че са
изоставени, и се приучават да се
доверяват, да споделят и да се
“отпускат”.Специалистите,
които работят с тях, са учители
по латино танци, по английски
език, психолози и логопеди.От
миналата година наехме и учител
в занималнята на децата, която
се провежда в наетото от
фондацията
помещение.Съществена част от
нашата работа е да научим
децата да участват в нашите

творчески работилници, като
само сътворяват красиви нещакартички, мартенички, сувенири и
прочее. Така те от малки се учат
на самостоятелност и труд“,
Богдана Манова, директор
През 2014г.фондация „Дечица“
получи дарения в размер на
17960лв., които бяха изразходвани
за наем на помещение /детски
клуб/, заплащане на труда на
психолог, учител по танци и
учител по английски, както и за
почивка на море с децата.

“При работата с децата от
институция през миналата
година стигнахме до редица
изводи, като един от водещите е,
че те трудно общуват, често не
се изразяват адекватно, понякога
отказват да общуват.Един от
най-успешните начини да
преодолеят тези слабости, е
творчеството.Чрез творене
децата започнаха да изразяват
своите мисли, чувства, мечти,
споделят дори страховете
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си.Чувстват се свободни да бъдат
себе си, повишават самооценката
си, научават се да получават
поощрения.Започват да се усещат
значими и оценени.Развиват
въображението си.”

SOS Детски
селища България
В рамките на тригодишната си
програма „Начало на
самостоятелен живот“, SOS
младежки домове – Велико
Търново подпомага финансово
младежи и девойки, които са
приети да следват в университети.
Част от дарените средства бяха
предоставени на Христо Тодоров студент в четвърти курс „Социална
педагогика“ във
Великотърновския
университет.„Радвам се, че имам
възможността лично да
благодаря за предоставените
парични средства. Благодаря, че
ми се дава шанс да продължа
образованието си, за да мога да се
реализирам и да съм в състояние и
аз да помагам на деца в нужда!„
Христо Тодоров

950лв. от дарението бяха насочени
целево към SOS приемното
семейство на мама Марчела от
SOS детско селище – Трявна, за
закупуване на домакински уреди.
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Фондация „За
Нашите Деца”
Превенцията на изоставянето е
сред основните приоритети на
фондация „За Нашите
Деца“.Изоставянето на деца в
социални домове у нас
продължава да е тревожна
практика и през 2014-та
година.Сред основните фактори,
които повлияват на родителите да
изоставят децата си, това са
липсата на подкрепа и затруднено
финансово положение.

бебетата отглеждани в институция
има и забавяне във физическото
развитие.През 2014-та година
фондацията предотврати
настаняването в институция на
общо 192 деца – както
новородени, така и деца в
семейна среда, които има
опасност да бъдат изоставени или
неглижирани.

Сумата от 1743 лв.събрана от
дарителите по ведомост беше
разпределена по две програми:
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съществуващаите приемни
семейства, както и към подготовка
на нови.В резултат на това
успяхме да помогнем на общо 66
деца, които бяха настанени в
нашите приемни семейства.
Благодарение на усилията на
специалистите тези деца получиха
своя шанс равен шанс за
развитие.Тези деца усетиха
топлината на семейната среда и
това оказа голямо влияние върху
тяхното емоционално и физическо
развитие.37 деца, които бяха
прекарали живота си до момента в
институция, само за няколко
месеца успяха да преодолеят
предизвикателствата в тяхното
развитие.

„Поправи детството”– развиване
на приемната грижа в България,
която дава шанс на много деца да
не попаднат в социален дом, а да
имат любящо семейство, което да
ги дарява с грижа, внимание,
подкрепа и разбиране.

Децата отгледани зад стените на
институциите са лишени от обич,
от присъствието на значим
възрастен, връзката с който
довежда до правилното психоемоционалното развитие и
социално благополучие не
детето.Наред с забавянето на
психологическото развитие,

„Не ме изоставяй” –
предотвратяване на изоставянето
на бебета.Специалистите ни
ежедневно работят с найголемите родилни отделения в
София и Пловдив с родители,
заявили желание да оставят
своите новородени деца.
През изминалата 2014-та година
усилията на специалистите в
София и Пловдив бяха насочени
към развитие на Приемната грижа
в двата града.Годината в
центровете ни премина под знака
на активна подкрепа към вече

Благодарение на добрата
подготовка на приемните
семейства 9 бебета бяха настанени
директно от родилното
отделение.4 от децата, на които
помогнахме през изминалата
година се върнаха в своето
биологично семейство, а 15
намериха своето ново семейство,
след като бяха осиновени.
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Институт за изкуство и терапия
ЛИБЕРА
Чрез изразните средства на
ударните инструменти и ритъм
терапията, Институт ЛИБЕРА
помага на деца, лишени от
родителски грижи, да подобрят
уменията си за комуникация и да
се справят с агресията.Агресията,
отчуждеността, липсата на
самочувствие и уважение като
примери за нарушен личен ритъм,
са основен проблем в
установяването на здравословни
комуникации в обществото и
социалната реализация.

За обективно отчитане на
резултатите от ритъм терапията бе
направено изследване на нивата
на агресивност и депресивност на
участниците, които намаляват в
края на проекта.

Сдружение
„Самаряни“,
Стара Загора
С даренията на обща стойност
2373 лева бяха проведени 5
терапевтични ритъм сесии за
децата от дома в с. Доганово.

Филмче за проекта може да
видите тук:
https://www.youtube.com/watch?v=
GInzyBCOJxg#t=11

„Самаряни“ работят активно по
предоставянето на приемна грижа
- социална услуга, която цели
осигуряване на грижа в семейна
среда на деца и юноши, които
поради различни причини не
могат да живеят със собствените
си семейства.
Целта на услугата е да се даде на
детето шанс да живее със
семейство или с родител, които да
се грижат за него за
предварително определен
период.В зависимост от нуждите
на детето, то може да остане в
дома на приемните родители за
кратък период от време или до
навършване на пълнолетие.

Общата сума на даренията през
2014г.е 1708лв., изразходвани за
работа с основните целеви групи
на сдружението – кандидати за
приемни родители и вече
утвърдени приемни семейства.
Дейностите включват: отговори на
въпроси относно услугата
„Приемна грижа“, провеждане на
информационни срещи със
заявили интерес кандидати за
приемни родители, провеждане на
консултации, организиране и
провеждане на групи за подкрепа
на приемни родители и обучения
за приемни родители.

През месец септември и октомври,
2014 г., беше отделено
допълнително време за
подготовката на материали и
провеждането на надграждащо
обучение на тема: „Справяне с
трудното поведение“.
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ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ
Сдружение „ТАЦИТУС”
Подкрепата на дарителите
позволява на „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.

В България държавната помощ за
децата с аутизъм е изключително
ограничена и повечето деца не
могат да получат достъп до нея, а
за тези, които имат достъп, тя е
крайно недостатъчна за
постигането на значими
резултати.
Със сумата от 6200 лв.през 2014г.
отново финансирахме работа с
деца от материално затруднени
семейства.

Аутизмът е тежко разстройство на
развитието, причините за което
все още са обект на
изследвания.Характерна е
затруднената комуникация,
обучение и социализация, които
често са съпътствани от
поведенчески проблеми.Затова от
изключителна важност е с децата с
аутизъм да се работи интензивно
от ранна детска възраст.

Деян Николов: Деян е полусирак и
стар познайник на дарителите по
ведомост - те подкрепяха
неговите занимания още от
включването на сдружение
„Тацитус“ в тази инициатива. Той
посещаваше Центъра ежедневно,
по три часа на ден.Заниманията му
бяха изградени върху системата
PECS – специална програма, с
чиято помощ невербалните деца
се научават да комуникират чрез
размяна на картинки.
Ние сме щастливи, че тъжната
приказка на неговата майка Ана
завърши с щастлив край - днес той
е интегриран в масова детска
градина и комуникира с
връстниците си в цели изречения
чрез своята книга/папка с
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картинки, която използва успешно
и извън дома.
Николай Петров: Ники е дете с
аутизъм, с което работим вече
няколко години. Той е част от
семейството на
«Тацитус».Радостни сме да
споделим с Вас – дарителите по
тази инициатива -неговия
напредък.
Да накараш едно дете с аутизъм
да се усмихва и да го научиш да
изпитва радост – това е огромен,
ежедневен труд, който си
заслужава всяка секунда,
прекарана с Ники. Работим много
затова да задържа вниманието си.

Родителите на Ники го записаха
на училище, но той все още се
нуждае от допълнителна работа за
повишаване на концентрацията, за
подобрение на фината моторика и
въвеждането на базови познания.
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Гражданско
сдружение „
Алтернатива 55”,
Стара Загора
Средствата са изразходвани за
алтернативна програма по
хипотерапия за деца със
специални потребности,
посещаващи Център за социална
рехабилитация и интеграция в
гр.Стара Загора. Алтернативната
терапия се реализира от екипа на
Центъра, с участието на
специалисти по терапевтична езда
от прабългарска школа за
оцеляване „Багатур”. За каузата
на „Алтернатива 55“ бяха дарени
общо 2377 лв.

Родителите споделят, че
хипотерапията е спомогнала в
голяма степен за преодоляване на
страхове у децата им, повишила е
тяхната физическа активност и
концентрация, стимулирала ги е
да извършват други дейности в
ежедневието, които до този
момент са отказвали или
извършвали с нежелание:
Децата се довериха и изпълняваха
изискванията на треньорите,
спазваха правила в непозната
среда, започнаха да произнасят
нови думи… Освен това, считаме,
че тя подпомогна и родителите да
се чувстват по-уверени и
адаптивни, да повярват във
възможностите на децата си.
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„Изключително успешна, макар и
реализирана в рамките на няколко
месеца, хипотерапията оказа
невероятен ефект върху
развитието на детето ми- то
вече прави очен контакт!
«Хипотерапията въздейства на
моя син изключително
благоприятно.Помогна му да
преодолее страха си от
животните, подобри чувството
му за баланс и
ориентация.Невероятният
подход на треньора го накара да се
вслушва и изпълнява инструкции,
което влияе положително на
комуникацията му с околните. Не
на последно място общуването с
конете го карат да се чувства
спокоен и да намира нови
приятели»
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Фондация „Фонд за терапии за
деца с аутизъм“
Броят на децата с аутизъм нараства
лавинообразно в световен мащаб:
по данни на Autism Society of
America, към 2014 г. едно на всеки
68 деца страда от някакво
разстройство на аутистичния
спектър. Към настоящия момент
минимум 150 000 души в България
страдат от аутистично
разстройство, като поне половината
са деца.
За каузата на Фонда през 2014г.
бяха дарени 1890лв. Те
организираха и проведоха за първи
път в България безплатно обучение
по TEACCH (Treatment and Education
of Autistic and Related
Communication Handicapped
Children) - световно наложена
терапевтична практика за създаване
на обучителни умения и навици у
деца с аутизъм. Започна и
изграждането на Център за
приложен поведенчески анализ
(Applied Behavior Analysis АВА) и
обучителна програма, която
включва 3 годишно сертифицирано
обучение за 16 специалисти в
ежедневна работа с 40 деца с
аутизъм.

На 19 октомври 2014 г., на кортовете
на Българския национален тенис, за
втори път от Фонда организираха
тенис-турнир за деца с аутизъм.
Много от децата с аутизъм имаха
възможност да поиграят с треньори
и да се насладят на играта.
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"България е малка, но изпълнена с
много тъга и това не ми харесва.
Единственият начин да живеем
добре, е да надмогнем егоизма".С
тези думи, на 2 април тази година,
писателят Калин Терзийски се
обърна към събралите се по повод
световния ден за информираност за
аутизма.
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Фондация „Светът на Мария
На 16 юли 2013 г. отвори врати
първият в София Дневен център за
обучение в трудови умения за
хора с интелектуални затруднения
„Светове”, а година по-късно и
първото по рода си Защитено
кафене.

Основният проблем пред младите
хора с интелектуални затруднения
е липсата на възможности за
общуване извън тесния семеен
кръг, ангажиране в трудови
дейности през деня и развитие на
техния пълен потенциал за
включване в общността.Центърът
предлага нова за България
социална услуга и дава
възможност на хората с
интелектуални затруднения да
излязат от домовете си, да
изградят социални умения, да
придобият трудови навици и поголяма независимост в своето
ежедневие.Дневният център вече
е запълнил капацитета си от 30
лица.
Основният проект „Светът на
Мария: създаване на дневен
център за трудови дейности за
хора с леки и умерени
интелектуални затруднения иновативен модел на дневна
грижа за хора с интелектуални
затруднения” е финансиран в
периода април 2013 – март 2015 от

ОП „Развитие на човешките
ресурси” на стойност 251 957,74 лв.
Проектът обаче не включва
разходите за храна на клиентите,
които възлизат на 4 лв.на човек на
ден. Сумата от 1 250 лв.от
даренията по ведомост беше
използвана за закупуване на част
от необходимите хранителни
продукти, с които бяха приготвяни
ястия в кухнята на Дневния център
за обяд на клиентите.
Професионален готвачтрудотерапевт ръководи
програмата за подготовка на
храна.Във всички дейности,
свързани с подготовката на
храната активно се включват и се
обучават потребителите,
участници в съответната
програма.

РОСЕН, потребител на Дневен
център „Светове”: „Тук ми харесва
да работя в кухнята и да готвя с
Данчо, научавам как се готвят
различни храни. Много ми харесва
да съм дясната ръка на някого,
някой да разчита на мен”.
РАДОСЛАВ, потребител на
Дневен център „Светове”: „Тук ми
харесва да работя в кухнята с
Данчо и да готвя – Данчо да
показва, аз да се уча. Харесва ми и
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в ателието за сапуни, защото съм
станал много добър в опаковането
на сапуни, направо като машинка
съм. Харесва ми, че съм ценен.“

МАРИЯ, потребител на Дневен
център „Светове”: „Откакто съм в
Дневния център станах по-умна,
повече разсъждавам – кое е редно,
кое не. Чувствам се по-голяма и
пораснала, по-отговорна за
нещата, които правя.Вече вкъщи
правя сама салата, сама
пазарувам.Тук намерих също
приятели, научих се да подкрепям
другите. ”

ВЕЛИСЛАВА, потребител на
Дневен център „Светове”:
„Откакто съм в центъра ставам все
по-сръчна в нещата, които правим.
Тук никой не ме е обидил, с
каквото са могли хората са ми
помагали.Изслушвали са ме
внимателно като разказвам.Аз
също съм станала по-търпелива и
по-толерантна към другите”.
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„Очи на
четири лапи”
От фондацията казват:
„Физическата свобода е нещо
толкова естествено, че цената й
можеш да осъзнаеш само когато я
загубиш. Убедени сме, че в
България трябва да има училище,
което да обучава кучета –
помощници на хора с увреждания.“

Фондация „Очи на четири лапи” е
пълноправен член на европейската
федерация на училищата за кучета
водачи на слепи, както и на
международната федерация на
училищата за кучета водачи на
слепи. През 2014г. каузата им събра
650лв., които бяха изразходвани за
покриването на консумативи,
свързани с обучението на кучета
водачи на слепи и обучението на
слепи хора за работа и живот с
дипломираните за тях служебни
кучета в рехабилитационния
център.

Благодарствено писмо от Страхил
Димитров: „Казвам се Страхил
Димитров. Роден съм и живея в село
Микрево, община Струмяни. Още в
зората на съзнателния ми живот,
когато се налагаше да играем с
приятели, аз изпитвах
затруднения при ритането на
топка, гоненицата, криеницата и
други подобни детски игри.
Страдам от коварна и неизлечима
болест - пигментна дегенерация на
ретината. Зрението ми бе от 5 до
10 % от зрението на нормалните
здрави хора. Изпаднах в огромен
шок и бях много стресиран, когато
една сутрин преди 3 години се
събудих в пълен мрак и пълна
слепота. Изпаднах в депресия,
започнах да се застоявам в къщи и
да водя заседнал живот, загубих
доста контакти. Реших, че трябва
да направя нещо и да се боря, за да
заживея отново пълноценно.
Тогава от медиите научих, че в
София вече има фондация, която се
казва „Очи на четири лапи” и
помага на слепи хора като мен,
като им предоставя напълно
обучени кучета водачи. Веднага
осъзнах, че това е единственият ми
шанс в живота и трябва
непременно да опитам.
Кучето се казва Барс - мъжки черен
късокосмест лабрадор, като
веднага си допаднахме взаимно и от
пръв поглед между нас възникна
една много здрава и всеотдайна
връзка. На първи август Барс ми бе
поверен, прибрахме се у дома, след
което животът ми се промени за
пореден път. За нула време Барс се
запозна и запомни маршрутите,
които ми бяха необходими да
изминаваме във връзка с
изпълнението на личните ми и
служебни ангажименти. За мен
вече не съществува място или цел,
до която с Барс да не можем да
отидем.
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Сами ходим до роднини и приятели,
до магазини и барчета, до банки,
общински и социални служби – с две
думи навсякъде, където имаме
необходимост да отидем. По цял
ден сме в движение, изминаваме по
5-6 километра и повече, тонусът и
здравословното ми състояние
значително се подобриха, свалих
над 25 кг. от наднорменото ми
тегло, възвърнах си старите
контакти и връзки. Благодарение
на добродушната и миловидна
физиономия на Барс, си създадохме
много нови приятелства и
запознанства.
С две думи Барс е шестицата в
живота и е най-голямото
богатство, което имам. Животът
ми без него просто вече е немислим.
За това искам да благодаря на
целият екип на фондация „Очи на
четири лапи”, като им кажа:
Благодаря Ви мили хора, благодаря
ви за упорития ви и неуморен труд,
който полагате, въпреки големите
затруднения, които изпитвате.
Благодаря ви за усилията, които
полагате, за да превърнете това
невинно създание-кучето в нашата
най-голяма надежда за смислен
живот. Благодаря ви, че ни
дарявате с възможността да
контактуваме и общуваме,
Благодаря ви за независимостта,
която ми подарихте!“
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За баба Елена полагат грижи
сътрудниците към центъра за
Домашни грижи на Каритас в
Малко Търново.

ТРЕТА ВЪЗРАСТ
Програма „Домашни грижи“
на „Каритас“
„Домашни грижи“ е програма на
„Каритас”, която предлага на
възрастни и болни хора здравни и
социални грижи в уюта на техния
собствен дом, където те се
чувстват най-спокойни. Освен
професионалната грижа,
сътрудниците на „Каритас”
предоставят топлина и човешко
отношение, от които възрастните
хора най-много се нуждаят, тъй
като много от тях са самотни, на
легло, лишени от социални
контакти.

Благодарение на услугата
„Домашни грижи“ през 2014 г. 333
възрастни хора в Русе, София,
Белене, Раковски, Малко Търново
и село Житница бяха обгрижвани
в домовете си, а мобилните екипи
на „Каритас” работиха в още 5
близки села.
Грижата, която екипите
предоставят включва: медицински
манипулации (инжекции, взимане
на кръв, превръзки, следене на
жизнените показатели и приема на
медикаменти, здравни
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консултации), грижа за тялото
(къпане, тоалет, бръснене,
раздвижване, помощ при хранене
и преобличане, и т.н) и социални
грижи (придружаване до лекар и
други институции, поддържане на
регулярна връзка с личния лекар,
закупуване на медикаменти,
заверяване на здравните книжки и
т.н). Разходите за програмата за
цялата 2014 г. възлизат на 205 606
лв. С дарените по ведомост 2350
лв. бяха частично осигурени
пътните разходи за 11-те
автомобили, чрез които
мобилните екипи посещават
възрастните хора.
„Казвам се Елена. От 1992 година
съм пенсионерка. Но за съжаление,
тогава ме налегнаха и болести…
Благодарение на „Каритас”, на
техните грижи, на тяхната
помощ, аз се чувствам много подобре. Не говоря само за
медицинската помощ, но и за
тяхната човешка загриженост,
подкрепа в трудните моменти.
Ние не сме само пациент и сестри
- те за мен станаха като
семейство. Всеки ден очаквам
тяхното идване, като че ли
слънчев лъч ме огрява и внася
надежда за днешния ден.“

„Обикновено идвам два пъти на
ден в този дом – сутрин и вечер.
Основната задача е тоалетът,
грижата за леля Стефка, която е
на 95 г. След като приключа с
личния тоалет и сменя спалното
бельо, правя превръзка на ръката,
която от няколко седмици много я
боли. Компресите я облекчават.
Тя е много умен човек, но много
самотен. С нея всеки път
разговаряме на различни теми.
Много е благодарна. Винаги
когато дойда тук, се
разчувствам.

Няма да забравя думите на леля
Стефана: „Аз няма да умра, мое
момиче, от глад, а ще умра от
самота”. Тези думи ме трогнаха и
за да не бъде натъжена и
самотна, хванах ръцете й и я
поканих на танц, въпреки че е
лежащо болна. Под звуците на
красиво танго (пято от нея) ние
затанцувахме на място. Тя в
леглото, а аз права до нея. Леля
Стефка си спомни младите
години и ме нарече Танголита. Аз
разбрах, че това е едно хубаво
танго. „О, Танголита, ти, скъп
мой блян!” Кети, сестра към
Домашни грижи на Каритас
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ЕКОЛОГИЯ

рехабилитация, карантинно и
различни по размер клетки за
отглеждане и разлитане с обща
площ 6 800 кв.м.

„Зелени Балкани”
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учебните заведения породи
идеята за създаване на
образователен център за опазване
на влажните зони „Драгоманско
блато“.

Спасителният център за диви
животни е специализирано звено
за лечение, рехабилитация,
размножаване и връщане в
природата на редки и застрашени
диви животни.
През изминалата година сумата от
1287 лв.беше предназначена за
посетителския кът в Спасителния
център за диви животни. Той е
мястото, където над 3000 деца
годишно се запознават с
дейността на Центъра. Като
резултат имаме завършена, поатрактивна и съвременна визия на
посетителската част.
Основните дейности на центъра са
лечение и възстановяване на
бедстващи животни и връщането
им в природата; размножаване на
редки хищни птици; развитие на
програми за реинтродукция и
подпомагане на популациите на
защитени видове, приютяване на
конфискувани редки животни от
дивата фауна, обект на незаконна
търговия; образователни
дейности и екологични младежки
програми.

Спасителният център разполага с
оборудвана амбулатория,
помещения за реанимация,

Сдружение за
дива природа
БАЛКАНИ
Основните цели на Сдружението
са проучването, опазването и
възстановяването на флората и
фауната в природните екосистеми,
съхранението им за бъдещото
поколение и популяризиране на
проблемите на природозащитата
сред широката общественост.
Нуждата от извънкласни дейности
по екологично образование в

Това е първият и единствен
специализиран център около
София, предназначен за срещи,
уроци, лекции и семинари на
ученици и природозащитници от
всички възрасти на тема опазване
на влажните зони и карстовите
форми.

Даренията по ведомост помагат за
покриване на разходите по
поддръжката на центъра, който
всяка година посреща ученици,
които искат да научат повече за
богатството на наша природа, за
разнообразния животински и
растителен свят на Драгоманското
блато и влажните зони като цяло.
В Центъра се помещава изложба
на тема влажни зони и тяхното
опазване и се провеждат беседи и
лекции с децата.
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