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Дарителство по ведомост 
с Фондация BCause 

През 2001 г., заедно с първите ни дарители, ние създадохме първата българска 
професионална програма за дарителство по ведомост - лесен начин за всеки 
работещ на трудов договор да дарява лесно всеки месец за любима кауза, 
директно от заплатата си.

С подкрепата на BCause работодател и служители могат да работят заедно 
за обща кауза. Чрез механизма дарителство по ведомост десетки организации 
получават финансиране, благодарение на малки, но редовни дарения от 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. 

Благодарение на дарителския ни сайт Платформата.бг вече е много по-лесно 
да организирате и еднократни дарителски кампании и събития на работното 
място. 

Активно работим за постигане на напредък по Целите за устойчиво развитие 
на Глобалния договор:

https://www.bcause.bg/daritelstvo-po-vedomost.html
http://www.platformata.bg
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УВОД

През 2020 г. кризата, предизвикана от COVID-19, изправи целия свят 
пред безпрецедентно предизвикателство и един от първите й ефекти беше 
засилването на солидар-ността между хората в глобален мащаб – заплахата 
от вируса и напрежението в здравната система веднага предизвикаха вълна от 
съпричастност и множество кампании в подкрепа на всички, работещи на първа 
линия. Общо 1 887 855 лева бяха дарени чрез Фондация BCause за закупуване 
на медицинска апаратура, защитни облекла, маски и дезинфектанти и най-общо 
– за подготовка на лечебните и социални заведения за посрещането на кризата. 
Сред първите дарители бяха наши дългогодишни партньори – компании и 
индивидуални дарители, за които дарителството е част от фирмената култура 
и житейска философия. Благодарение на бързата им реакция, кампании 
стартираха още на 13 март 2020 – в деня на обявяване на извънредното 
положение, а първите резултати – под формата на закупена медицинска техника 
и защитни средства, заминаха още в същия ден, а в рамките на кампанията бяха 
подкрепени над 100 лечебни заведения. 

По цял свят пандемията нанесе немислими щети върху физическото, 
психическото и икономическото здраве на огромна част от човечеството. 
Доклади, публикувани от авторитетни международни организации, включително 
докладът на CAF Global Alliance, в който членува и BCause, показват, че ролята 
на гражданското общество е по-важна от всякога, заради нуждата да се 
търсят и намират спешни решения, които са глобални по мащаб, но отговарят 
на местни и национални нужди, заради нуждата от колективни усилия на 
гражданското общество за подобряването на живота на хората и заради 

развитието на дарителството - за да 
можем след време да живеем в един 
по-състрадателен и обединен свят. 

Ако се интересувате повече от 
глобалните последици от кризата 
и постигнатото от гражданските 
организации в целия свят, можете да 
прегледате  цялото проучване на CAF 
Global Alliance.

https://www.bcause.bg/images/2021/Updated_CAF_Global_Alliance_COVID-19_Report.pdf 
https://www.bcause.bg/images/2021/Updated_CAF_Global_Alliance_COVID-19_Report.pdf 
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Нашето собствено проучване сред колегите ни в България показа, че 
българските НПО са се справили в кризата основно благодарение на частно 
финансиране, доброволчество и сърцата работа. Неправителствените 
организации, с които BCause работи от години, показаха, че са адаптивни, умеят 
да работят с малко ресурси и да реагират бързо в кризисни ситуации. Докладът 
от проучването сочи, че огромната част от българските организации – 95,6%, с 
мисия във всички сфери на дейност, са продължили да работят, макар в повечето 
случаи и с намален обем, а организациите от социалната сфера са увеличили 
обема си на работа. Дори и в кризисния период, държавна подкрепа са получили 
едва 5% от участниците в проучването, а голямата помощ е дошла под формата 
на дарения от фондации (19,5%), дарителски кампании (17,7%), фирми (13,3%) и 
индивидуални дарители (18,6%). Програмите за грантово кризисно финансиране 
са достигнали до по-малко от една трета от организациите. 

Можете да видите цялото проучване, направено от фондация BCause сред 
българските организации.

https://www.bcause.bg/docs/NPO-i-COVID19-prouchave-BCause.pdf 
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КАК СЕ ПРОМЕНИ 
ДАРИТЕЛСТВОТО ОТ 

РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕЗ 
ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

За много от българските компании дарителството отдавна е част от тяхната 
устойчива политика за корпоративна социална отговорност – кризата не само, 
че не отне от техните социално-отговорни програми, а и предизвика тяхното 
разрастване. Един от водещите фактори за това бяха самите дарители – 
служителите, които редовно отделяха собствени средства за различни каузи, 
предлагани от работодателя, поискаха да се включат активно в справянето с 
кризисната ситуация, защото за всеки беше ясно, че докато едни са ангажирани 
дистанционно и от дома си, за други работата е на първа линия и от тях зависи 
нормалното функциониране на обществото. Технологиите, разбира се, се 
оказаха ключови не само за да можем всички да продължим отдалечено работа, 
а и за да можем да помогнем като дарители – фирмените благотворителни 
вечери, базари и спортни състезания се превърнаха в онлайн събития с кауза, 
като средствата се събираха в различни онлайн дарителски платформи. 
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Понеже повечето от планираните фирмени събития, включително базарите, 
нямаше как да се осъществят, компаниите реагираха бързо и потърсиха начин 
служителите да бъдат заедно, макар и пред екраните. Виртуални коледни 
партита замениха истинските коктейли, а онлайн дарителските кампании се 
оказаха една от малкото възможности благотворителната традиция да не бъде 
прекъсвана. 2020 ни показа колко важно е – и за двете страни - запазването 
на партньорствата и дългосрочната подкрепа за каузи, които са важни за 
компанията и служителите. Някои компании дори отчитат, че през тази година 
се е повишил интересът на служителите към участието в благотворителни 
инициативи и самите те са инициатори на различни кампании в подкрепа на 
досега подпомагани каузи и организации. 

Дарителският сайт на фондация BCause Платформата.бг помогна на 15 
компании да организират не само редовното си дарителство, но и да дадат на 
служителите си възможност да се включат като дарители в различни актуални 
кампании, насочени не само към справяне с COVID-19, но и с последствията 
от пандемията върху обществото – задълбочаване на хроничните проблеми 
в здравеопазването и липсата на основна животоспасяваща апаратура в 
болниците извън София; засилената нужда от социални услуги за уязвими групи 
от хора (хора с увреждания, бежанци и мигранти, жертви на домашно насилие); 
невъзможността на някои деца да участват в дистанционно обучение. Само през 
декември, шест компании избраха Платформата.бг за дарителските си кампании 
вместо традиционните базари с домашно приготвени коледни сладки и успяха 
да съберат над 43 000 лв. за 15 каузи. 

Можете да разгледате техните кампании и да се вдъхновите за своя собствена 
инициатива заедно с колегите.

Редовното дарителство също бележи ръст през 2020 г. – над 690 000лв. 
бяха дарени от служителите на 45 компании за 2020г. Вашата помощ достигна 
до над 11 000 души от уязвими групи и общности. 

Общо дарени от вас 
през 2020 г.

692 237 лв. 

http://www.platformata.bg 
https://platformata.bg/bg/for-companies.html 
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Дарения в лева по категории през 2019  

деца в риск     13 768,93

деца и възрастни с увреждания  50 357,25

деца и младежи в институции  96 538,00

други каузи      6 547,45

изкуство и култура     554,00

лечение / рехабилитация   299 339,76

образование / наука     40 779,00

природа / животни     12 810,65

трета възраст      11 544,90

хора в нужда     2 218,70

човешки права        2 971,99

ОБЩО       537 430,63 лева

2019
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Дарения в лева по категории през 2020 

деца в риск      16 165,33

деца и възрастни с увреждания  29 436,64

деца и младежи в институции    39 134,67

други каузи      39 905,79

изкуство / култура     818,25

лечение / рехабилитация    469 183,83

образование / наука     47 572,35

природа / животни     19 041,32

трета възраст      28 404,31

хора в нужда      2 136,00

човешки права     439,37

ОБЩО       692 237,86 лева

2020
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ЗАЕДНО ПОМОГНАХТЕ НА...  

Фонд “Лечение и рехабилитация  
на деца” към Фондация BCause

Категория:  Лечение/рехабилитация  

Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на BCause 
подкрепя семейства на деца с увреждания и хронични 
заболявания, като покрива разходи за лечение и 
рехабилитация, лекарства, медицински изделия и 
консумативи, помощни средства (очила, слухови апарати), 
медицински дейности и операции в България, за които не 
се отпускат средства от НЗОК или други програми на МЗ 
и МТСП или общините.
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През 2020 г. към Фонда се обърнаха за финансова подкрепа родителите 
на 28 деца, страдащи от детска церебрална парализа (ДЦП), епилепсия, 
специфични разстройства в развитието на двигателната функция, спина бифида 
с хидроцефалия, аутизъм, разстройство на психичното развитие, разстройство 
на експресивната реч.

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. 

 С ваша помощ за две деца с детска церебрална парализа бяха осигурени 
бягаща пътека за терапевтични цели и велоергометър. Помощ потърсиха 
родителите на 2 деца с разстройство на обмяната и с поли-малформативен 
синдром за закупуване на кислородни концентратори и аспиратор за секрети. 
Беше подпомогнато лечението и на едно дете с диагноза лумбална спина бифида 
с хидроцефалия за закупуване на катетри, иригационни системи и диоптрични 
очила. За едно дете с диагноза епилепсия – Синдром на Уест бяха отпуснати 
средства за закупуване на медикамента “Сабрил” за 3-месечен курс терапия. 
Едно дете беше дофинансирано за извършване на генетични изследвания за 
потвърждаване или отхвърляне на генетичен синдром. Подпомогнати са общо 
20 деца за терапия в следните центрове: Фондация “Воден път”, Център „Логос 
АБВ”, Сдружение „Аутизъм днес”, Личностен институт, Росица Кондева – логопед, 
“Светулки А-Я”, Център за психично здраве, Игиа ЕООД , Семира консултинг, МЦ 
ДНХ.

Родителите споделят: “За втори път се обръщаме 
към вас с молба за финансиране. Първия път, когато ни 
подкрепихте, закупихме на болното си дете вертикализатор, 
който ползваме и до този момент. Настъпи подобрение и 
продължаваме да се борим с тежката диагноза ДЦП. От 
половин година посещаваме рехабилитатор на лични 
разноски. Успяваме да се справим донякъде и сами, но 
имаме нужда отново от вашата подкрепа, за да продължим 
и, ако е възможно, да увеличим процедурите, за да се 
подобри състоянието на момчето ни.”

Решенията за отпускане на средства от Фонда се взимат от комисия, която 
заседава два до четири пъти годишно. В нея взимат участие представители на 
НПО, лекари, майка на дете с увреждане.
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Фондация “АРТОН”

Категория:  Лечение/рехабилитация  

Екипът на фондацията създава и осъществява 
единствената в България професионална болнична 
програма по арт-терапия за деца с онкологични 
заболявания в клиниките във Варна, Пловдив и София. 
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Благодарение на даренията по ведомост, ние и за момент 
не сме прекъсвали атрактивните сесии с изкуство за децата 
в клиниките по детска онко-хематология, въпреки тежките 
условия свързани с пандемията. За нашата работа е от 
изключителна важност поддържането на интензивен, топъл 
и съпреживяващ контакт с пациентите, което във време на 
всеобща изолация и стрес, се оказа и спасителен ресурс 
за справяне с болестта. Екипите на Фондацията от онко-
психолози, арт-терапевти, музико-терапевти и координатор 
на програмите - провеждахме ежеседмични арт сесии в 
болнични условия с деца, преминаващи тежко и дълготрайно 
лечение. Във всяка от сесиите присъстват обикновено около 
десетина деца на възраст от 5 до 18 години, което месечно 
представлява близо 40 обслужени деца. Всяка седмица арт 
терапевтите ни работят и в индивидуални сесии - с деца в 
крайно тежко състояние, на легло и в изолирани сектори. 
В процеса на споделено творчество и под ръководството 
на арт терапевт пациентите рисуват с пръсти, декорират 
пана с естествени материали, правят бижута за любими 
хора, създават собствени персонализирани кукли. 
Фантазирането на нови проекти, пъстрото многообразие 
от художествени материали, взаимната еуфория и радост 
носят на малките герои усещането за заедност и светлина 
в болничните дни. Благодарение на арт сесиите, децата се 
успокояват и започват да споделят, да разказват и разкриват 
пред онкопсихолозите своите преживявания, страхове и 
безпокойства- защото детското здраве, вдъхновението  и 
светлината в детските очи го заслужават!

В Клиниката по детска онкохематология - Пловдив в 
програмата по арт терапия редовно се включваше момиче, 
което бе прекарало години в борба с болестта. Силата и 
вярата му обаче, заразяваха останалите деца и майки в 
клиниката и всички заедно се подкрепяха, че щом Мира 
успява - страшно няма! Интензивните срещи на арт терапевта 
ни с момичето бяха подкрепени от мощна  допълнителна 
помощ – паралелно на заниманието си с Мира, в общата 
зала арт терапевта поставяше тема и групата пациенти 
творяха също – произведения за Мира. Така всеки ден, 
след приключване на сесиите – при Мира идваше по едно 
дете, което й подаряваше готово ново произведение от 
всички. В общата мобилизация да се помогне, да се даде 
сила и надежда, всеки остави своята болка и страх назад 
и отдаде сърцето си за това, да зарадва Мира. През цялото 
време на тези подкрепящи арт сесии, и Мира, и децата, и 
всички възрастни в клиниката усещаха духа на истинска и 
безрезервна обич, която лекуваше всяко сърце.“ 

Светлана Чивгънова, създател и изпълнителен директор 
на фондация „Артон“ 
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Стипендии “Готови за успех”

Категория:  Образование

“Готови за успех” е програма на Фондация BCause 
в партньорство с Фондация “Сирак” от 2006 година. 
Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ 
критерий е успехът на кандидатите. Броят на стипендиите 
“Готови за успех” зависи от сумата на набрани през 
годината дарения.

През учебната 2020-2021 година носители на стипендия "Готови за успех" са 
общо 88 души, 24 от тях са кръгли сираци или са отгледани в институция. Общата 
стойност на стипендиите тази година е 166 100 лв. Стипендиите са осигурени 
изцяло от дарители - над 20 фирми и множество индивидуални дарители по 
ведомост. 

Признателни сме на всички дарители на програма „Готови за успех“, които във 
време на криза, освен спешна подкрепа на медиците от първа линия и болниците 
в страната, избраха да направят дълготрайна инвестиция в образованието на 88 
млади хора, които са избрали ученето за свой път към успеха. 
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Кризата с COVID-19 още веднъж и по-ярко показа проблемите на здравната 
система в България: липсата на кадри, ниското заплащане на лекари и сестри, 
както и почти доброволния труд, който полагат лекарите специализанти. 
Отделно бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят 
паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско 
възнаграждение. Ето защо в 15-та година на програмата стипендиите за отлични 
студенти бяха увеличени на 2500 лева годишно и бяха отпуснати приоритетно 
за медицински специалности. 

Стипендия „Готови за успех“ 2020-2021 беше присъдена на 33-ма отлични 
студенти: 26 - медицина, 3 - медицински сестри, 1 - медицинска физика, 3 - 
дентална медицина.

Всички имат успех над 5.00, а двама са пълни отличници без нито една 5-ца 
до 6 курс и са наши стипендианти по време на цялото си следване. Петима от 
студентите медици са кръгли сираци или са отгледани в институция. Един от 
стипендиантите е доброволец в Ковид-отделението на ВМА.

Освен на студентите медици, програма „Готови за успех“ дава подкрепа на 
студенти от други специалности, които имат успех над 5.00, но са в особено 
затруднение. Специалните стипендии са на 18 студенти - 12 кръгли сираци или 
отраснали в институция, 4-ма с физически увреждания и 2-ма с изключително 
ниски доходи. Сред тях са вицешампион на България по шах на България 2020 - 
инструктор към Международна Шах федерация и шахматен съдия; стипендиант, 
на който му предстои издаване на роман, и стипендиант, чиято история е 
разказана в книга.

През учебната 2020-2021 година стипендия „Готови за успех“ получават и 
37 ученици от 11 и 12 клас, от 26 населени места в България. От тях 7 са кръгли 
сираци или са отгледани в институция. Годишната стипендия за тях е 1000 лева, 
а изискването – да имат успех над 5.50. Разбирането ни е, че така подкрепяме 
отличните ученици от социално слаби семейства, за които съществува риск да 
не продължат във втори гимназиален етап на образованието си по финансови 
причини.
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Фондация „ Заедно в час“ 

Категория:  Образование

Мисията на “Заедно в час” е да работи дългосрочно 
за осигуряване на качествено образование за всяко дете. 
Организацията прави това, като развива нови учители, 
подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства 
за въвеждането на добри практики в образователната 
система. 

През последните 10 години повече от 1000 учители преминават през двете 
програми - “Нов път в преподаването” и „Училища за пример“ на организацията, 
както и в обучения в партньорство с РУО. Те получават подкрепа да 
преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко 
предизвикателствата в образователната система. Учителите по програмите 
развиват ключови умения и нагласи у своите ученици. Към момента, чрез 
работата си сме достигнали до над 50 000 ученици в повече от 25 региона в 
страната. Над 80% от учителите в „Нов път в преподаването“ продължават да 
работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни 
експерти и др. "

В почти всички региони, в които “Заедно в час” работи, учат деца с майчин 
език, различен от българския. В по-голямата си част това са деца от ромски 
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произход, но учителите преподават още на деца бежанци и такива с майчин 
език турски. При почти всички тях учителите разпознават силна нужда от 
допълнителна езикова подкрепа.   В България не е разработена достатъчно 
добра методика за преподаване на български като втори език, което затруднява 
учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за 
езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език 
като втори. Ето защо има спешна необходимост от ефективни, специализирани 
концепции и учебни материали за деца с друг майчин език. "Заедно в час" заедно 
със сдружение EducArt работят проект за разработка на учебни материали 
за допълнителна езикова подкрепа в начално училище за деца с майчин език, 
различен от българския. Обученията за “Езиково подкрепящи училища” вече 
стартираха, като през тях ще преминат част от училищата в новата програма 
“Училища за пример” на “Заедно в час”. 
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SOS детски селища, България 

Категория:  Деца, лишени от родителска 
грижа

Запознайте се с SOS приемното семейство на Мама 
Марчела, което живее в къща № 11 в SOS детско селище 
Трявна: в семейството има три момичета – Кристияна, 
София и Тея. 

Кристияна и сестра й София са настанени през 
септември 2020 г. Наложило се е спешно настаняване, 
тъй като децата са жертви на домашно насилие от страна 
на бащата. Кристияна е на 16 г. и е в 10 клас. Стресирана e 
и не говори много. Обича да гледа филми, да се разхожда. 
Много обича животни. Сестра й София е на 10 г. Учи в 
4 клас: усмихната и спокойна, обича да рисува. Тея е 
вече в 11 клас, има отличен успех и получава стипендия 
от училище. Тя е спокойна, уравновесена, усмихната и с 
много приятели; обича да чете. 

Мама Марчела е абсолютен ветеран в грижата за децата, 
лишени от родителска грижа – тя е сред първите приемни 
майки в детското SOS селище и работи в организацията 
от 1992 г. През това време е отгледала вече 17 деца и казва, 
че за всяко едно от тях винаги ще има място в сърцето и в 
дома й. В семейството на мама Марчела, която е запален 
планинар, разходките сред природата са винаги на почит 
и ваканциите и свободното време преминава в планински 
преходи и екскурзии до природни забележителности.
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“Семейството благодари от все сърце на своите 
дарители и приятели за съпричастността към каузата SOS 
Детски селища - децата имат дом и семейство, радват се на 
уют, сигурност, грижи и внимание. Даренията по ведомост 
са предназначени за покриване на нуждите на приемното 
семейство - с дарените средства е закупена и монтирана 
кухня, направен е ремонт на банята. Закупени са пердета 
и матраци, телевизор, прахосмукачка. COVID-пандемията 
налага закупуването и на уред за пречистване на въздуха. 
Със съдействието на дарителите е създадена здравословна 
домашна среда, необходима за нормалното развитие на 
трите момичета в къщата. Децата се радват на грижи и 
внимание, сигурност и уют.” 

Екип на SOS детски селища в България 
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Фондация “Дечица” 

Категория:  Деца, лишени от родителска 
грижа

Фондация “Дечица” е българска неправителствена 
организация, чиято цел е да подкрепя деца в неравно-
стойно положение, лишени от родителска грижа. За 
изминалите години са работили с над сто деца, помагайки 
им по различни начини да укрепнат емоционално, да 
израснат самоуверени, да вярват в себе си, да добият 
знания, умения и да обогатят общата си култура.
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Средствата от дарители по ведомост ни дадоха 
възможност да осъществим различни обучения за деца и 
младежи в неравностойно положение - уроци по математика 
и пеене, занимания по хип-хоп танци; езиково обучение; 
логопедична терапия; социална работа с деца, доброволци 
и институции; арт занимания. Със средствата успяхме да 
набавим материали за училище и за приложни изкуства, 
картини за оцветяване и коледни декорации, материали за 
изработка на картички, както и да осигурим необходимите 
дрешки и пижамки за децата. Организирахме спортен ски 
лагер за деца в неравностойно положение.

За да бъдат приветливи и уютни институциите, в които 
живеят децата, купихме материали за освежителен ремонт 
и организирахме доброволческа акция за осъществяването 
му. В условията на COVID-19 предоставихме на институциите 
за деца различни консумативи, както и специални 
термометри, лекарства и препарати за дезинфекция. 
Всички дейности бяха от изключителна важност за децата, 
за тяхната емоционална и когнитивна интелигентност, 
социализация и общо развитие.

 Богдана Манова, директор на фондация „Дечица“.

Какво смятат децата? 
„За първи път се качих на ски... Не можах да мигна 

няколко нощи преди това... Паднах веднага, щом обух 
ските. Исках да се откажа! Исках да се прибера в къщата, на 
топло, и да не се занимавам повече с това. Тогава при мен 
дойде Илия - да поговорим. Той беше ски инструкторът ни. 
Мислех, че ще започне да ми говори колко фасулска работа 
са ските. Но не! Той ми каза, че всеки се мъчи в началото. И 
че самият той е бил в моята ситуация. Помоли ме да опитам 
само още веднъж, преди да се откажа. Направих го и не 
съжалих. После разказах на всичките си съученици, че не 
съм се отказал и че догодина ще продължа - като напреднал 
скиор. Велико е!“
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Фондация “За нашите деца” 

Категория:  Деца в риск

“За нашите деца“ е първата организация в България, 
която прилага на национално ниво подкрепата за 
родители, за да предотврати изоставянето на деца, 
приемната грижа и създава първите общински екипи от 
социални работници в закрилата на детето. Фондацията 
работи активно вече 28 години.

Изминалата 2020 година беше необичайна и постави на изпитание всички 
области от работата и живота ни, постави всички ни в условията на икономическа, 
здравна и социална нестабилност. Показа ни обаче и важните неща, върна ни 
към истинските ценности. 

За фондация “За нашите деца” 2020 беше и година на растеж – в София 
разкрихме Дневен център за деца с трудности и проблеми в развитието, 
иновативен терапевтичен център за обществена подкрепа, обединихме всичките 
си услуги в Комплекс за ранно детско развитие в София и започнахме ремонта 
на сградата на бившия дом “Рада Киркович” в Пловдив, който също скоро ще 
превърнем в Комплекс за ранно детско развитие. 

През 2020, ние: 
• дадохме обич и грижа на 12 деца в Детска къща; 
• спасихме 22 деца от изоставяне в родилно отделение; 
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Найден и Виолета са двама души от многото в България, 
израснали без шанс да повярват във възможностите си, да се 
докоснат до майчина ласка, да живеят в семейство, което да 
ги подкрепя с любов и разбиране. Той е изоставен като бебе в 
институция, познава родителите си, но не желае да поддържа 
връзка с тях. Тя също е израснала в институция, с диагноза 
лека умствена изостаналост. Двамата си помагат и се обичат 
силно. Затова и взимат решение да имат дете. За първи път 
имат ясен план, но съдбата им подготвя изненада. Виолета 
ражда здраво бебе - Ивета – 3,450 кг и 48 см., в началото 
всичко върви добре, но едва навършило месец, бебето е 
прието в Детска клиника с повръщане и загуба на тегло – 
признак за недохранване. От болницата подават сигнал в ОЗД 
– Пловдив, а оттам се обръщат за подкрепа на семейството 
към нашия Център за обществена подкрепа в Пловдив. 
Още при първата си среща със семейството социалният ни 
работник Маргарита Чернева разбира, че за майката е трудно 
да бъде прояви чувствителност към нуждите на детето, тъй 
като самата тя е израснала без родителски модел. В този 
труден момент, Маргарита подкрепя семейството и се бори 
заедно с тях Ивета да остане в дома си и да получи шанса 
да расте с мама и татко. Множество телефонни разговори с 
отдела Закрила на детето, срещи с ръководството на дома, 
където е отгледана Виолета, посещение в болницата, водят 
до решение в интерес на детето – то остава при родителите 
си, а  Маргарита се ангажира да ги подкрепя в усилията 
им да се грижат пълноценно за него. Освен постоянната 
психо-социална подкрепа, двамата родители получават и 
най-необходимото за момиченцето – памперси, адаптирано 
мляко. Въпреки нелеката си съдба, Виолета и Найден вече 
са пълноценни родители на прекрасната Ивета, за която се 
грижат с много любов. Днес детето расте здраво, усмихнато 
и обичано от своята майка и татко, които с наша подкрепа, 
доказаха че да израснеш в институция не е стигма, а 
предизвикателство да покажеш и да повярваш, че можеш да 
разчупиш статуквото и да даваш и получаваш любов. 

Екип на фондация “За нашите деца”

• помогнахме на 277 деца и семейства да останат заедно, подкрепяйки ги в 
преодоляването на тежка ситуация; 

 • 33 деца, настанени в 25 приемни семейства; 
• обучихме 77 кандидат-осиновителни семейства и 5 кандидат-приемни 

семейства; 
• подкрепихме 154 деца с трудности в развитието и увреждания; 
• 87 семейства с малки деца, засегнати от кризата с COVID-19, получиха 

навременна помощ; 
• обучихме 497 човека в обученията за родителски умения и за ученици; 
• работихме по 47 случая на реинтеграция; 
• 20 деца със специални потребности получиха грижа в нашия Дневен център; 
• а 272 деца и семейства подкрепихме чрез проект “Инициатива за развитие 

и социално включване – за нашите деца”.
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Фондация “Нашите недоносени деца” 

Категория:  Деца в риск

“В Център за детско развитие “Малки чудеса” 
предоставяме комплексна терапевтична подкрепа за 
деца родени преждевременно и за деца с трудности в 
развитието. Екипът ни включва психолози, логопеди, 
ерготерапевт/рехабилитатор, специалист по ранна 
детска интервенция, консултант педиатър и неонатолог, 
както и консултант по кърмене. През 2019 г., пандемията 
наложи временното преустановяване на терапевтичните 

занимания и консултиране за деца и семейства в цялата страна. За нас бе 
изключително важно да останем до семействата и преминахме към дистанционно 
консултиране. 

Как помогнахме:
• От април до декември проведохме +500 безплатни дистанционни 

консултации с терапевтите от Центъра и водещи неонатолози
• Подкрепихме +300 семейства
• Осъществихме +1200 терапевтични сесии
• Онлайн група за подкрепа за родители, чиито бебета са в болница
• Осигурихме индивидуална психологическа подкрепа за родители на 

недоносени деца
• Публикувахме ~500 статии за детското развитие + безплатни уебинари”
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Участниците в консултациите споделят: “Консултацията 
беше изключително полезна. Бих препоръчала този метод на 
консултация със специалисти и на други хора и според мен 
е хубаво да се въведе такава практика и извън извънредното 
положение. По този начин може да се спестят някои 
посещения на място и най-вече онлайн е достъпно за всички, 
има много хора, които живеят в по-малки градове и села и те 
също ще могат да получат адекватна помощ по въпросите, 
които ги безпокоят относно техните деца. Благодаря Ви 
за отношението, бързата реакция при комуникацията с 
Центъра и компетентността и човечността. Инициативата Ви 
е прекрасна, продължавайте да давате сили и подкрепа на 
всички, които имат нужда.”
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Фондация “Априлци” 

Категория:  Трета възраст

Град Априлци се намира в планински район, къщите 
са разпилени по махали по хълмовете, където живеят 
самотни възрастни хора. Липсва им инфраструктура, 
снабдяване, комуникации. Така тези хора – често болни и 
в тежко общо състояние – остават изолирани от света и 
без никаква помощ. Ние ги посещаваме, носим им 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. С даренията финансираме 
дейността по проекта “Ти не си сам”. В момента (март 2021 г.) помощ получават 
98 души. В групата имаме включени и няколко самотни майки, които живеят с 
децата си под екзистенц-минимума. Средно на месец изразходваме около 90 
лева за бензин и 1800 лева за храна.
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Преди 2 години в махала Драшкова поляна в Априлци, 
нашият координатор Тодор Банков намери самотна стара 
жена, паднала пред къщата си и полузамръзнала. Веднага 
я откара в болница, където се наложи да ампутират три 
пръста на левия й крак. След стабилизирането й в болницата, 
беше настанена в Дома за стари хора - също наш проект – и 
обгрижена с много любов. През това време координаторът 
ни ходеше всеки ден да храни двете й овце, после се погрижи 
за продажбата им и й занесе парите в дома. 

Благодарение на нашия проект възрастните самотни хора 
не гладуват – те са снабдени с всичко необходимо. Чрез нас 
установяват връзка с външния свят, получават възможност 
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 състояние), като им помагаме 
да поддържат зеленчуковите си градини, да косят около 
къщите си, носим им препарати, необходими за градините им.

Красимира Димова, основател и председател на Фондация  
“Априлци”
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СНЦ “Самаряни”

Категория:  Човешки права

Чрез предоставяне на социални услуги в Кризисен център “Самарянска 
къща” се стремим да подкрепим възможно най-много жени и деца, пострадали 
от домашно насилие, към позитивна промяна и живот без насилие – и това са 
между 60 и 200 жени и деца всяка година, в продължение на над 17 години.

Повече от 22 години Сдружение “Самаряни” следва 
своята мисия и работи в подкрепа на деца, младежи и 
семейства в неравностойно положение на територията 
на община Стара Загора, водени от мотото: “Помагаме на 
децата и техните семейства!”
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Краят на учебната година е. Решаваме, че е добре да 
поощрим труда на децата - ученици, които са заедно със 
своите майки в Кризисен център “Самарянска къща” и се 
отправяме отново на пътешествие, което се превръща в 
незабравимост... Заедно, 6 деца, 5 жени и самарянският екип 
тръгваме към връх Шипка. Оказва се, че само неколцина 
от групата ни са посещавали това паметно място. Времето 
е твърде променливо и в нас бушуват смесени чувства. 
Все пак решаваме, че ще опитаме да се промъкнем между 
дъждовните капки и ще изкачим върха. Пристигаме в 
подножието на Шипка и всичко е в мъгла... Тръгваме по 
стълбите нагоре и едва виждаме Паметника на Свободата 
пред себе си... Успяваме да изкачим горе! Разглеждаме с 
интерес и се докосваме развълнувани до саможертвата и 
героичността на българските опълченци и руските войници. 
Децата са впечатлени от оръжията и облеклото на войниците. 
Някои имена на героите им звучат познато, защото са ги 
учили в училище, други са напълно непознати за тях. Много 
снимки запечатват усмивките ни и специалните места, които 
посещаваме. 

Тези пътешествия са много докосващ момент и носят глътка свежест и нови 
емоции за всички… Благодарни сме за такива моменти, в които децата и техните 
майки преживяват приятни мигове и трупат различни спомени от обичайните за 
тях до този момент - травматични, вследствие на преживяното насилие. Някои от 
травмите, нанесени от претърпяното насилие, както и следите, останали от тях, 
не могат да бъдат забелязани от никого. Превърнали се в жертвите на насилие, 
жените и техните деца губят опора и чувство за реалност. В такъв момент, те имат 
нужда от някой, който да им повярва, да ги подкрепи, да облекчи страданието им 
и да им предложи конкретни алтернативи, за справяне с проблема. В едно такова 
необходимо и сигурно място за тях се превръща Кризисен център “Самарянска 
къща” и различните терапевтични програми, чрез които специалистите им 
помагат да се възстановяват и направят план за живота си.  

Благодарение на щедростта на дарители и симпатизанти по самарянската 
кауза “Детството не бива да боли!”, ние от Сдружение “Самаряни” можем да 
прилагаме различни терапевтични подходи, за да подкрепяме по-пълноценно 
децата и техните майки, които срещаме в Кризисен център “Самарянска къща”. 
През 2020 г., с помощта на дарителите, проведохме 78 сесии индивидуална 
терапевтична работа с 9 деца; 8 индивидуални консултации с родители на 7 деца; 
3 групови супервизии с участието на 1 специалист; 12 занятия за образователна 
подкрепа на 10 деца; над 30 арт- и кулинарни ателиета; 3 екскурзии и няколко 
рождени дни на деца от центъра. Дейностите са организирани от координатора 
на “Самарянска доброволческа служба” с участието на 6 специалисти от екипа 
на организацията и със съдействието на 9 доброволци.” 

Иванка Иванова-Попова, Председател на УС и Мария Данева, Координатор 
дейности - ПИ и СДС
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Спасителен център за диви животни 
“Зелени Балкани” 

Категория:  Природа/животни

Спасителният център е специално звено от дейността 
на “Зелени Балкани”. Той е важно място по отношение 
както на дейността по лечение и възстановяване на 
редки и защитени видове, така и в програмите за 
завръщане на изчезнали птици, като лешояди, соколи, 
орли. Във волиерите му живеят над 300 постоянни 
обитатели, повечето от които изчезнали или изчезващи 
видове. Спасителният център разполага с оборудвана 
амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, 
карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и 
разлитане с обща площ 6 800 кв.м.
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В процес на процедура сме по построяване на нова 
волиера за целите на дейностите ни по запазване на 
белошипата ветрушка в България. Клетката ще бъде 
предназначена за размножаващите се двойки в Центъра, 
които към настоящия момент са общо 20 и нямат свой, 
общ, дом, а са разпределени в няколко волиери. Ето 
защо, подобна по-голяма волиера е от голяма важност за 
работата ни, тъй като тя ще бъде роден и модерен дом 
за младите, излюпени при нас белошипки, които един ден 
ще летят свободно в небето на България. 

Планираме събраните от дарителството по ведомост 
дарения да бъдат разходвани за изграждането на 
волиерата, която трябва да бъде изградена най-късно до 
края на лятото на 2021.

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар, Връзки 
с обществеността на спасителния център
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ВАЛИДИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Повече от 70 нестопански организации и дарителски фондове са включени 
в списъка на т.нар. валидирани организации в Платформата.бг и броят им 
постепенно нараства. Дейностите им обхващат практически всички сфера на 
живота – от лечение и образование, до подобряване на средата и човешки 
права.

Списъкът е създаден от Фондация BCause в помощ на хората и компаниите, 
които търсят партньори за своите дарителски инициативи, и на организациите, 
които набират онлайн дарения чрез Платформата.бг. 

Надеждността на валидираните организации като получатели на дарения 
е проверена с времето. През годините ние от фондация BCause сме работили 
с много от най-активните граждански организации в страната. Имаме поглед 
върху постиженията на всяка една от тях и конкретен опит от съвместните ни 
инициативи. 

Какво e “валидирана организация”?
Списъкът е формален начин да покажем на едно място организациите, с 

които Фондацията работи и смятаме, че са ключови в своя сектор, активни и 
надеждни. Знакът “валидирана” е препоръка към дарители и хора с интерес в 
определена социална сфера, които нямат лични впечатления от работата на 
различните организации.

За кого е списъкът? 
Валидираните от нас организации са подредени в списък, който препоръчваме 

на:
+ Хората, които искат да посветят личен празник или повод на 

благотворителност и да подкрепят надеждна организация в дадена социална 
сфера; 

+ Компаниите, които ни търсят за съдействие във връзка с редовно дарител-
ство или конкретни благотворителни събития, програми за корпоративна 
социална отговорност, доброволчество на служителите и ред други фирмени 
инициативи. 

Фондация BCause работи с много от най-големите чуждестранни и 
български компании в страната ни. Благодарение на дългогодишните ни усилия 
и репутация, нашата препоръка е ценена от партньорите ни. Научете повече за 
корпоративната социална отговорност и нашите програми за подкрепа.

https://www.platformata.bg/bg/kauzi/validated.html
https://www.bcause.bg/daritelstvo/for-companies.html
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2019

Кауза
начално салдо 
2019

приходи    
2019

админ   
разходи

приходи нето 
2019

разходи     
2019

крайно салдо 
2019

SOS детски селища 3639,21 7029,00 695,00 6334,00 8600,00 1373,21
Асоциация "И нас ни 
има" 1112,85 2596,00 259,60 2336,40 2865,00 584,25
Асоциация на парковете 333,36 1216,65 95,70 1120,95 931,00 523,31
Аутизъм днес 174,10 1606,25 105,50 1500,75 860,00 814,85
Български туристически 
съюз, хижа Богдан 956,60 0,00 0,00 0,00 0,00 956,60
Деца, пострадали при 
катастрофи (БЧК) 14,85 12,00 1,20 10,80 0,00 25,65
Джуниър Ачийвмънт 
България 327,00 992,00 99,20 892,80 935,00 284,80
Дневен център 
"Алтернатива 55", Стара 
Загора 6445,15 8013,00 801,30 7211,70 10435,00 3221,85
Дом "Св. Николай", 
Нови Хан -94,75 1005,00 100,50 904,50 540,00 269,75
Дом за хора с 
увреждания в 
с.Добростан 70,00 7,00 63,00 63,00
други каузи 4342,88 2694,00 221,40 2472,60 0,00 6815,48
За земята 48,00 4,80 43,20 43,20
Защитено жилище 
"Заедно", с. Гурмазово 18,90 36,00 3,60 32,40 0,00 51,30
Институт за съвременно 
изкуство и терапия 
"Либера" 142,30 54,00 5,40 48,60 0,00 190,90
Каритас, програма 
"Домашни грижи" 1476,23 2415,90 206,40 2209,50 2965,00 720,73
Мизия храна през 
зимните месеци 314,45 0,00 0,00 0,00 0,00 314,45
Наводнения Мизия 271,94 0,00 0,00 0,00 0,00 271,94
Награди за даровити 
деца от община Троян 406,00 40,60 365,40 365,40
Национална асоциация 
за приемна грижа 487,96 1818,00 113,90 1704,10 0,00 2192,06
Невски 668,85 0,00 0,00 0,00 0,00 668,85
Програма "Топъл обяд" 
(БЧК) 70,10 52,00 5,20 46,80 0,00 116,90
Световен фонд за дивата 
природа, WWF 359,75 460,00 46,00 414,00 725,00 48,75
Сдружение "Бъдеще за 
децата", Казанлък 209,88 0,00 0,00 0,00 209,88 0,00
Сдружение "Заедно 
можем повече" -0,85 106,00 10,60 95,40 56,00 38,55
СМГ 269,85 764,00 76,40 687,60 550,00 407,45
СНЦ "Зелени Балкани" 3278,55 3966,00 396,60 3569,40 5480,00 1367,95
СНЦ "Самаряни" 2170,25 4792,00 479,20 4312,80 4430,00 2053,05
СНЦ "Солидарно 
общество", Шумен 165,80 453,00 37,40 415,60 530,00 51,40
Софийски зоопарк 367,65 728,00 72,80 655,20 878,00 144,85
Спаси, дари на... 15540,97 1128,00 112,80 1015,20 4000,00 12556,17

Стипендии "Готови за 
успех", фондация Bcause 27806,00 2764,40 25041,60 25041,60

Кауза
начално салдо 
2019

приходи    
2019

админ   
разходи

приходи нето 
2019

разходи     
2019

крайно салдо 
2019

Фирмени дарителски 
сметки и фондове 672459,92 375324,59 19907,18 355417,41 240340,61 787536,72
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Кауза
начално салдо 
2019

приходи    
2019

админ   
разходи

приходи нето 
2019

разходи     
2019

крайно салдо 
2019

Фирмени дарителски 
сметки и фондове 672459,92 375324,59 19907,18 355417,41 240340,61 787536,72
Фонд "Благотворителни 
базари и събития", 
Bcause 344,64 94,00 9,40 84,60 0,00 429,24
Фонд "Екологични 
проекти", BCause 1836,36 633,00 63,30 569,70 0,00 2406,06
Фонд "Нашите 
родители", BCause 6264,00 626,40 5637,60 0,00 5637,60
Фонд за асистирана 
репродукция община 
Троян 132,00 13,20 118,80 118,80
Фонд за лечение на 
граждани от община 
Троян 294,00 29,40 264,60 264,60
Фонд за подпомагане 
при бедствия (БЧК) 132,60 144,00 14,40 129,60 195,00 67,20
Фонд за хора с 
увреждания, Bcause 339,67 706,00 70,60 635,40 700,00 275,07

Фонд Милосърдие (БЧК) 331,50 310,00 31,00 279,00 490,00 120,50

Фонд подкрепа на жени, 
пострадали от домашно 
насилие, Bcause 2947,99 294,80 2653,19 2653,19
Фонд рехабилитация на 
ДЦП и лечение на деца, 
фондация Bcause 26641,79 18939,55 1840,90 17098,65 23930,00 19810,44
Фондация "Анимус" 12,60 24,00 2,40 21,60 30,00 4,20
Фондация "Априлци" 442,60 1361,00 128,20 1232,80 1450,00 225,40
Фондация "Артон" 1151,55 1848,00 184,80 1663,20 2070,00 744,75
Фондация 
"Биоразнообразие" 12,60 24,00 2,40 21,60 30,00 4,20
Фондация "Българска 
хранителна банка" 527,17 1712,70 171,27 1541,43 1510,00 558,60
Фондация "Движение на 
българските майки" -1901,70 60,00 6,00 54,00 0,00 -1847,70
Фондация "Дечица" 750,25 30336,00 3033,60 27302,40 2010,00 26042,65
Фондация "Диви 
животни" 204,65 1478,00 147,80 1330,20 1225,00 309,85
Фондация "За нашите 
деца" 4341,95 6686,00 668,60 6017,40 8190,00 2169,35

Фондация "Заедно в час" 61,95 832,00 83,20 748,80 607,00 203,75
Фондация "Искам бебе" -619,38 2021,00 202,10 1818,90 545,00 654,52
Фондация "Нашите 
недоносени деца" 1267,30 2777,00 277,70 2499,30 4386,00 -619,40
Фондация "Очи на 
четири лапи" 1043,15 2908,00 282,90 2625,10 2945,00 723,25
Фондация "Подарете 
книга" 133,25 120,00 12,00 108,00 185,00 56,25
Фондация "Помощ за 
животните" 1339,45 4257,00 425,70 3831,30 3780,00 1390,75
Фондация "Проект 
Северозапад" 10,00 1,00 9,00 9,00
Фондация "Светът на 
Мария" 220,00 22,00 198,00 139,50 58,50
Фондация "Тацитус" 1657,31 3585,00 358,50 3226,50 4200,00 683,81
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Кауза
начално салдо 
2019

приходи    
2019

админ   
разходи

приходи нето 
2019

разходи     
2019

крайно салдо 
2019

Фондация за социална 
промяна и включване 12,60 24,00 2,40 21,60 0,00 34,20
Центрове за настаняване 
на деца и младежи, 
лишени от родителска 
грижа 3055,41 902,00 82,30 819,70 145,00 3730,10
Център за ранно детско 
развитие, Бургас 189,00 11,00 178,00 153,00 25,00

758643,03 537430,63 35768,95 501661,68 344245,99 916058,71
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2020

кауза
начално салдо 
за 2020

приходи    
2020

разходи     
2020

админ         
2020

трансфери 
2020

крайно салдо     
2020

SOS детски селища 1373,21 6835,00 5900,00 682,50 1625,71
Асоциация "И нас ни 
има" 584,25 3496,00 0,00 349,60 3730,65

Асоциация на парковете 523,31 985,00 598,00 98,50 811,81
Аутизъм днес 814,85 1012,00 1260,00 101,20 465,65

Български туристически 
съюз, хижа Богдан 956,60 0,00 0,00 0,00 956,60
Деца, пострадали при 
катастрофи (БЧК) 25,65 11,00 0,00 1,10 35,55
Джуниър Ачийвмънт 
България 284,80 1391,00 816,00 139,10 720,70
Дневен център 
"Алтернатива 55", Стара 
Загора 3221,85 11277,00 12184,80 1127,70 1186,35
Дом "Св. Николай", 
Нови Хан 269,75 1410,00 1114,00 141,00 424,75
Дом за хора с 
увреждания в 
с.Добростан 63,00 127,97 0,00 12,00 178,97
Други каузи 6815,48 24832,91 37,00 2368,09 -12359,92 16883,38
За земята 43,20 48,00 57,00 4,80 29,40
Защитено жилище 
"Заедно", с. Гурмазово 51,30 36,00 51,00 3,60 32,70
Институт за съвременно 
изкуство и терапия 
"Либера" 190,90 114,00 503,00 11,40 -209,50
Каритас, програма 
"Домашни грижи" 720,73 2830,33 1718,00 283,03 1550,03
Мизия храна през 
зимните месеци 314,45 0,00 0,00 0,00 -314,45 0,00
Наводнения Мизия 271,94 0,00 0,00 0,00 -271,94 0,00
Награди за даровити 
деца от община Троян 365,40 632,25 574,20 58,60 364,85

Национална асоциация 
за приемна грижа 2192,05 1143,00 0,00 114,30 720,00 3940,75
Невски 668,85 0,00 668,85 0,00 0,00
Програма "Топъл обяд" 
(БЧК) 116,90 33,00 138,00 3,30 8,60
Световен фонд за 
дивата природа, WWF 48,75 520,00 266,00 52,00 250,75
Сдружение "Заедно 
можем повече" 38,55 192,00 178,00 19,20 33,35
Сливналии в София 148,00 0,00 453,00 601,00
СМГ 407,45 1046,00 800,00 104,60 548,85
СНЦ "Самаряни" 2053,05 6680,00 6131,05 668,00 1934,00
СНЦ "Солидарно 
общество", Шумен 51,40 485,33 237,00 48,53 251,20
СНЦ"Зелени Балкани" 1367,95 4879,88 4902,55 484,40 860,88
Софийски зоопарк 144,85 1322,33 661,00 132,23 673,95
Спаси, дари на... 12556,17 1179,00 4500,00 117,90 9117,27
Стипендии "Готови за 
успех", фондация 
Bcause 25041,60 38332,79 0,00 3810,30 4615,00 64179,09
Фирмени дарителски 
сметки и фондове 787536,71 433606,91 273204,25 27893,94 -26449,80 893595,63
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кауза
начално салдо 
за 2020

приходи    
2020

разходи     
2020

админ         
2020

трансфери 
2020

крайно салдо     
2020

Стипендии "Готови за 
успех", фондация 
Bcause 25041,60 38332,79 0,00 3810,30 4615,00 64179,09
Фирмени дарителски 
сметки и фондове 787536,71 433606,91 273204,25 27893,94 -26449,80 893595,63

Фонд "Благотворителни 
базари и събития", 
Bcause 429,24 72,00 525,00 7,20 40,00 9,04
Фонд "Екологични 
проекти", фондация 
Bcause 2406,06 775,11 2100,00 77,51 1003,66
Фонд "Нашите 
родители", Bcause 5637,60 5069,00 0,00 506,90 10199,70
Фонд за асистирана 
репродукция община 
Троян 118,80 237,04 181,80 22,20 151,84
Фонд за лечение на 
граждани от община 
Троян 264,60 677,49 441,00 64,40 436,69
Фонд за подкрепа на 
жени, пострадали от 
домашно насилие, 
Bcause 2653,19 415,37 0,00 40,00 480,00 3508,56
Фонд за подпомагане 
при бедствия (БЧК) 67,20 86,00 144,00 8,60 0,60
Фонд за хора с 
увреждания, Bcause 275,07 984,33 0,00 98,43 1160,97
Фонд Милосърдие 
(БЧК) 120,50 55,00 161,00 5,50 9,00
Фонд рехабилитация на 
ДЦП и лечение на деца, 
Bcause 19810,44 47365,60 18710,50 4736,56 -908,39 42820,59
Фондация "Dare2Care 
Animals" 657,00 98,00 65,70 493,30
Фондация "Анимус" 4,20 24,00 11,00 2,40 14,80
Фондация "Априлци" 225,40 2168,56 1103,00 216,86 1074,10
Фондация "Артон" 744,75 1886,00 1758,00 188,60 684,15
Фондация 
"Биоразнообразие" 4,20 24,00 0,00 2,40 25,80
Фондация "Българска 
хранителна банка" 558,60 1962,00 666,00 196,20 1658,40
Фондация "Движение 
на българските майки" -1847,70 1598,00 0,00 159,80 -409,50
Фондация "Дечица" 26042,65 21695,00 26861,00 2167,50 240,00 18949,15
Фондация "Диви 
животни" 309,85 2695,00 1059,00 269,50 1676,35
Фондация "За нашите 
деца" 2169,35 7857,00 6580,30 785,70 2660,35
Фондация "Заедно в 
час" 203,75 3285,56 1011,00 328,56 2149,75

Фондация "Искам бебе" 654,52 1677,00 1466,00 167,70 697,82
Фондация "Нашите 
недоносени деца" -619,40 8891,67 2923,00 889,17 4460,10
Фондация "Очи на 
четири лапи" 723,25 3970,00 2878,00 397,00 1418,25
Фондация "Подарете 
книга" 56,25 75,00 92,00 7,50 31,75
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кауза
начално салдо 
за 2020

приходи    
2020

разходи     
2020

админ         
2020

трансфери 
2020

крайно салдо     
2020

Фондация "Помощ за 
животните" 1390,75 7134,99 4009,00 713,10 3803,64
Фондация "Проект 
Северозапад" 9,00 16689,42 18170,00 1540,94 -3012,52
Фондация "Светът на 
Мария" 58,50 360,00 152,00 36,00 230,50
Фондация "Тацитус" 683,81 7947,33 3330,00 794,73 4506,41
Фондация за социална 
промяна и включване 34,20 24,00 41,00 2,40 14,80
Центрове за 
настаняване на деца и 
младежи, лишени от 
родителска грижа 3730,11 1202,67 0,00 120,27 0,00 4812,51
Център за ранно детско 
развитие, Бургас 25,00 70,00 61,00 7,00 27,00

916058,71 692237,86 411032,30 53457,25 -33756,50 1110050,52
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Ако искате да станете партньор на 
програмата ни за дарителство по 
ведомост или искате да ви помогнем да 
представите каузите на пред вашите 
служителите - свържете се с нас.

Ива Петрова 
Експерт ‘’Дарителски програми и 
фондонабиране’’ 

iva@bcause.bg
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Графично оформление: КАЯ Продукшънс


