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Дарителство по ведомост с Фондация BCause 

През 2001г., заедно с първите ни дарители, ние съз- 
дадохме първата българска професионална програма 
за дарителство по ведомост - лесен начин за 
всеки служител на трудов договор да дарява всеки 
месец малка сума директно от заплатата си. 
С дарителството по ведомост работодател и 
служители могат да работят заедно за обща кауза.

С механизма за дарителство по ведомост, десетки 
организации получават от BCause финансиране, 
резултат от месечните дарения на десетки, понякога 
стотици хора. Дарителството по ведомост за 
тях означава редовни и предвидими приходи, с 
които  могат да планират основните си дейности 
и да се посветят на това, което умеят най-добре – 
работата със своите бенефициенти и клиенти.

Благодарим Ви!

Картината на корицата е с автор 
Веси Шуманова, фондация „Дечица“



През 2018 година по ведомост даряваха близо 3300 служители в 38 български компании. 
През годината бяха дарени точно 490 990 лв. в полза на 48 каузи – неправителствени 
организации и фондове, които ежедневно променят живота на хора и общности в 
цялата страна. 

Традиционно, най-често избираните каузи са стипендиите за деца и младежи без родители и 
лечението и рехабилитацията на деца. 

Все по-често каузите в програмата се предлагат от самите дарители. Прави впечатление, че все 
повече хора, които се присъединяват към дарителсвото по ведомост, вече имат своя любима 
кауза и търсят начин за включването й в програмата. Зачестяват и еднократните дарителски 
акции в компаниите, организирани от служители в полза на кауза, за която те вече даряват 
редовно. 

Програмата за дарителство 
от работното място през 2018

Дарения през 2018 по сфери

Здравеопазване - 279 081 лв.
Деца и младежи без родители - 72 564 лв.
Образование - 37 045 лв.
Хора в нужда - 13 343 лв.
Екология и помощ за животните - 8 877 лв.
Възрастни хора - 5 524 лв.
Други каузи - 56 816 лв.



През 2018 г. дарявахте за…



Здравеопазване

Фондът “Лечение и рехабилитация на деца” 
на Фондация BCause подпомага със средства 
предимно деца с нужда от постоянна 
рехабилитация и за закупуване на помощни 
средства. През 2018 г. към фонда са се 
обърнали за финансова подкрепа родителите 
на деца, страдащи от детска церебрална 
парализа, епилепсия, спина бифида, детски 
аутизъм, разстройство на експресивната 
реч, разстройство на психичното развитие, 
мускулна дистрофия. Подпомогнато е 
едно дете с травма на глава вследствие на 
катастрофа и едно дете в будна кома. 

Клиничната пътека за рехабилитация на 
деца с ДЦП покрива 10 дни процедури (2 
седмици без събота и неделя). За децата с 
постоянен адрес в София Столична община 
дофинансира още 10 дни процедури, 
така че да няма дълги паузи в терапията. 
За съжаление, децата от провинцията 
нямат такава привилегия. Затова се налага 
родителите да отделят сериозни средства, 
с които в обичайния случай не разполагат. 
При децата със заболявания различни от 
ДЦП, например епилепсия, проблемът е още 
по-сериозен, защото клиничната пътека е за 
1-2 курса рехабилитация годишно, което е 
крайно недостатъчно. 

Помощните средства (инвалидни колички, 
вертикализатори, триколесни велосипеди, 
санитарни столове и др.) са друг сериозен 
проблем. Цената им е изключително висока 
- от 1500 до 3-4000 лв., а без тях ефектът от 
рехабилитацията би се компрометирал. 
Помощни средства в България отпускат 
социалните служби по места, но те са 
несъобразени с нуждите на пациента и 
морално остарели. През 2018 г. Фондът 
е подпомогнал финансово родители за 
закупуване на проходилка, вертикализатори 
и ортези за нуждите на децата им, страдащи 

от детска церебрална парализа и мускулна 
дистрофия.

Подпомогнати са общо 33 деца за терапия 
в следните центрове: Медицински център 
„Деца с проблеми в развитието”, Фондация 
„Воден път”, Център „Логос АБВ”, терапевтич-
но студио „Фернандина”, Център „Спектър, 
Карин дом, Фондация „Заедно можем 
повече”, ДЗЗД „Слънчогледи”, Фондация 
„Стела Богомилова”, логопедични кабинети 
в Сливен и София, център „Рибем” Турция, 
кабинети за лечение чрез хипербарна 
оксигенация.

Едно от нашите деца е Кристиан - 
15-годишно момче с тежка форма на детска 
церебрална парализа. Не може да ходи, да 
говори и да се самообслужва. За него се грижи 
възрастната му баба, чиято пенсия е 260 
лв. Майка му и баща му са в чужбина и не се 
интересуват от него. Въпреки тежкото 
си състояние, детето не получава пълния 
размер 930 лв. социална помощ, защото 
баба му няма попечителски права. Фондация 
BCause закупи инвалидна количка, за да може 
детето да бъде извеждано навън. Цената 
на количката – 2000 лв. – беше непосилна за 
баба му.

Фонд “Лечение и рехабилитация 
на деца”, BCause 

  19 973 лв.



Фондация “Нашите недоносени деца“ 

Фондация “Нашите недоносени деца”  
активно работи в посока развиване и 
насърчаване на метода кенгуру-грижа (кон-
такт кожа до кожа) за недоносени деца, като 
изгражда семейни стаи в неона-ологичните 
отделения в страната. Това са помещения, 
които се оборудват според нуждите на 
недоносеното новородено бебе, където то 
може да прекарва време с родителите си, 
a те могат бъдат обучени как да се грижат 
за бебето си. Майката има възможност да 
кърми или да изцежда кърма за бебето си, 
като в същото време семейната стая им 
осигурява защитено пространство, което е от 
изключително значение в подобна стресова 
за семейството ситуация.

Семейната стая позволява също така 
практикуване на препоръчвания от Све-
товната здравна организация метод, наречен 
кенгуру-грижа. Доказано е, че този метод, 
при който майката и бебето са поставени в 

непосредствена близост, кожа до кожа, има 
голямо значение за подобряване състоянието 
на бебето, стабилизиране на неговите 
жизнени показатели, синхронизиране на 
дишането му с това на майката, подпомагане 
на кърменето и пр. Доказано е, че кенгуру- 
грижата значително намалява болничния 
престой на недоносените бебета. Чрез 
изграждането на стаи от семеен тип в 
българските неонатологични отделения, 
Фондация “Нашите недоносени деца” цели 
подобряване на грижата за недоносените 
деца, а също така осигуряване на възможност 
за изграждане на връзката между родителите 
и новороденото.  

Благодарение на набраната сума от 
дарителството по ведомост беше завър-
шен ремонтът на семейната стая към нео-
натологичното отделение в МБАЛ “Д-р Иван 
Селимински” АД - гр. Сливен.

  1 236 лв.   



Фондация “АРТОН”

В пловдивската Клиника по детска онкохемотология, където 
редовно се провежда болнична програма по арт терапия 
„АРТОН”, нашата арт-терапевтка разказва:

„Наско е при нас вече за втори път и се познаваме от много 
години. Много обича да рисува неща, които са по негова идея. 
Също така и да прерисува картини, но много по-рядко. Спомням 
си преди време бях подготвена с една тема, но той даде много 
по-добра идея и аз промених своята по време на часа. Често 
го споменава и е много горд от това. Много е доволен и пред 
всички казва,че един път е дал той темата за часа. Наско има 
голям талант! Даже смятам, че ако някой се заеме сериозно 
с това би стигнал доста далече. Питала съм майка му дали 
има друг творец в семейството, но той е единствен с такава 
дарба. Много обича нашите часове по програма “АРТОН”, винаги 
бърза за арт стаята с патеричките по коридора, а когато ме 
види, винаги ми се усмихва много. Понякога, да не кажа често, 
е Сърдитко. И той като всички нас, си има и недобри дни! Но в 
годините намерихме начини да се шегуваме заедно и така бързо 
му отминава тъгата. Изработеното от днес той подари на 
своята майка за новата им къща. Надписа творбата с обич!” 

Без значение къде се намира на планетата и какво точно 
заболяване го е сполетяло, всеки е горд и щастлив, когато може 
да покаже победите си! Особено когато сам е пожелал това!

“АРТОН” е национална програма за изкуство 
в болнични условия за пациенти, лекуващи 
се от хронични кръвни и онкологични 
заболявания. През 2011 г. екипът на Фон-
дацията създава първата за България 

болнична програма за психологическо 
възстановяване на пациенти с онкологични 
заболявания - програмата започва първо в 
Клиника по детска хематология и онкология, 
Университетска болница „Св.Марина“ – 
Варна, а от 2014 се провежда и в останалите 
две специализирани клиники за лечение на 
деца с онкохематологични заболявания в 
страната – в София, и в Пловдив. Програма 
„АРТОН“ ангажира пациентите в график от 
различни творчески сесии. За целите са 
назначени творци в различни области на 
изкуствата, които преминават задължителни 
супервизии с клиничен психолог. Творците 
водят арт сесиите с пациентите в група, 
а също така и в индивидуалните условия 
на болничната стая, когато пациентът не 
е в състояние да присъства в групата.  
Арт сесиите са обособени по теми в 
област „Музика“, „Декорация и пластика“, 
„Изобразително изкуство“.

  1 649 лв.



Стипендии “Готови за успех“, BCause

Образование

Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас 
и студенти в държавни учебни заведения, 
изгубили единия или двамата си родители, 
или израснали в специализирана институция. 
“Готови за успех” е програма на фондация 
BCause в партньорство с Фондация “Сирак” 
от 2006 година. Стипендиите са осигурени 
изцяло от дарения. 

Най-важният критерий за избора на сти-
пендианите е успехът, който имат от 
предходната учебна година, и на второ 
място се оценява социалният им статус. 
Подкрепяме младежите не просто защото 
са ощетени от съдбата, а защото имат 
изключителни постижения, отличен успех 
и са целенасочени, мотивирани и активни. 
Чрез тази програма нашите стипендианти 
не само имат възможност да продължат 
образованието си, но и да получат подкрепа 
за старт в кариерата и да се запознаят с 
водещи работодатели.

През учебната 2018/2019 година 91 души 
получават стипендии, чийто годишен раз-
мер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 
лв. за учениците. 

На 9 ноември 2018 посрещнахме новия 
випуск на “Готови за успех”. На емоционална 
церемония 69 студенти и 22 ученици 
получиха получиха своите грамоти. Сред тях 
традиционно най-много са бъдещите лекари 
и изучаващите икономически специалности. 
Тази година нашите стипендианти говорят 
най-голям брой чужди езици - арменски, 
арабски, турски, индийски, китайски, 
японски, английски, испански, руски и 
немски. Разбира се, има и завършващи 
учители, историци, младежи с награди от 
художествени и музикални състезания. Сред 
класираните са 24 кръгли сираци и 4-ма 
млади хора с увреждания.

За поредна година подкрепа получихме от 
дългогодишния посланик на добра воля на 
“Готови за успех” журналистката Мирослава 
Иванова. Тя и дипломиралата се на същия 
ден Василена Любенова бяха водещи на 
събитието. Студентът по медицина Ивайло 
Данков, който е стипендиант за пета и 
последна година в програмата, благодари 
сърдечно за подкрепата. Той сподели, че за 
него стипендията „Готови за успех” „връща 
донякъде справедливостта в живота му.”

  27 744, 65 лв.



Вече над 20 години JA България е водеща 
нестопанска международна организация у 
нас, с утвърдена репутация в предоставянето 
на иновативно и модерно образование 
за младежи от най-ранна възраст до 
университета. Екипът на организацията вяр-
ва и работи за каузата „От предприемчиви 
хора към щастлива нация“. JA България е 
член на JA Worldwide и JA Europe и годишно 
достига до 40 000 ученици и студенти от 450 
населени места в страната.

С дарените средства беше частично финан-
сиран иновационен лагер за 45 младежи от 
гимназиален етап на тема “Към иновации 
и предприемачество чрез суровини и 
природни ресурси“, организиран от Джу-
ниър Ачийвмънт България с подкрепата на 
Община Средец - 23-24 март 2018 г. В двата 
лагерни дни участниците се разделиха по 
екипи и работиха по зададен казус с помощта 
на ментори, след което презентираха иде-
ите си пред жури. Най-добрите три идеи 
достигнаха финалите. 

Отборите работиха от идеи за хранилки за 
птички, до иновативни смарт-часовници, 
през иновативен кейс за телефон, направен 

Junior Achievement Bulgaria

от нефт, гума и прозрачна смола, до био-
фулмастри и бои, през билки, до матрак с 
водорасли, от пречиствателна станция до 
идея за създаване на пътища от рециклирана 
пластмаса, от пречистване на морска вода до 
пречиствателна станция. Повечето ученици 
за първи път участваха в интерактивно 
състезание с формат иновационен лагер.

Михаил Костов от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Карнобат, сподели: „В училище много 
рядко ни разпределят да работим в екип. Тук 
имахме казус и трябваше да се конкурираме 
с другите отбори, което ни направи много 
по-мотивирани. Беше много забавно, имахме 
трудности, но ги преодоляхме, и съм много 
доволен, че участвах.“

  402 лв.



Фондация “Заедно в час“ 
„Заедно в час“ съществува заради дълбокото убеждение, че всяко дете може и трябва да 
получи отлично образование. Целта ни е да докажем, че ограниченията на средата не трябва 
да предопределят съдбата на нито един ученик. За нас преодоляването на образователното 
неравенство ще дойде, когато всички деца имат възможността да реализират напълно своя 
потенциал. Вярваме, че за тази цел са необходими лидери с вяра и умения, които да се посветят 
на осъществяването на нашата визия. Затова „Заедно в час“ привлича, подбира, обучава 
и подкрепя хора с различен професионален опит, които да стават учители по програмата 
за период от две години и дългосрочни лидери на промяната в образователната система в 
България. 

споделя Иван Петров, Специалист методо-
логия на обучения и оценка на въздействието 
във фондация „Заедно в час“. 

Чрез заснемането на обучението ние до-
стигнахме не само до 50-те участници на 
място, но и до общността от 262 възпитаници 
на програмата. Този ресурс ще бъде изпол-
зван за бъдещи обучения и за учители в по-
отдалечени региони. Темата на обучението 
“Работа с родители“ е ключова за участниците 
в програмата, тъй като родителите са един от 
решаващите фактори, които оказват влияние 
на учениците. Затова участниците в програма 
„Заедно в час“ инвестират време и усилия да 
въвличат родителите в учебния процес.

Сумата на дарението през 2018 г. е 
инвестирана в заснемане на обучение на 
тема „Работа с родители“ през декември 
2019 г., насочено към участници по програма 
„Заедно в час“. Обучението е заснето като 
част от инициативата на „Заедно в час“ за 
споделяне на добри практики в общността и 
за да достигне до повече настоящи и бъдещи 
учители по програмата. 

„Видеата от заснети обучения са важен 
ресурс за участниците и възпитаниците 
на програма „Заедно в час“. Те им дават 
възможност да си припомнят и упражняват 
инструменти, за да подобряват техниките 
си и да стават по-ефективни учители“, 

  623 лв.   



SOS детски селища 
Програмата за дарителство от работното място на фондация BCause подкрепя семейството на 
мама Марчела от детското селище в Трявна повече от 15 години. Марчела Личева работи в 
SOS от 1992 г. - през всичките тези години е отгледала петнадесет деца. Повечето от тях вече са 
самостоятелни млади хора, работят, учат, а има и такива създали семейства и деца.

Деца и младежи без родители

В момента Марчела е SOS приемен родител 
в селището и полага грижи за Калин и Дияна, 
като очаква настаняване на още деца през 
пролетта. Любими занимания за децата, 
насърчавани от мама Марчела, са изучава-
нето на природните забележителности в 
страната, реденето на сложни пъзели и 
отглеждането на домашни любимци - котета, 
куче, водни костенурки; както и създаването 
на домашни градинки край дома с цветя 
и зеленчуци. С дарените от вас средства, 
семейството на мама Марчела пътува из 
страната в търсене на нови спомени и 
преживявания, осигурява за учениците 
средства за учебници и материали, и си 
помага в домакинските разходи - като 
закупуване на електроуреди, мебели и др.

  5 872 лв.



Национална асоциация за приемна грижа

“Гордеем се с нашите стипендианти, защото знаем колко 
трудно е да имаш много добър успех, въпреки трудностите 
и предизвикателствата, в които се намираш или с които е 
започнал животът ти. Знаем, че тези успехи се дължат не 
само на децата, но и на подкрепата на учителите, както и на 
грижата на приемните родители. Това е повод за пореден път 
да се замислим за това, че в живота има трудности, но е важно 
кой ти помага да се справиш с тях.”, 

Мирослав Долапчиев, 
председател на Националната 

асоциация за приемна грижа

16 ученици в приемни семейства получиха стипендия „Продължи“.  Съвместната инициатива 
на BCause и Националната асоциация по приемна грижа има за цел да подкрепя и стимулира 
ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. Средният 
успех на 16-те класирани стипендианти е Много добър 5,16. В програмата са включени ученици 
от 7, 8, 9, 10, 11 клас от няколко региона в страната. 9 от стипендиантите учат в професионални 
гимназии, а останалите 7 – в средни профилирани училища. Сред стипендиантите има бъдещи 
счетоводители, специалисти по туризъм, готвачи, мебелни техници и дизайнери, счетоводи-
тели, лаборанти в козметичната индустрия и др. Стипендиантите покриват очакването да имат 
много добър успех за изминалия учебен срок, да нямат повече от 5 неизвинени отсъствия, 
както и да развиват някое свое умение. 

  1 161 лв.   



Всеки ден в България поне две деца в риск се разделят със своите родители, като 90% от тях 
са на възраст под една година. Практиката показва, че ако родителите не изоставят детето си 
веднага след раждането, вероятността да го направят впоследствие е минимална, защото се 
изграждат емоционални връзки между детето и родителите.

През 2017 година децата, оставени да живеят 
в институции, са близо 3000. Там те изостават 
в своето физическо и психическо развитие, 
защото не получават най-важното - любов, 
внимание и индивидуални грижи. Основните 
причини за раздялата на децата от техните 
родители са тежки финансови затруднения, 
социално изключване, липса на подкрепа 
от близките или наличие на увреждане на 
детето. 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години 
подкрепя деца в риск от изоставяне и 
техните семейства. С дарените средства 
екипът ни оказа своевременна, адекватна 
професионална, емоционална и материална 
помощ на децата, за да могат да развият своя 
потенциал и способности. Подкрепихме 

родителите за повишаване на знанията 
и уменията им в грижата за техните деца. 
Специалистите ни осигуриха и необходимите 
спрямо нуждите на всяко семейство храна, 
медикаменти, аксесоари, козметика. Орга-
низирани бяха социализиращи дейности, 
събития и празненства за децата.

През изминалата година, с подкрепата на 
програмата за дарителство по ведомост, 
двата ни Центъра за обществена подкрепа в 
София и Пловдив работиха с общо 783 деца 
и родители по каузата „Семейна подкрепа“. 
Специалистите ни, сред които социални 
работници, психолози, семеен консултант и 
експерти по ранно детско развитие, работиха 
със семействата и даваха насоки за правилна 
и сигурна грижа за децата. Благодарение на 

   6 086 лв.

Фондация „За нашите деца“



Вашата подкрепа успяхме да обезпечим, спрямо потребностите, допълнително семействата 
да работят с лекари, психиатри, рехабилитатори, педиатри, фамилни терапевти, логопед. 
Осигурихме, след преценка и спрямо нуждите на всяко семейство, адаптирано мляко, детски 
пюрета и каши, памперси, детски колички и проходилки, детска козметика, дрешки, обувки и 
играчки. Ето историята на едно от нашите деца:

„Със Силвия се срещнахме за първи път в болницата в гр. 
Пловдив – несигурна и сама, беше решила да остави детенцето 
си. Нашият социален работник от Центъра за обществена 
подкрепа - Таня, веднага откликна на повикването на лекарите 
и бързо отиде в болницата, за да направи всичко по силите си 
бебчето да остане с майка си. В рамките на около половин час 
Таня успя да научи много за Силвия и нейното голямо семейство 
– как тя и патньорът й се обичат силно и се познават още от 
деца, как са били нетърпеливи да направят свое семейство, да 
имат много румени и здрави деца и да живеят в мир и любов в 
красива къща. Мечтата им обаче не се сбъдва напълно. Силвия 
и Ангел заживяват заедно, раждат им се 4 деца, но мечтаният 
дом не е точно такъв, какъвто са си го представяли, когато са 
били малки.

В момента Силвия и 2 от децата й живеят в полуразрушена 
къща, със счупени прозорци, прогнила врата и скърцащ под, 
докато първородното детенце, родено с увреждане, е далеч 
от нея, в приемно семейство, което има възможност да полага 
необходими грижи и да посреща специфичните му нужди. Ангел 
пък е в чужбина, за да изкарва пари за семейството си и рядко се 
прибира.

А през това време Силвия е самичка, объркана и несигурна дали 
за четвъртото им детенце няма да бъде по-добре да живее 
в друго семейство. Таня разговаря дълго със Силвия, увери я, че 
целият екип е готов да я подкрепи, за да могат майка и бебе да 
останат заедно и да не се разделят. Осигури на младата майка 
комплект за новородено, който съдържа всичко необходимо за 
посрещане на нуждите на едно бебенце през първите няколко 
месеца от неговия живот.  Имайки тази подкрепа и увереност-
та, че не е сама, в крайна сметка Силвия решава, че няма 
смелостта да остави детенцето си и заедно се прибират  
у дома. Със Силвия, както и с много други семейства като 
нейното, ще работим заедно като ги подкрепяме и насърчаваме 
да поемат грижата за децата и домовете си и станат 
самостоятелни в отговорната задача на родителството.“



Фондация "Дечица" 
Вече над 10 години ние работим с деца от домове между три и осемнадесет години. Следваме 
поговорката, че трябва да научим децата сами да си ловят риба, а не да им я даваме наготово. 
Опитваме се да ги подкрепяме по всякакъв начин – материален и духовен.

Най-важното в нашата работа е посто-
янството и търпението. Контактите с 
децата са ежеседмични, регулярни - това е 
важно условие за устойчивост на връзката 
с възрастния. Резултатите са увереност, 
снемане на тревожността, емоционална 
стабилност, желание за творчество. Децата 
буквално разцъфтяват пред очите ни, 
след като изградят силно приятелство и 
привързаност.

В  момента работим групово с по-малките дечица и индиви-
дуално - с големите. Правим неща, които един родител прави 
с детето си – пазаруваме заедно, готвим, чистим градинките 
и парковете, четем, разказваме си истории, мълчим заедно. 
Споделяме заедно моментите си. Децата ни промениха много. 
Станахме по-търпеливи. Научихме се колко са важни малките 
крачки. Започнахме да ценим дребните успехи. Сега имаме 
ново клубче, където протича работата ни. То е вълшебното 
място, което ни събира всяка седмица и където правим всички 
интересни неща с децата. С клубчето работата ни става 
завършена. То е отворено за деца, доброволци, приятели и 
познати, техните деца и близки… Хората се събират тук с 
радост и не искат да си ходят. 

Богдана Манова, директор

Ние се стремим да помагаме на децата да 
развиват своите умения, таланти и потенциал; 
да получат достъп до услуги, които държа-
вата няма как да им осигури. Дейностите ни 
включват работа с различни специалисти- 
психолози, логопеди, хореографи и прочее, 
както и работа с доброволци. Със средствата, 
дарени по ведомост, ние осигуряваме 
за децата арт занимания - с помощта на 
специалист децата се учат да моделират, да 
рисуват, да апликират и да правят различни 
сувенири. Работи се в малка група, за да има 
по-силен ефект и индивидуално внимание. 
Допълваме и средствата за нашите социални 
дейности - социалният работник разговаря с 
децата по темите, които ги вълнуват; проучва 
техните силни и слаби страни; мотивира ги 
да се включват в различни събития; изготвя 
доклади за децата и т.н.

  532 лв.



Институт за съвременно изкуство и терапия 
“Либера”
Институт  “Либера” разработва програми, базирани на изразните средства на изкуствата 
музика, танц, театър и изобразително изкуство. В своята социална и терапевтична дейност 
Институт “Либера” си партнира с редица неправителствани организации, сдружения, 
фондации, общини, министерства, организатори на фестивали и други събития. Чрез изразните 
и терапевтични средства на ритъма и ударните инструменти Институт  “Либера” разработва и 
участва в различни проекти, свързани с: деца без родители и деца в нужда; деца аутисти и с 
различни увреждания; деца бежанци и деца/юноши в риск; хора с онкологични заболявания, 
сърдечно-съдови проблеми, Алцхаймер и Паркинсон заболявания, множествена склероза, 
психиатрични проблеми и др.; хора с увреждания и възрастни хора; незрящи хора; затворници 
и арестанти и т.н.

Даренията по ведомост се използват в 
рамките на програмата „Ритъм Клиника“ - 
една кауза, създадена от Мартин Иванов 
и поддържана и разработена от Институт 
за изкуство и терапия “Либера“. Тя е 
свързана с организиране и провеждане 
на безплатни терапевтични ритъм сесии 
за деца и младежи с увреждания от 
цялата страна. До този момент „Ритъм 
Клиника“ е посетила с голям успех около 
25 града на България. Всеки един от 
посетените домове и центрове е заявил 
желание за повторно посещение и 
регулярни занимания с ритъм терапия. 

“Днес действително благотворното въздействие на ритъма се 
усети още в първите минути на терапевтичната сесия. Дани, 
който по принцип трудно координира движенията на ръцете 
си, например, с удоволствие барабани, на моменти и сам, по 
тарамбуката. А усмивката му - както неговата, така и на 
останалите деца и младежи, които се включиха в сесията, със 
сигурност са най-голямата награда, осмисляща начинанието 
на Мартин Иванов.” 

Красимира Славова



Изказвам своите лични благодарности и тези от името на  
целия Регионален център за подкрепа процеса на 
приобщаващото образование - област Кърджали, към г-н 
Мартин Иванов - Либера, който успя да развълнува децата 
със специални потребности, техните родители и колегите, 
със своите нетрадиционни методи и техники, използвайки  
ритъма и силата на изразните средства на ударните 
инструменти...  Благодарност и от присъстващите  
родители... Ще Ви очакваме отново в Кърджали... 

Мариана Георгиева

  144 лв.



Сдружение ‘‘Алтернатива 55’’ 
гр. Стара Загора
Център “Алтернатива” е създаден през 2006 г. по програма за работа с деца със СОП. Работим 
за развитието и социализацията на деца с проблеми в развитието, най-вече с деца с аутизъм. 
Средствата, дарени през 2018 г., използвахме в три направления: социализацията на деца с 
проблеми в развитието и обучение и подкрепа на родителите им; ранно професионално 
информиране и насочване към подходяща професия на деца от нашия Център; популяризиране 
на дейностите пред общността с цел развиване на подкрепяща среда към децата с проблеми 
в развитието.

Хора с увреждания

През 2018 г. продължи работата по работа 
с деца по т.н. метод “Ранна интервенция”. 
Методът позволява на място в дома на 
детето, с разработен инструментариум от 
въпросници, да се направи по-реална оценка 
на проблемите и възможностите на детето, 
на необходимостта от следващи стъпки по 
диагностика, терапия и рехабилитация. В 
дейностите участваха специалисти от нашия 
център, които работиха с 12 деца - предимно 
от малки селища на Старозагорски регион, 
където няма развити социални услуги и с деца 
от Стара Загора, които не ползват услугите на 
центъра поради липса на капацитет. 

Даренията допринесоха и за конкурса 
с изложба на детски рисунки на тема 
„Приятели”; за Ден на отворените врати 
за студенти и специалисти и за обучение 
със съдействието на БАСМ в Медицински 
факултет на Тракийски университет: темата 
„Аутизъм - същност, ранни признаци, 
диагностика и терапевтични подходи 
при деца с аутизъм” представиха пред 
студенти д-р Рени Колева - педиатър,  и 
представителите на „ЦСРИ Алтернатива 
55” Деяна Белчева – психолог,  и Анастасия 
Василева – ръководител на сдружението.

Проведена беше пилотна програма за ранно 
насочване на 3 деца от центъра професии, 
свързани с информационни технологии, в 
партньорство със ЗараЛаб, както и „Академия 
за родители” по теми, свързани с активно 
участие на бащите в отглеждане на деца с 
увреждания.

  9 168 лв.   



“Осъществената в рамките на проекта практическа 
конференция фокусира общественото внимание върху много 
остър проблем, какъвто е социалното включване на децата и 
младежите с увреждания и професионалната им реализация… 
В резултат на конференцията екипът на Международен 
младежки център затвърди успешното си партньорство 
с „Алтернатива 55“ и започна планирането на последващи 
съвместни дейности.”

Весела Марева, 
управител на Международен младежки център, 

гр. Стара Загора 



Сдружение "Заедно можем повече"

ЦСРИ „Щастливи заедно” към Сдружение „Заедно можем повече“ се посещава от 16 деца с 
различни увреждания. С децата се провеждат индивидуални консултации с логопед, психолог 
и монтесори-педагог. Всяка събота се провеждат групови арт-терапевтични занимания. Децата 
са разпределени в 4 групи по 4 деца. Груповите занимания се водят от арт-терапевт, подпомаган 
от ко-терапевт. Арт-терапевтичния подход в работата с деца с комуникативни нарушения 
намира приложение като средство за преодоляване на  комуникативните нарушения, или като 
алтернативен вариант за възпитателна и корекционно-терапевтична работа. Допринася за 
насърчаване и стимулиране на адаптивните възможности и креативността, за себепознание 
и повишаване на увереността в себе си, за формиране на умения и за общото личностно и 
психомоторно развитие на децата.

Груповите занимания, които се провеждат 
съботните дни, са безплатни за децата - 
покриват се от дарителските средства. 
Благодарение на тях децата развиват 
емоционални и социални умения като: 
идентифициране и назоваване на чувствата, 
изразяване на чувствата, контрол върху 
импулсите, намаляване на стреса, влизане 
в различни социални роли, развиване на 
умения за общуване, работа в екип, решаване 
на проблеми и много други.

  496 лв.   



Фондация "Очи на четири лапи"

Фондацията управлява единственото в 
България училище, което обучава кучета-
помощници на хора с увреждания. Мисията 
на фондацията е изграждането на балкански 
център за обучение на служебни кучета за 
хора с увреждания – само в България има 16 
000 слепи граждани, а на Балканите над 200 
000.  Със специалните си умения и безгра-
нична любов, които са на разположение 24 
часа в денонощието, дипломираните кучета 
водачи и асистенти могат да спасят стотици 
хора с увреждания от самотния затвор на 
физическата зависимост. 

Фондация „Очи на четири лапи” е пълно-
правен член на европейската федерация на 
училищата за кучета водачи на слепи (EGDF), 
както и на международната федерация на 
училищата за кучета водачи на слепи (IGDF). 

Екипът на фондацията се състои от 4 ин-
структора, 4 гледачи, домакин и секретар. 
Към момента, в „Очи на четири лапи” сме 
обучили и предали 56 кучета водачи и 
асистенти от породите голдън ретривър, 
лабрадор и немска овчарка. 

Средствата от дарения се използват 
предимно за програмата за социализация на 
бъдещи кучета водачи – нашите доброволци 
от приемните семейства имат нелеката 
задача да отгледат едно здраво, възпитано 
и щастливо куче, което няма страх от 
интензивната градска среда, безпроблемно 

пътува във всякакъв вид транспорт и е 
водимо и управляемо. През целия период 
докато кучето е в приемното семейство, 
се провеждат ежеседмични тренировки 
по послушание и социализационни меро-
приятия на различни места в София. Благо-
дарение на нашите дарители, фондация 
„Очи на четири лапи” осигурява всичко 
необходимо – храна, ветеринарни услуги, 
аксесоари и безплатно пътуване на кучето 
и неговия приемен стопанин в градския 
транспорт.

   1 848 лв.



Фондация "Тацитус" 

В България държавната помощ за децата 
с аутизъм е изключително лимитирана 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. Това налага необходимостта 
родителите сами да търсят и финансират 
жизнено важното лечение и терапия за 
децата си, като в същото време обичайно 
единият родител не работи, за да може да се 
грижи за детето. За много семейства това е 
финансово непосилно. 

Подкрепата на дарителите позволява на 
Сдружение „Тацитус“ да помага на деца с 
аутизъм, чиито родители нямат възможност 
да заплащат такса за специализирана работа 
по социализация и интеграция в обществото 
на децата им.

Все по-често чувате за деца със специални 
образователни потребности, и вероятно 
имате поне някаква идея за аутизма, 
дислексията, дискалкулията, хиперактив-
ността и дефицита на внимание. И надяваме 
се, знаете, че тези състояния все пак могат 
да бъдат повлияни така, че да се подобри 
развитието на тези деца, и в крайна сметка те 
да разкрият и развият потенциала си. Редица 
организации и все повече общински цен-
трове се откриват в помощ на родители и  
деца с такива и подобни диагнози, и изпол-
званите в тях терапевтични инструменти и 
техники са много и разнообразни. 



Все още, обаче, българските деца нямат 
достъп до една от признатите за най-
ефективни в подпомагане на детското 
развитие технологии – Interactive Metro-
nome®. Интерактивният Метроном е базиран 
на научни доказателства инструмент за 
оценка и подобрение на невротаймирането 
(ориентация за време на ниво Централна 
нервна система) или синхронизирането на 
невроимпулсите между ключови мозъчни 
центрове, отговорни за когнитивното, 
комуникативното, сензорното и двигателно 
развитие. Точно тези мозъчни центрове са 
силно компрометирани при деца с аутизъм и 
специални образователни потребности като 
дислексия, дискалкулия и т.н. Благодарение 
на подкрепата на дарители успяхме да 
съберем необходимата сума за закупуването 
на уреда, както и сертифицирането на екипа 
ни, за да могат ефективно и успешно да го 
използват. 

   3 015 лв.



Фонд ‘‘Нашите родители’’ 
Средствата бяха дарени на фондация „Проект Северозапад“. През зимните месеци на 2017/2018 
година (ноември – май), благодарение на предоставеното дарение успяхме да назначим 4 
домашни помощници и един социален работник, които се грижиха ежедневно за 19 възрастни 
самотно живеещи хора. В рамките на тези месеци бяха осигурени повече от 4500 часа грижа 
за хората. Домашните помощници посещаваха хората есеки ден, помагаха в паленето на печки 
и внасянето на дърва, в пазаруването на храна и лекарства, в почистване на дома или двора. 
Социалният работник ги придружаваше до институциите, здравни заведения, помагаше в 
попълване на документи. Неговите услуги бяха достъпни за хората от 10 села. 

Възрастни хора

Възрастните, за които се грижим, живеят 
сами, в села, част от които са дори без 
обществен транспорт, без аптека. Една от 
тях е баба Мария. Мария живее на уличка в 
най-отдалечения край на селото, в малката 
и сгушена в планината къщичка. От няколко 
години не е ходила по-далеч от двора, стига 
само до кокошките - по-далече не може, 
болестите и старостта са я приковали към 
стаята, леглото и телевизора с екзотичните 
сериали. Не може сама да си запали печката, 
не може дори сама да си стопли супата, 
тенджерата е много тежка, а на нея й треперят 
ръцете. Казва, че вече не си спомня как 
изглеждат кметството, магазинът и пощата.

Най-голямата й болка обаче не е това, а 
болестта на сина й, с когото тя споделя 
скромната си къща. Няма снаха и внуци, 
но има него. Той помага с каквото може, 
но ръцете му са болни. Не може да насече 
дървата, да изчисти натрупалия се на прага 
сняг, не може сам да измете или да изхвърли 
боклука.

От началото на годината нейна подкрепа и 
дясна ръка е Кирчо. Идва всяка сутрин, носи 
и хляб и поръчката от магазина. Разчиства 
снега, цепи от купа нарязани дърва, внася 
ги в стаята до старата печка и ги подрежда, 
за да има до следващия ден. Сяда на стола 
до леглото на Мария, за да си поговорят за 
селото, за хората, за сериала.

  4 886 лв.   



Каритас, програма “Домашни грижи”
Голяма част от възрастните хора в България 
живеят в изолация и са лишени от въз-
можността да участват във всички аспекти 
на социалния живот - сами, в махалата на 
село или анонимни и забравени в големия 
град. За да бъде в подкрепа на възрастните 
хора в България, „Каритас“ вече 17 години 
реализира услугата „Домашни грижи”, чрез 
която мобилни екипи от медицински сестри и 
социални помощници, посещават възрастния 
човек в дома му и му предоставят нужните 
грижи, съобразени с неговите здравни 
и социални потребности. Комплексното 
обгрижване, което екипите към Домашни 
грижи на „Каритас“ предоставят, включва: 
медицински манипулации (взимане на кръв, 
грижа за кожа, рани, превръзки, следене 
на жизнените показатели и приема на 
медикаменти др.), грижа за тялото (къпане, 
частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна 
торба, памперси и др.; общо мобилизиране 
– раздвижване; помощ при хранене; 
преобличане и т.н.) и социални грижи 
(пазаруване, закупуване на медикаменти, 
заверяване на здравните книжки). 

През годините „Каритас“ създаде 9 центъра 
за Домашни грижи, като мобилните екипи 
към тях осигуряват професионални домашни 
грижи на възрастни хора от 14 населени 
места, от които 6 града (Русе, Белене, 
Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) 
и 8 села (Бърдарски геран, Гостиля, Житница, 
Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, 
Граматиково). Средно месечно мобилните 
екипи към 9-та центъра за Домашни грижи на 
„Каритас“ помагат с професионални здравни 
и социални грижи на 367 възрастни хора, 
като ги посещават в домовете им няколко 
пъти месечно, ежеседмично, а в някои случаи 
и ежедневно - разходите за осигуряването 
на дългосрочни комплексни (здравни и 
социални) домашни грижи на един възрастен 
човек за един месец възлизат на 90 лв. Тук 
влизат: транспортни разходи, нужни на 
екипите към центровете за Домашни грижи 
на „Каритас“ да достигнат до домовете на 
възрастните хора, административни разходи 
за центровете за Домашни грижи на „Каритас“; 
възнаграждения на медицинските сестри и 
социалните помощници към центровете.

   2 422 лв.



Фина и Димо са възрастно семейство от 
странджанското село Граматиково. Той 
дълги години е работил като миньор, 
след това е бил механошлосер. Фина пък е 
работила като огняр в местната мина. 
Днес и двамата са сериозно болни: Фина е 
с деменция, а Димо е болен от Паркинсон. 
Медицинската сестра и социалният по-
мощник към центъра за Домашни грижи на 
„Каритас“ в Малко Търново полагат грижи за 
тях от две години. Сериозен проблем е това, 
че в селото няма лекар, няма и аптека. 

Децата им липсват. Димо плаче, когато му 
задаваме въпроса за това дали се виждат 
често с двете им дъщери близначки и сина 
им. Е, говорят всяка вечер по телефона, 
казва той. Показват ни снимка, закачена 
на стената. С умиление посочват всяко от 
децата, внуците и правнуците си. „Обезлюди 
се селото – казва Димо – няма много хора 
вече тук, няма и деца“. Докато разговаряме, 
отвън тече ремонт. Къщата на Димо и 
Фина е строена преди петдесет и две години. 
Покривът и улуците са в лошо състояние, 
затова техни приятели от селото са се 
ангажирали да им помогнат с ремонта. 
„Лятото е добре – казват възрастните 
хора – но есента и зимата ще бъде трудно“. 

Севда и Ваня – социалният помощник и 
медицинската сестра към Домашни грижи  
на „Каритас“, умело развеселяват въз-
растните хора, като ги въвличат в разговор, 
в който Фина и Димо споделят своите 
радости и вълнения. Едновременно с това – 
им предоставят професионалните грижи, 
от които се нуждаят, мерят им кръвното 
налягане, грижат се за своевременното 
набавяне на необходимите лекарства. 
Поддържат връзка и с децата им, за да 
оказват нужното съдействие в критични 
моменти. Когато задаваме въпроса какво 
трябва да направи държавата за тях, Димо 
е категоричен, че грижата за възрастните 
хора от страна на държавните институции 
не е на нужното ниво, особено когато става 
въпрос за отдалечени от големите градове 
и обезлюдени села като Граматиково.

Когато излизаме от прага на къщата, 
оживлението около ремонта на техни съ-
седи и приятели вдъхва надежда, че тези хора 
ще посрещнат зимата в къща без течащ 
покрив. А домашните грижи на „Каритас“ 
обещават, че вътрешната зима в душите 
на двойката възрастни хора ще получи 
отпор с топлина, добра дума и загрижени 
сърца, които туптят с любов към ближния.



Фондация "Априлци"

Град Априлци се намира в планински 
район, къщите са разпилени по махали 
по хълмовете, където живеят самотни 
възрастни хора. Липсва им инфраструктура, 
липсва снабдяване, липсват комуникации. 
Така тези хора – често болни и в тежко общо 
състояние – остават изолирани от света и 
без никаква помощ. Веднъж месечно ние ги 
посещаваме, като им носим пакети с основни 
хранителни продукти, лекарства, водим ги 
на лекар, правим малки ремонти в домовете 
им. Нашият представител Тодор Банков е 
единствената им връзка с външния свят.

Броят на хората, които получават пакетите, се 
движи между 92 и 100 души. В групата имаме 
включени и няколко самотни майки, които 
отглеждат децата си без никаква помощ и 
живеят под жизнения минимум. Средно на 
месец изразходваме около 90 лева за бензин 
и 1600 лева за храна. В момента (февруари 
2019) помощ получават 90 лица. 

Благодарение на нашия проект възрастните 
самотни хора не гладуват – те са снабдени 
с всичко необходимо. Чрез нас установяват 
връзка с външния свят, получават възмож-
ност да стигнат до лекар и лекарства, 
оказва им се помощ при повреди на къщата, 
отоплението или други битови проблеми. 
Чрез нас техните потребности и проблеми 
достигат до социалните служби на общината 
и може по-ефикасно да им бъде оказвана 
помощ. Подкрепяме ги и при техните 
дейности (тези, които са в добро общо съ-
стояние), като им помагаме да поддържат 
зеленчуковите си градини, да косят около 
къщите си, носим им препарати, необходими 
за градините им. 

   743 лв.



Хора в нужда

Сдружение "Самаряни"
гр. Стара Загора
Вече почти 15 години в Кризисен център “Самарянска къща” сдружение “Самаряни” подкрепя 
жени и техните деца, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик 
и са останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора. 
Кризисният център е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се 
подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на 
експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на 
професионална помощ.

Прилагането на насилие върху или от едно и 
също лице, обикновено нараства по честота 
и жестокост с течение на времето. Срамът, 
икономическата зависимост, несигурността 
относно децата, често са причина жер-
твите на насилие да не търсят помощ и 
подкрепа от близки хора. Постоянният 
физически и психически тормоз е опасен за 
емоционалното здраве на децата и жените 
– потъпкано е тяхното самоуважение, 
самоувереност, лично достойнство, и те 
живеят в атмосфера на несигурност и страх, 
а когато това продължава дълго време, то 
може да доведе до сериозни психосоматични 
и психиатрични разстройства. Жертвите на 
насилие губят опора и чувство за реалност. 
В такъв момент те имат нужда някой, който 
да им повярва, да ги подкрепи, да облекчи 

страданието им и да им предложи конкретни 
алтернативи, за справяне с проблема. При 
децата, преживели насилие или трафик, 
се наблюдава изразена агресивност, често 
изпадат в състояние на вцепеняване, показ-
ват симптоми на страх от контакт с възрастен, 
проявяват различни типове емоционални 
разтройства. Нерядко демонстрират безпо-
койство, страх, изолираност от групата, 
подценяване на собствените възможности. 
Те са с ниско самочувствие и непрестанно 
търсят одобрение. Често стават пасивно 
зависими личности в по-късна възраст. 
Някои от тях са неглижирани в семействата 
си и имат видимо изоставане в растежа, 
недохранен външен вид, лоша хигиена. 
Много често проявяват апатия, не посещават 
училище, занимават се с просия и кражби, 
злоупотребяват с алкохол и наркотици.

Основно средствата от дарения се израз-
ходват за терапия на попадналите в центъра 
жени и деца. Психотерапията при децата се 
прилага под формата на индивидуални или 
групови занимания, игри и разговори, като 
така се изграждат отношения на доверие с 
детето, поощряват се неговите способности, 
изясняват се симптомите на проблема и 
се насочват усилия към ограничаването 
им. Включването в група дава възможност 
за научаване на социални умения чрез 
контакт с други деца в защитена среда, 
изразяване на негативни емоции, които са 
свързани с преживяното насилие или са част 
от развитието на детето, по адекватен и в 
същото време - забавен начин.



От началото на януари до края на декември 
2018 година са организирани поредица 
от групови дейности, в рамките на които 
е оказана подкрепа на общо 63 лица, 
настанени в услугата КЦ, от които 27 жени, 
и 36 деца (11 момичета и 25 момчета). 
Всички те са проведени с участието на 

различни специалисти, старши социален 
работник и социални сътрудници от 
екипа на организацията, както и със 
съдействието на общо 13 доброволци (от 
които 2 са и служители на организацията) 
под ръководството на координатора на 
“Самарянска доброволческа служба”. 

Една от нашите майки споделя: “Благодаря ви, “Самаряни”! 
Когато разбрах, че сте осигурили децата ми да отидат на 
лагер, плаках... от щастие, от срам, от страх. Толкова се 
чувствах зле, че досега никога не съм успявала да осигуря 
възможност те да отидат на лагер; радвах се, че това се  
случва; страхувах се как ще се справят там, като едно от 
децата ми е с астма и дали всичко ще е наред с другите деца, 
дали ще имат достатъчно дрехи… Изпратих ги с усмивка, 
но сърцето ми беше свито. Когато се върнаха, те сияеха 
от щастие. Цяла нощ разказваха емоции и впечатления, 
надпреварвайки се един друг. Бяха щастливи, а това за мен, 
като майка, беше безценно.”

   3 200 лв.



Animal Rescue Sofia 
Animal Rescue Sofia е българска организация, която работи за решаването на проблема с 
бездомните кучета и котки в България. С помощта на хиляди хора създадохме приют „Фермата”, 
където 200 кучета получават медицинска помощ и грижа 365 дни в годината. Винаги сме 
отворени за посетители и осиновители. Стараем се да задомим при добри стопани възможно 
най-много животни, търсим им домове в България и в чужбина. 

В рамките на приют „Фермата” функционира и нашата ветеринарна клиника „Франциска”. 
Лекарският ни екип се грижи за десетки пострадали и болни животни всеки ден. Почти всеки ден 
поемаме случаи на прегазени, насилвани, пострадали от човека или човешката среда кучета 
и котки. В клиниката постъпват бездомни кучета и котки с всевъзможни травми, причинени 
от хора и автомобили, кожно-болни, хронични, ортопедични, инфекциозни пациенти. В 
хирургическия блок нашите лекари извършват кастрации на бездомни и домашни кучета и 
почти всички хирургични процедури.

Екология и помощ за животните

Годишно клиника „Франциска” обслужва 
хиляди пострадали, блъснати, бедстващи, 
болни или неглижирани бездомни животни. 

През 2018 г. две хиляди четиристотин и 
шестнайсет нуждаещи се кучета и котки са 
прекрачили прага на клиниката. Някои от 
тях са били лекувани, а после върнати на 
попечителите им, други са останали в приют 
„Фермата”, за да им търсим домове, а трети 

  1 652 лв.   

– такива, за които е било твърде късно, 
са получили от нас е утеха в последните 
си мигове. Всеки ден през изминалата 
година, шест нови пациенти са получавали 
компетентната и отговорна помощ на 
екипа от отдадени ветеринарни лекари на 
клиника „Франциска”. Най-честа диагноза, 
установявана в клиниката през изминалата 
година е била коронавироза, а най-честа 
причина за прием: блъснато от кола животно.
Средствата, постъпили като дарения са 
покрили част от разходите за храна и 
ветеринарни медикаменти на пациентите,  
настанени във ветеринарна клиника 
„Франциска” през последните два месеца на 
изминалата година.



Дарителски сметки

В дарителската сметка могат да се даряват средства по ведомост или еднократно, 
от служители или от работодателя – те не са предназначени за конкретна кауза, а се 
разпределят съобразно желанието на дарителя или няколко пъти годишно от социален 
комитет, състоящ се от доброволци сред самите дарители. Каузите могат да бъдат предложени 
от фондацията или от самите дарители, и при спешен случай, например – на болен колега 
- разполагаме с готови средства, за да помогнем бързо, точно там, където е необходимо. 
Заедно с дарителския комитет решаваме кого да подкрепим и каква сума да отделим за всеки 
конкретен случай. 

Сред компаниите, избрали да даряват по този начин са Адрес, Аурубис, Виваком, Световната 
банка в България, Сити, Isobar Commerce, VMware.

378 610, 03 лв.



Кауза
през 2018 са 

дарени в лева

Junior Achievement Bulgaria 402

SOS детски селища 5872

WWF Световен фонд за дивата природа 540

Асоциация "И нас ни има" 1201

Асоциация на парковете в България 525

Аутизъм днес 914

Деца, пострадали при катастрофи (БЧК) 16

Дневен център "Алтернатива 55" 9168

Дом за сираци "Св. Николай", Нови Хан 710

За земята 48

Защитено жилище "Заедно", с. Гурмазово 36

Институт за съвременно изкуство и терапия "Либера" 144

Каритас, програма "Домашни грижи" 2422

КСУДС Роман 96

Лични и фирмени дарителски сметки 378610.03

Настоятелство на дом за деца, Силистра 171

Национална асоциация за приемна грижа 1161

Програма "Топъл обяд" (БЧК) 76

Сдружение "Заедно можем повече" 496

Сдружение "Равенство", Тетевен 36

СМГ 294

СНЦ "Зелени Балкани" 4594

СНЦ "Самаряни" 3200

СНЦ "Солидарно общество", Шумен 384

Софийски зоопарк 599

Спаси, дари на... 1150

Стипендии "Готови за успех", BCause 27744.65



Кауза
през 2018 са 

дарени в лева

Фонд "Благотворителни базари и събития", BCause 109

Фонд "Екологични проекти", BCause 414

Фонд "Нашите родители" 4886

Фонд за подпомагане при бедствия (БЧК) 144

Фонд за хора с увреждания, BCause 592.5

Фонд Милосърдие (БЧК) 360

Фонд рехабилитация и лечение на деца, BCause 19973

Фондация "Априлци" 743

Фондация "Артон" 1649

Фондация "Асоциация Анимус" 24

Фондация "Биоразнообразие" 24

Фондация "Българска хранителна банка" 1336

Фондация "Движение на българските майки" 47

Фондация "Дечица" 532

Фондация "Дивите животни" 276

Фондация "За нашите деца" 6086

Фондация "Заедно в час" 623

Фондация "Искам бебе" 1698

Фондация "Нашите недоносени деца" 1236

Фондация "Очи на четири лапи" 1848

Фондация "Подарете книга" 140

Фондация "Помощ за животните" 1652

Фондация "Проект Северозапад" 2210

Фондация "Светът на Мария" 20

Фондация "Тацитус" 3015

Фондация за социална промяна и включване 24

ЦНСТ Мездра 695

ЦНСТ Подуяне 24



Фондация BCause

бул. "Витоша" 65, ет. 2
София 1000, България

W: www.bcause.bg
facebook: BCause.bg
YouTube: BCause _bg
Twitter: BCause_bg
Linkedin: BCause Foundation

Тел: +359 2 / 988 00 80
Тел: +359 2 / 981 19 01


