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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОГРАМАТА „КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ” НА ФПББ  КАКВО Е ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ? 

Визия  
Общество, в което отговорното 
и ефективно дарителство е 
важна част от всекидневието.  

Мисия  
Фондация "Помощ за 
благотворителността в 
България" (ФПББ) работи за 
ефективно дарителство, 
насърчено от адекватно 
законодателство.  

Нашите цели  
Ние целим да развиваме 
модерна благотворителност и 
силен нестопански сектор, като 
съдействаме на:  

+ бизнеса – да постига успех в 
своите социални проекти, 

 

+ индивидуалните дарители –  
да даряват лесно и сигурно,  

+ нестопанските организации – 
да развиват и увеличават 

своите ресурси и ефективност.  

ФПББ е част от световната 
мрежа на организациите 
Charities Aid с офиси във 
Великобритания, САЩ, Русия, 
България, Индия, ЮАР, 
Австралия, Бразилия и 
Сингапур. Във Великобритания 
(Charities Aid Foundation UK) е 
уникална организация с 
огромен принос в предлагането 
на услуги за организации, 
фирмени и индивидуални 
дарители.  

Заедно, организациите CAF 
подкрепят каузи в повече от 
90 държави, като им 
предоставят повече от 1 
милион паунда всеки ден.  
 

 

ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ 
Дарителството по ведомост дава 
възможност за всеки работещ на 
трудов договор да дарява 
ежемесечно малка сума за 
избраната от него кауза с 
подкрепата на работодателя си. 
Към дарението се прибавят 
средствата, отделени от колегите 
и от останалите участници в 
програмата.  

 
 

Някои компании удвояват 
средствата, дарени от техните 
служители, с което ги насърчават и 
изразяват подкрепата си.  

За повече информация как 
можете да станете дарител, 
свържете се с нас на 02/9811901 
или на bcaf@bcaf.org  

ПОВЕЧЕ ЗА ФПББ 



КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2013        2 

 

 

 

Скъпи дарители, 

През 2013г. нашата дългосрочна 
връзка с някои от първите 
повярвали в „Колкото повече – 
толкова повече” навърши 12 
години. Започнахме програмата, 
казвайки си на шега, че това е 
„още едно нещо, което правим 
заедно с колегите, освен бирата 
след работа”.  

За 12 години обаче това се 
превърна в по-сериозно 
занимание - някои от нашите 
дарители смениха каузата си, 
увеличиха сумите, които даряват, 
някои дори смениха работодателя 
си, но продължиха да бъдат част 
от „Колкото повече...”   

През това 
време бяха 
набрани повече 
от 1 000 000 
лева. 
Работодателит
е, участвали в 
програмата от 
създаването и 
бяха 102 
български и 
международни 
фирми, които 
подкрепяха 
служителите си 
да даряват по ведомост.  

Най-много са дарили 
служителите на М-тел – 205 
000 лв., Уникредит Булбанк – 
60 000 лв., Ситибанк – 42 000 
лв., Актавис – 41 000 лв. Най-
любимите ви каузи и до днес 
остават лечение на деца (160 
000 лв.) и Стипендии "Готови 
за успех" (80 000 лв.).  
 

 

НАД 1 000 000 ЛЕВА...  

са набрани чрез „Колкото 
повече – толкова повече” 
от стартирането на 
програмата през 2001 
година. 

„КОЛКОТО ПОВЕЧЕ...” В ЦИФРИ 
 

  

52% жени 
52% от дарителите в „Колкото повече...” са 
жени, 48% са мъжете.  

  

40 години 
Нашите дарители са на възраст от 24 до 72 
години, а средната възраст е 40г. 

ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ 

200 лв. е най-голямото месечно 
дарение в програмата, а най-
голямата обща сума от един 
дарител е 9400 лв. за 5 години. 

 

Кои са нашите дарители?  
Статистиката показва, че това са 
хора на възраст от 24 до 72 години, 
52% от тях са жени, 48% - мъже, 200 
лв. е най-голямото месечно дарение 
в програмата, а най-голямата обща 
сума от един дарител е 9400 лв. за 5 
години. Зад тази статистика 
очевидно стоят много и най-
различни хора, всеки със свои 
интереси и уникална мотивация зад 
желанието си да прави добро. С 
някои от тях ще ви запознаем в края 
на този отчет.  

В същото време, за каузите, които 
ние подкрепяме, през 2013 г. са 
дарени общо общо 1 907 884 лева. 
От тях 176 858 лв. са дарени по 
ведомост чрез програмата «Колкото 
повече – толкова повече».  

Най-популярни остават каузите за 
лечение на деца и стипендиите 

„Готови за успех” за деца и млади 
хора без родители с отличен успех.  

През 2013 г. заедно с вас 
подкрепихме с дарения и 
доброволен труд 54 каузи в 
областите: лечение на деца, 
образование, грижа за деца и 
младежи, лишени от родителски 
грижи, услуги за деца и възрастни 
хора с увреждания, грижа за стари 
хора, екология, изкуство и култура.  

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

Екип на ФПББ  

КАКВО 
ПОСТИГНАХМЕ 
ЗАЕДНО ПРЕЗ 2013Г.? 
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Фонд за лечение 
и рехабилитация 
на деца на ФПББ 
 

През 2013г., фондът за 
лечение и рехабилиация на 
деца към ФПББ беше 
подкрепен с близо 21 000 
лева от нашите дарители по 
ведомост. Общата сума на 
разходите за годината е 
56849 лв. – парите са 
похарчени за лечение, 
рехабилитация и медицински 
изделия за над 100 деца.  
 

Основното заболяване при 
подпомогнатите деца е детска 
церебрална парализа, но също 
епилепсия, аутизъм, 
разстройства на експресивната 
реч, умствена изостаналост, 
левкодистрофия, енцефалит на 
Расмусен, енцефалопатия, 
Синдром на Даун, 
хидроцефалия и др.  

Децата са получили 
навременни рехабилитационни 
процедури и терапии, а 17 от 
тях - помощни средства – 
специализирани проходилки, 
колички, вертикализатори, 
пътечка, триколесен велосипед 
за терапевтични цели, 
позициониращ матрак, стол за 
баня, тоалетен стол с колани и 
др.  

Децата на фонда 
„Дъщеря ми Виктория е с 
диагноза ДЦП. Провеждаме 
ежедневна рехабилитация. 
Един от уредите досега, който 
беше много полезен на детето, 
беше детски велоергометър, 
който обаче стана малък и 
вече не можем да използваме.  

Колелото и въртеливото 
движение на краката върху 
педалите са нещо много важно 
и полезно за развитие на 
краката, както и 
изграждането на модела на 
тяхното движение. Ако 
имахме адаптиран велосипед, 
карането му навън би могло да 
даде на детето ми шанса за 
успешна интеграция сред 
здравите деца, а и да развием, 
доколкото това е възможно, 
периферно и пространствено 
зрение. Освен ползите, които 
изброих дотук, за мен като 
майка ще бъде голямо щастие 
да видя детето си да играе 
редом с всички деца в парка. 
Това е уред, който би могъл да 
ни даде мъничко свобода навън 
и шанс за обикновена детска 
игра с децата. За съжаление, 
адаптиран велосипед с всички 
обезопасяващи аксесоари, 
съобразени със състоянието на 
Вики, е непосилен за бюджета 
ни.” 

Това е писмото на една от 
десетките майки, които се 
обърнаха към Фонда през 
2013г. След заседанието на 
комисията през август, на 
Виктория беше закупен 
триколесен велосипед за деца с 
увреждания. 

 

ПОВЕЧЕ ЗА  ФОНДА 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ФОНДА 
Приоритет на Фонда са заболявания на 
централната нервна система, ендокринни, 
генетични, неврологични, метаболитни и 
психични заболявания, които изискват 
редовна работа с кинезитерапевт, 
физиотерапевт, логопед, психолог. 

 

КАКВИ РАЗХОДИ СЕ ПОКРИВАТ 
ОТ НЗОК? 
КНТП Националната здравната каса в 
България (НЗОК) покрива по клинична 
пътека до 10 дни рехабилитационни 
процедури на месец. Родителите са 
принудени да доплащат услугите - между 
200 и 1000 лева месечно. 

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ 
Вижте кратко видео за един от нашите 
партньори, които извършват рехабилитация 
за деца – сдружението за ранна 
интервенция за деца в риск, гр. Бургас: 
http://www.youtube.com/watch?v=4H7TQq8J4
ow  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

http://www.youtube.com/watch?v=4H7TQq8J4ow
http://www.youtube.com/watch?v=4H7TQq8J4ow
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Фондация 
„ИСКАМ БЕБЕ” 
 

Фондация «Искам бебе» помага на 
хиляди двойки, които се борят с 
проблема безплодие. През 2012 и 
2013г., фондацията акцентира 
върху донорството на генетичен 
материал и облекчаването на 
разходите за двойки, които се 
нуждаят от донор.  

Едно от всеки десет 
семейства с репродуктивен 
проблем не може да има 
деца без да прибегне до 
използването на донорски 
генетичен материал, т.е. 
общо около 40 000 са 
жените, които се нуждаят от 
донор.  

Донорските процедури в 
България струват между 7000 и 
12000лв, и не се финансират от 
Фонда за асистирана 
репродукция. Същото се отнася за 
жените с ранна менопауза 
(преждевременно изчерпване на 
яйчниковия резерв) и за 
навършилите 43 годишна възраст.  
 

ПОВЕЧЕ ЗА „ИСКАМ БЕБЕ” 

 

КОЛКО СА ДВОЙКИТЕ С 
РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ? 
Според първия етап на 
изследването, двойките, които 
имат репродуктивни проблеми в 
България са над 145 000. 

Работата на “Искам бебе” в 
областта на донорството е 
двупосочна – от една страна, 
даренията помагат на много 
двойки да могат да си позволят 
изследванията и допълнителните 
процедури, а от друга – 
информационните кампании, 
насочени към младите майки, 
които са потенциални донори в 
програмата, имат за цел да убедят 
жените, че донорските процедури 
не са тежки и не носят рискове за 
здравето на донорите.  
 

 
 

За последните 4 години, броят на 
донорите на генетичен материал е 
общо 400, като в това число влизат 
и мъжете и жените, което 
означава, че двойките чакат 
средно между 6 месеца и година и 
половина, за да се намери 
подходящ донор.  

 

Вера Вулджева от управителния 
съвет на “Искам бебе” обобщава 
резултатите от миналогодишното 
изследване на броя и 
информираността на двойките с 
репродуктивни проблеми така: 

“Според първия етап на 
изследването, двойките, които 
имат репродуктивни проблеми в 
България са над 145 000.  

Обезпокоителна е и цифрата на 
тези, които не знаят как да 
разрешат своите проблеми и към 
кого могат да се обърнат за 
помощ. 

Неосведомените са между 360 000 
и 500 000 души, което говори за 
сериозен проблем, свързан с 
недостатъчно информираност на 
населението.  

Приблизително 30 000 души са 
опитали да разрешат проблема 
си чрез самолечение,...” 

 
Нашите доброволци от Нов 
Български Университет заснеха 
този кратък клип, с участието на 
Радина Велчева, председател на 
Фондацията, която разказва за 
това как са се променили 
информираността и нагласата на 
пациентите за последните 5 
години; за проблемите на 
двойките, които се нуждаят от 
донорски генетичен материал и за 
връзката, която съществува между 
дарителите и семействата, 
сдобили се с дете, благодарение 
на щедростта на непознати хора: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z
AkjjFMSVVo “ 
 

 
 
От „Искам бебе” вярват, че: 
"частица от теб за някого може да 
бъде целия свят!"  

Понякога любовта и 
бъдещето на двама души 
зависи от добрината на някой 
непознат човек, който е 
послушал сърцето си и е 
отделил от своите доходи, за 
да даде шанс на едно дете да 
дойде на този свят и да 
прегърне родителите си. 
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НАШИТЕ 
СТИПЕНДИАНТИ 
 

Дияна Драгомирова Чокоева, 
стипендиант за учебната 2012-
2013г.:“Сигурна съм, че подкрепата, 
която давате, ще бъде оценена, че ще 
окаже влияние върху живота на 
стипендиантите, не само защото 
имат нужда от тези средства, а 
защото усещането, че някой, който 
дори не ги познава, им е помогнал, би 
направил по-благородни и тях  самите. 
Надявам се скоро стипендиантите да 
станем дарители.” 

"Обичам психологията, искам да мога 
да влияя на хората, но философията не 
е достатъчна. интересува ме 
психологията, трябва медицина", 

споделя Елена Стефанова - студент 3-ти 
курс Медицина.   

"При мен случаят е, че исках да уча 
много и да помагам на хората", разкри 
Марио Шкодров - студент 3-ти курс 
Медицина. Елена и Марио са герои в 
този репортаж на БНТ, заснет по време 
на благотворително събитие, 
организирано от Американската 
търговска камара в подкрепа на “Готови 
за успех”: 
http://bnt.bg/bg/news/view/112501 

Мариана Петрова Петрова: Мечтата 
ми за след 20 години е да съм толкова 
успешна, знаеща и можеща и да основа 
благотворителна фондация, която да 
работи с огромни фондове. Искам да 
помагам на хора в нужда и да откривам 
истински таланти сред деца, останали 
без родителски грижи. Не спирайте да 
правите, това което правите, светът 
има нужда от повече добри хора! 

Мартина Великова Колева: Искам да 
благодаря на всеки, който реши да 
помогне на тази добра кауза. Години 
наред участвам като стипендиант и 
това винаги ми е било стимул да 
поддържам максимален успех. Има още 
доста перипетии по пътя ми преди да 
се реализирам, така че се надявам 
единствено да продължавам да 
разчитам на подкрепата на 
фондацията. 

Нели Янева Атанасова:  Почти всеки 
живот заслужава да бъде разказан. 
Всеки един от нас по един или друг 
начин изживява някаква история. Чрез 
вашата помощ, ние се чувстваме малко 
по-автономни, малко по-уверени, с 
малко повече самочувствие. Чувстваме 
се герои за всичко това, през което сме 
преминали и всичко останало, което ни 
предстои да изпитаме!  

Програмата „Готови за успех” 
подкрепя ученици и студенти - 
сираци и полусираци, показали 
отлични резултати в гимназиален 
курс на обучение или в университет. 
Средствата за стипендиите са 
осигурени изцяло от дарения и се 
разпределят от комисия, в която 
участват дарители. За 8-те години 

откакто 
съществува, 
стипендиантската 
програма «Готови 
за успех» е 
раздала общо 780 
стипендии на стойност 1,037,900 
лева. Те са дарени от 
неправителствени организации, 
работещи в областта на 
образованието, както и от 
дарителите ни по ведомост и от 
техните работодатели. 

На 12 ноември 2013, 107 млади хора 
в неравностойно положение (78 
студенти и 29 ученици) получиха 
стипендии за отличен успех. От тях 
33 са пълни отличници. За учебната 
2013/2014 г. година учениците 

получават стипендия в размер на 
1000 лева, а студентите – 2000 лева. 
 

ЛИЦАТА НА „ГОТОВИ ЗА УСПЕХ” 

През юни 2013 Христо 
Калоферов и Мирослава 
Иванова станаха първите 
посланици на добра воля на 
стипендиантската програма 
„Готови за успех”. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 
Стипендии „ГОТОВИ ЗА 
УСПЕХ” 

http://bnt.bg/bg/news/view/112501
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Подкрепата на дарителите по проекта 
„Колкото повече – толкова повече“ 
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. Аутизмът 
е тежко разстройство на развитието, 
причините за което все още са обект 
на задълбочени изследвания. 
Характерно за хората с тази диагноза 
е затруднената комуникация, а в 
следствие на това и затрудненият 
процес на обучение и социализация, 
които често са съпътствани от 
поведенчески проблеми.

Затова от изключителна важност е с 
децата с аутизъм да се работи 
специализирано и интензивно в ранна 
детска възраст, тъй като с напредване 
на времето шансовете им за нормален 
живот и успешно развитие 
прогресивно намаляват. В България 
държавната помощ за децата с 
аутизъм е изключително лимитирана. 
Това налага необходимостта 
родителите сами да търсят и 
финансират жизненоважното лечение 
и терапия за децата си, като в същото 
време единият родител не работи, за 
да може да се грижи за детето. За 
много семейства това е финансово 
непосилно.

 

 

 

Със средствата, получени през 2013 г.  по 
програмата „Колкото повече - толкова 
повече“ се финансира работата в Център 
„Тацитус” с Деян Николов и Мартин 
Ефтимов, като деца от материално 

затруднени семейства. Мартин е голямото 
момче в семейство с две деца с аутизъм. 
Той посещава Центъра два пъти седмично 
по три часа и половина на ден - и месечно 
са необходими 300 лв. за специализирана 
работа с логопед, специален педагог, 

 

детски психолог и монтесори учител. Като 
резултат от предучилищната му 
подготовка Мартин започна да изписва и 
разпознава буквите,   а в последствие се 
научи да пише и чете. Затова спомогна 

работата му с 
монтесори учителя, 
както и заниманията със 
специален уред , който 
подпомогна развитието 
на грубата моторика,  
координацията, 
равновесието, 
зрително-моторната 
перцепция.  

Деян е полусирак и 
невербален аутист. Той 
посещава Центъра 
ежедневно, по три часа 
и половина на ден, и 
месечно са необходими 
770,00 лв. за 
финансиране на 

заниманията му по програмата PECS със 
специалистите в Център „Тацитус”. PECS е 
програма за комуникация чрез размяна на 
картинки, подходяща за невербални деца. 

 

“Моята приказка е тъжна, но още чакам 
нейния щастлив край. Аз съм майка на дете 
аутист. Трудно е да виждаш как синът ти 
не може да общува, да си играе с другите 
деца, да не разбира какво му говориш. Има и 
много други проблеми, съпътстващи това 
състояние – със съня, с храненето ... 
Съпругът ми почина преди 2 години – рак на 
мозъка. Не знаех как ще продължа без него. 
Намерих си работа, но беше непосилно за 
мен да отделям пари за обучението на сина 
ми. Той има нужда от всекидневна работа 
със специалисти – логопеди, психолози, 
специални педагози. В този тежък за мен 
момент Мина Ламбовски от Сдружение 
„Тацитус” ми подаде ръка и ми предложи 
синът ми да посещава основания от нея 
Център”Тацитус” всеки ден, напълно 
безплатно. В ”Тацитус”синът ми се чувства 
страхотно и благодарение на работата с 
него напредва в развитието си. 
Благодарение на Мина, синът ми беше 
прегледан и диагностициран безплатно от 
едни от най-големите специалисти, 
работещи с деца с аутизъм в САЩ. 
Подкрепата на Мина, както и на всички 
родители и специалисти от Център 
„Тацитус” ми дава надежда,че не съм сама в 
битката и че ще успеем.” - Ана Николова - 
Майка на Деян. 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 
УВРЕЖДАНИЯ 

Сдружение „ТАЦИТУС”  

Целта на сдружение „Тацитус“ е да 
осигури качествена терапия на 
разумна цена за децата с аутизъм, за 
да им даде възможност да развият 
максимума от потенциала си. 



КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2013  
 

ХИПОТЕРАПИЯ 

 

ЗАЩО СЕ ПРАВИ? 
Резултатите от редовната и навременна 
рехабилитация и спортните занимания за 
децата са, освен подобреното качество на 
грижа за децата и подобреното 
физическо, умствено, речево и 
емоционално състояние, и подобрение 
във взаимодействието между дете и 
родител при групови дейности и промяна 
на обществените нагласи към лицата с 
увреждания. 

 

ЗА КОГО РАБОТИМ? 
В спортните и рехабилитационни 
дейности на БАЛИЗ Плевен през 2013г. 
участваха близо 40 деца и младежи с 
различни увреждания и техните 
семейства.  

 

През годината усилията ни отново 
бяха насочени към социалната 
рехабилитация и интеграция на 
деца с увреждания и техните 
семейства. Целта ни е развитие 
потенциала на децата, 
формирането на социално 
поведение и повишаване на 
физическата активност на 
участниците в инициативите.  

В дейностите, пряко бяха 
обхванати над 40 деца и младежи 
с увреждания и техните родители. 
През 2013 г. средствата, които 
бяха предоставени от дарители 
чрез ФПББ, бяха разходени за 
провеждане на: 

+Арт терапевтични дейности чрез 
организиране на Работилница за 
изработка на коледно-
новогодишни материали, които се 
продаваха с благотворителна цел 
за каузите на организацията; 

+Плувна терапия – провеждане на 
водна рехабилитация на групи от 
около 10 деца в Аквацентър 
„Финес” гр. Плевен за развитие на 
сетивата и координацията, за 
преодоляване на изолацията и 
интегриране чрез спорт на деца и 
възрастни в неравностойно 
положение; 

+Хипотерапия – провеждане на 
конна терапия на групи от около 
10 деца в конна база с. Рибен. 

+ЛФК /лечебна физкултура/ - 
провеждане на рехабилитационен 
комплекс от упражнения на деца и 
младежи с увреждания, веднъж 
седмично, на две групи от по 5-8 
участника в Аквацентър „Финес” 
гр. Плевен  

+Организиране на групови 
тематични развлекателни 
екскурзии, улесняващи 
социалното включване, насочени 
към придобиване на умения за 
общуване и работа в група за 
развитие на различни навици и 
умения за живот. 

Един от участниците в плувната 
терапия споделя: 

„От лятото участвам в 
плувната терапия и групите за 
гимнастика, като заедно с 
колегите ми практикуваме 
интересни и забавни игри за 
децата във водата, помагаме им 
да изпълняват упражненията 
правилно и непрекъснато си 
говорим. Специалистите от 
БАЛИЗ и треньора от басейна 
отбелязват колко добре се 
чувстват децата, когато има 
нови хора, които се занимават и 
общуват с тях, а родителите 
споделят, че децата след 
физическите занимания са много 
по-спокойни, отпуснати и 
послушни. С течение на времето и 
други мои колеги се запалиха да се 
включат в тези занимания, 
защото те помагат не само на 
децата, но и на нас – контактите 
с децата и родителите им ни 
помагат да придобием 
специфичните умения, които се 
изискват при бъдещата ни 
работа като социални 
работници. А усещането да видиш 
детските очи, които блестят 
щастливи, благодарни …………, за 
това чувство няма думи, с които 
да ги опиша. „ 

 

Благодарим на всички хора, 
дарили от своето време, 
емоции, труд, средства, 
материали и най-вече 
съпричастност в подкрепа на 
нашите каузи! 
  

БАЛИЗ Плевен 
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„Всички средства за изразходвани 
за да се финансира нашата 
работа с децата от дом 
“Славейков “ и дом”Драгалевци”. С 
тях наехме помещение, където 
работим с децата.През 
седмицата им помагаме в 
училище, а в събота и неделя 
организираме различни 
социалнизиращи и развиващи 
игри.Целта ни е да компенсираме 
проблемите с комуникацията на 
децата, като ги поставим в 
среда,възможно най-близка до 
семейната. В работата ни 
участват доброволци- над 30-40 
млади хора, които активно 
работят с децата. Съгласно 
структурата на фондацията и 
техните възможности, тези от 
тях, които са най-постоянни и 

редовно 
присъстват 
на срещите 
с децата, 
както и на 
регулярните 
супервизии, 
добиват 
статут на ментори- фигура на 
привързаност- близък и доверен 
човек на едно дете.  

Освен с доброволци, работим и с 
експерти от различни области- 
психолози, логопеди, учител по 
английски език, през лятото- по 
футбол, а за малчуганите от 
Драгалевци- учител по латино 
танци и по музика.” Богдана 
Манова, директор 

“Когато станах доброволец за 

работа с дечицата мислех, 

че трябва да се пречупя 
психически. Мислех, че ще ми е 
мъчно и тежко. Вече три месеца 
съм във фондацията. 
Първоначалната ми нагласа е 
била тотално погрешна. Оказа се, 
че не съм била никога толкова 
пълна с надежда, позитивни 
емоции и вдъхновение. 
Доброволчеството ми там не е 
работа. То е удоволствие, 
удовлетворение и усмивки.”-Лора 
Дъбова, доброволец 

 

ДОБРОВОЛЦИТЕ НА 
ФОНДАЦИЯ „ДЕЧИЦА” 
„Фондация "Дечица" подарява 
прекрасната възможност за 
ценни и редовни срещи между 

децата и доброволците, 
която носи много ценен 
опит и за двете страни.” - 
Веселина Шуманова, 
доброволец 

Постигнатите резултати 
през 2013г.: децата 
получават персонална 
подкрепа в училище- нещо, 
което масовото училище не 
може да им осигури; всяко 

от тях започна да пише, смята и да 
се изразява по-добре; научиха се 
да готвят сами, да сервират на 
останалите деца, да мият чинии и 
да почистват след себе си; 

разбраха, че за да получат нещо, 
трябва да положат труд; станаха 
по- мили и добри един с друг, 
спряха да си викат и крещят-
благодарение на правилата, които 
заедно написахме и закачихме на 
стената в клубчето и сега, според 
социалния работник на дом 
“Славейков”, децата са видимо 
по-щастливи и уверени, 
чувствайки нашата опора и 
присъствие във важните за 
тях моменти- първи и 
последен учебен ден, 
рождени дни, празници и 
т.н.  

ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ 
РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ 

Фондация „Дечица” 
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Набраните средства по съвместната ни 
инициатива са използвани за реализиране 
на каузите ни: 

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

„Не ме изоставяй” – 
предотвратяване на изоставянето на 
бебета. Специалистите ни ежедневно 
работят с най-големите родилни 
отделения в София и Пловдив с родители, 
заявили желание да оставят своите 
новородени деца.  

Благодарение на получените 
средства от нашата 
съвместна инициатива 
„Колкото повече – толкова 
повече” успяхме да 
подкрепим 18 изоставени 
деца настанени в приемни 
семейства с 3 393,45 лв.  

Благодарение на вашата финансова 
помощ осигурихме на приемните 
семейства средства за обзавеждане на  
детски помещения с всичко необходимо в 
тях, закупуване на столчета за хранене и 
кола, детски колички, проходилки, 
кошарки, играчки, учебници. Заплатихме 
такси за детска градина, допълнителни 
курсове, където приемните деца могат да 
добиват нови знания, да развиват своите 
творчески способности и да създават нови 
приятели. За приемни деца със 
здравословни проблеми бяха осигурени 
лекарства, терапия, рехабилитация, 
подкрепа от различни видове 
специалисти.   

Успяхме да помогнем и на 4 
деца да останат със своите 
родители вместо да бъдат 
изоставени в институция.  

Закупихме 4 пакета за изписването им и 
допълнителни количества бебешка 
козметика и памперси за първите месеци  

на обща стойност 841,55 лв. Комплектите 
за новородено включват най-
необходимото като адаптирано мляко , 
памперси, козметика, ваничка за къпане, 
дрехи, шишета, биберони, залъгалки. 

Ето някои от историите на децата, на 
които успяхме да помогнем: 

Даниела живее в голяма бедност, има 3 
по-големи деца, за които едва успява да се 
грижи, когато малката й новородена 
дъщеря Мартина идва на бял свят. 
Живота на майката е тежък и пропит от 
мизерия, за това тя взема тежкото 
решение да я изостави. Благодарение на 
подкрепата на фондация „За Нашите 
Деца”, малкото дете остава в 
семейството си и не попада в дом. За да 
могат да се справят с посрещането на 
детето у дома, им осигурихме пакет с 
всичко необходимо за изписването. 
Продължихме да работим с Даниела и 
роднините й след като се прибраха у 
дома. Насочихме ги да изберат личен 
лекар на детето, за да осигурят нужната 
здравна грижа за него. Предоставихме им 
детско креватче, обяснихме им как да 
кандидатстват за общинско жилище, 
помогнахме им при подаването на 
документите. Пред тях има още много 
трудности, но вярваме, че ако са заедно и 
с нашата подкрепа, ще се справят с 
грижите за малката Мартина.  

Таня ражда второто си дете едва, когато 
е на 18. Иска да изостави бебето си при 
неговото раждане, защото едва успява да 
се грижи за първото си дете, което е с 
малоформация на едното краче и изисква 
изключително много грижи. Бащата на 
децата я изоставя, няма собствено 
жилище. Отчаяна и нещастна тя решава 
да изостави новороденото си здраво 
момченце, но бързата намеса на нашите 
социални работници, променят нейното 
решение. Оказахме й подкрепа при 
изписването на бебето с пакет за 
новороденото - необходимите дрехи, 
памперси, козметика, адаптирано мляко 
и аксесоари. Осигурена беше ваничка и 
креватче за бебето, както й подкрепа и 
на първото й дете, което се нуждае от 
медицински консултации и 
рехабилитация.  

 

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ДЕЦА 

 

ПРОБЛЕМИТЕ 
Иванка Шалапатова от фондация „За 
Нашите Деца" споделя, че бедността и 
лошите битови условия са сред основните 
причини за изоставянето на деца в 
домовете и разказва за една от основните 
задачи на фондация „За Нашите Деца", 
която е да се дава подкрепа на 
родителите възможно най-рано. 

 

РЕШЕНИЕТО 
За да предотврати изоставянето на деца, 
фондацията работи в сътрудничество с 
акушеро-гинекологични болници в 
Пловдив и София. Между 1500-2000 деца 
на възраст от 0 до 3 години ежегодно 
постъпват в домовете за медико социални 
грижи. 

 

Фондация „За нашите деца” 
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„ДОМАШНИ ГРИЖИ” ПРЕЗ 2013 
 
Благодарение на домашни грижи на Каритас 
през 2013 г. средно 335 болни възрастни хора 
получиха комплексно (здравно и социално) 
обгрижване в своите домове. Освен 
професионални грижи, сътрудниците на 
„Каритас” предоставят топлина и човешко 
отношение, от които възрастните хора най-
много се нуждаят.  

 

С това те допринасят и за преодоляването на 
социалната изолация, в която възрастните са 
изпаднали.„Домашни грижи на Каритас” 
осигуряват спокойствието на възрастния 
човек, че изживява старините си в своя 
собствен дом и че може да разчита на грижата 
и подкрепата на специалисти, които му 
помагат за подобряване и поддържане на 
здравословното състояние и достойно 
изживяване на старините в грижа и обич.  

 

През 2002 г. са създадени центрове за 
Домашни грижи в градовете Русе, София, 
Белене, Раковски, Малко Търново и село 
Житница, като мобилните екипи на „Каритас” 
предоставят грижа и в още 5 населени места, 
намиращи се в близост до посочените градове 
и села. 

ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ... 

С дарението от 2347 лв. осигурихме 
частично възнаграждението на 
членовете на сътрудниците към 
„Домашни грижи” на Каритас от 6-
те центъра (11 медицински сестри и 
4 домашни помощници) за периода 
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г. 

 

За болни възрастни хора 
„Каритас” реализира услугата 
„Домашни грижи”, чрез която 
предоставя професионално 
комплексно обгрижване в 
домовете на нуждаещите се 
възрастни хора. Възрастните хора, 
за които сътрудниците към 
Домашни грижи на Каритас 
полагат ежедневни грижи, са с 
ниски доходи и съпътстващи 
здравословни проблеми, в 
невъзможност сами да се грижат 
за себе си и за своето 

домакинство, нуждаещи се от 
наблюдение и дългосрочни грижи, но 
неможещи да си ги позволят. Често, 
оставени сами на себе си, без близки и 
роднини, на които да разчитат. Услугата 
„Домашни грижи на Каритас” предоставя 
нужните на тези възрастни хора здравни и 
социални грижи в удобно за тях място, 
където се чувстват най-спокойни – в 
техните домове. Освен професионални 
грижи, сътрудниците на „Каритас” 
предоставят топлина и човешко 
отношение, от които възрастните хора 
най-много се нуждаят. 

Комплексното обгрижване, което екипите 
ни предоставят, включва: медицински 
манипулации (инжекции, взимане на кръв; 
грижа за кожа, рани, превръзки; следене 
на жизнените показатели и приема на 
медикаменти; здравни консултации; 
даване на обратна връзка за състоянието 
на възрастния човек на неговия личен 
лекар и 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 (придружаване до лекар и други 
институции; поддържане на регулярна 
връзка с личния лекар, закупуване на 
медикаменти, заверяване на здравните 
книжки; помощ в домакинството:  
почистване, пране, пазаруване; 
предоставяне на помощни средства - 
патерици, антидекубитални дюшеци, 
проходилки, тоалетни столове и т.н).  

„Вдовица съм и живея сама. Трудно 
подвижна съм, което от своя страна ми 
пречи да извършвам ежедневните си 
дейности и най вече изписване и 
закупуване на лекарства, ходене на лекар, 
пране и т.н. Но благодарение на 
„Каритас” всичко това е много по-лесно. 
Знаете ли какво е да си вечно сам, да не 
можеш да отидеш до никъде, да няма с 
кого дори и само да си поговориш? А това, 
понякога, за един възрастен човек, 
получил усмивка и няколко благи думи, е 
от огромно значение. „ Рада Гъркова, 80 
г., обгрижвана от екипа към ЦДГ-Житница 

„Преди повече от 9 г. аз и моята съпруга 
Мария бяхме изгубили надеждата и 
вярата в живота. Тъй като и двамата 
сме инвалиди, ни беше доста трудно да се 
справяме сами, относно изписване и 
закупуване на лекарства, инжекции, 
помощ при смяна на памперси. За наше 
голямо щастие разбрахме, че е открит 
Център за домашни грижи в с. Житница, в 
който работят не кой да е, а медицински 
сестри, от каквито ние имахме нужда, за 
да дойдат в дома ни и да ни обслужат. 
Благодарение на тях ние си върнахме 
вярата в живота и усмивките на лицата. 
С нетърпение очакваме деня за 
посещение, а и много често ги търсим 
извънредно, за което им благодарим от 
сърце. Надяваме се да ги има и занапред, 
за да може да помагат на всички онези 
хора с подобни съдби като нашите”, 
Кръстю Шахънски, 69 г., от с. Калояново, 
обгрижвани със съпругата му от екипа към 
ЦДГ-Житница  

ТРЕТА ВЪЗРАСТ 

„ДОМАШНИ ГРИЖИ” на Каритас 
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Зелени Балкани е водеща 
организация в областта на 
опазването на редки видове 
и местообитания в България. 
 

Организацията е основана през 1988 
година и е най-старата 
природозащитна НПО в България. В 
близо 20-годишното си съществуване, 
Зелени Балкани се утвърди пред 
международните и националните 
институции, власти и донори като 
желан партньор и организация с 
висок авторитет.  

Свидетелство за това е доверието, с 
което се ползва организацията и 
членството на близо 4500 български и 
чужди граждани в нея.  

Благодарение на стотиците 
доброволци и експерти на 
организацията и получената 
международна и национална 
подкрепа, Сдружението постигна 
значителни резултати в опазване на 
уникалното природно наследство на 
България.  

Осъществени са над 110 проекта, 
чиято инвестиция в опазването на 
природата надхвърля 3,5 млн. долара. 

Спасителният център за диви 
животни е част от дейността на 
„Зелени Балкани“. Основни 
направления в дейността на Центъра 
са: 

• Лечение и възстановяване на 
бедстващи животни от редки видове 
и връщането им в природата; 

• Размножаване на редки хищни 
птици с трайни увреждания, които не 
могат да бъдат върнати в природата; 

• Развитие на програми за 
реинтродукция и подпомагане на 
популациите на следните видове: 
брадат лешояд, царски орел, черен 
лешояд, ловен сокол и белошипа 
ветрушка; 

• Осигуряване на материална база за 
приютяване на конфискувани редки 
животни от дивата фауна, обект на 
незаконна търговия; 

• Образователни дейности и 
екологични младежки програми. 

 

Спасителният център 
разполага с оборудвана 
амбулатория, помещения за 
реанимация, рехабилитация, 
карантинно и различни по 
размер клетки за отглеждане 
и разлитане с обща площ 6 
800 кв.м. 

През годините Центъра се утвърди, 
като водещо звено по отношение на 
лечението, рехабилитацията и 
освобождаването  обратно в 
природата на бедстващи диви 
животни. В последно време ролята му 
за връщането на изчезнали от 
българската природа видове, като 

ловен сокол, белошипа ветрушка, 
лешояди, е все по-голяма, най-вече 
като база за размножаването им в 
неволя. 

 

От друга страна Спасителният център 
е доказал ролята си в дейности, като 
екологичното образование и 
сформирането на активно, зелено, 
гражданско общество. В тази насока 
смятаме да разходваме и събраните 
до сега средства от даренията по 
ведомост за 2013г.  

Идеята ни е да поставим 
табели „Информационен кът 
на ранената дива природа“ в 
зоопарковете в България, 
където пренасочваме 
животните „инвалиди“ на 
центъра (лекувани, но с 
трайни увреждания, които не 
им позволяват 
освобождаването в 
природата).  

 

Така средствата от обществото ще се 
използват за обществото, като 
проводник на зелената идея и 
хуманността, не само към хората, но и 
към заобикалящата ни среда.  

ЕКОЛОГИЯ 
„Зелени Балкани” 
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През ноември 2013-та Фондация 
“Помощ за благотворителността в 
България” избра чрез конкурс 6 
организации, на които отпусна по 400 
лева. Средствата бяха от Фонд 
„Коледни и Новогодишни 
благотворителни базари“ на ФПББ. 
Ето някои от техните постижения: 

През декември 15 деца и 10 младежи от 
сдружение “Българска асоциация на 
лица с интелектуални затруднения” - 
БАЛИЗ Плевен изработиха повече от 650 
коледни картички и 1000 „камъчета с 
късметче”. Помогнаха им и студенти 
от специалност „Социални дейности” 
от Медицински колеж - Плевен. 
Община Плевен ще честити 
настъпващите коледни и 
новогодишни празници на своите 
партньори с 350 от красивите ръчно 
изработени картички. 300 коледни 
картички са заявени от Виваком за 
участие в коледен базар в София, 
организиран от тях.  

Очакваните приходи от продажбата 
са около 1500 лв. С набраните 
средства организацията ще продължи 
провеждането и през 2014 г. на плувна 
терапия, хипотерапия, лечебна 
физкултура. Цвети, участничка в 
изработването на камъчета с 
късметче, сподели, че участието й в 
благотворителната кампания я 
зарежда с много положителна 
енергия, която тя предава на 
изработеното камъче.  

Цвети знае, че красотата 
носи щастие, и камъчето, 
съчетано с доброто 
пожелание или късметче, ще 
спомогне да се наберат 
средства за социалната 
рехабилитация на деца и 
младежи с увреждания, 
която им е много нужна.  

Тази година „Делфините” от Варна 
отново решиха да помогнат на Съюза на 
слепите в България – РСО Варнаи на 
Инфекциозно отделение на Варненската 
болница.  

Благодарение на своите 
кампании младежите са 
успели да ремонтират стаи за 
деца във варненските 
болници и да украсят 
скучните болнични стени с 
рисунки, които да карат 
малките пациенти да се 
усмихват по-често.  
 

В края на 2011 г. с „делфинска” помощ 
са ремонтирани стая за деца, болни от 
диабет, втора - за деца страдащи от 
муковисцидоза и трета - за игра.  

Миналата година организацията 
помoгна на училището за незрящи „Д-
р Иван Шишманов”, за което закупи 
специални компютърни системи и 
мебелировка за кабинета. Освен това 
оборудваха напълно и стая за отдих и 
ароматерапия в Дневен център за 
деца и младежи с умствена 
изостаналост „Св. Йоан Златоуст”.  

Тази година „Делфините” отново 
решиха да помогнат в две каузи. За 
съюза на слепите в България 
младежите ще осигурят техническа 
помощ под формата на бели бастуни и 
уреди, от които незрящите се 
нуждаят.  

Втората кауза пък е насочена за 
пореден път към варненските 
болници – този към Инфекциозно 
отделение. По план то трябва да бъде 
реновирано, а след ремонта 
„Делфините” ще закупят телевизори и 
книги за забавление на малчуганите, 
които трябва да прекарат повече 
време в отделението.  

 

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? 

 

19772 ЛЕВА 
Какъв е резултатът от инвестицията ни? 
– с вложените общо 2400 лева каузите 
спечелиха общо 119772 лева. 

 

 

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА 
Организациите трябваше да инвестират 
получените средства в материали - 
хартия, лепило, бои, плат, конци, мъниста 
и други, да създадат продукти, които да 
продадат на благотворителни базари в 
края на годината и така да наберат 
средства за своите каузи. 

 
  

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ БАЗАРИ 
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Огнян Ковачев 
HR Administrator, PPD 
Дарявам по ведомост от 2008 г. Имам 
вътрешна потребност да помагам на 
нуждаещи се, да радвам другите и да 
ги правя по-щастливи. Когато 
дарявам се чувствам жив и намирам 
смисъл да продължа напред. 
Чувствам се полезен за обществото и 
част от него. 

 

Малките жестове даряват хората с 
усмивка. Знам, че има много други 
като мен, които заделят скромна сума 
от заплатата си и помагат. В края на 
всяка година, умножавайки по 12 
месеца и по броя на хората се 
постигат резултати, за които не съм и 
вярвал че са достижими. В пълна сила 
е поговорката, че капка по капка 
прави вир, а вир по вир прави 
язовир.Освен моето дарителство по 
ведомост, аз - като част от фирма Пи 
Пи Ди България, участвам в 
корпоративните инициативи за 
дарителство по различни каузи, 
доброволчески инициативи и малки 
вътрешно-фирмени базари за 
различни сувенири… 

Никой не може да направи 
всичко, но всеки може да 
направи по нещо!

 

Галя Томова 
Сити България, CCO 
assistant & PAO 
Имам връзка... от 8 години с 
програмата „Колкото повече, толкова 
повече“ и подпомагам лечението на 
болни деца. Дарявам, защото... искам 
да помагам. 

Това... задоволява вътрешна 
потребност да бъда полезна 
и съпричастна и премахва 
чувството на безпомощност, 
защото обединява усилията 
на много хора за постигане 
на реален резултат. 

 Безценна е и обратната връзка за 
подобренията и напредъка на децата 
след проведеното лечение. 

Мила Добрева 
Мобилтел ЕАД 

 

Дарявам, защото... смятам, 
че всеки трябва да има 
възможност да живее 
нормален и пълноценен 
живот.  

За да дариш, не е нужно да си беден 
или богат. Ако даряваме, дори само 
по 1 лев, могат да се случат много 
чудеса и да се променят съдби.  

Това е лична, чисто човешка 
отговорност. Подай ръка – утре на теб 
ще подадат. 

Радвам се, когато мога да помогна, 
дори с малко, но ми става тъжно от 
чувството за безсилие, че не мога да 
направя повече. 

Анна Вдовичина 
AIMS Human Capital, 
Старши консултант 
Имам връзка... от 4 години със 
стипендиите "Готови за успех" за 
ученици и студенти без родители“, 
„Аз, баба и дядо“ и Дома за сираци в 
Нови Хан. 

 

Дарявам, защото... да 
даряваш е ЛЮБОВ, защото 
вярвам в чудесата, които 
сами можем да сътворим и 
добротворството е едно от 
тях. 

Даряването ме усмихва - вътрешно и 
външно… и ми носи усещането, че 
„предавам нататък“ любов, светлина 
и доброта. 

НАШИТЕ 
ДАРИТЕЛИ 
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013Г. 

КАУЗИ 01.1.2013 приходи 2013
други приходи- 

апели
разходи 2013 31.12.2013

1. Здравеопазване
Фонд лечение и рехабилитация на деца, ФПББ 80 098,34 21 649,12 53 660,00 62 322,46 94 993,00
Лечение на деца, "Спаси, дари на ... " 6 248,30 641,00 32,05 6 857,25
Фондация "Искам бебе" 684,50 1 297,90 1 594,90 387,51
Спорт за деца с увреждания 1 272,00 2 310,00 2 225,00 2 115,50 3 691,50
Фонд за терапии за деца с аутизъм 1 883,25 931,00 2 416,55 397,70
Национален център по трансфузионна хематология 0,00 1 057,95 1 057,95 0,00
Национален алианс на хора с редки болести 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00
Асоциация "Спина бифида и хидроцефалия" 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00

2. Образование
Стипендии "Готови за успех", ФПББ/фондация "Сирак" 127 441,62 25 243,93 148300,15 162 615,64 138 370,06
Фондация "Деца между културите" 22,63 0,00 0,00 22,63
Джуниър ачийвмънт България 133,50 60,00 163,00 30,50
Фондация "Заедно в час" 487,50 360,00 828,00 19,50
"С децата в биоградинките", сдружение "Агролинк" 234,00 410,00 410,50 233,50
"Училище сред природатата", ч-ще "Бъдеще сега" 0,00 422,00 311,10 110,90
"Златните деца на България", СМГ 0,00 51,00 2,55 48,45

3. Деца, лишени от родителски грижи
Фондация "За нашите деца" 2 374,20 1 806,60 4 180,80 0,00
Фондация "Движение на българските майки" 503,29 188,01 579,40 111,90
"Аз баба и дядо" на "Солидарно общество" - Шумен 1 369,13 1 638,76 2 611,94 395,95
Фондация "Дечица" 642,43 2 278,00 2 583,90 336,53
"Заедно" - защитено жилище в с.Гурмазово 86,18 36,00 101,80 20,38
Дом за сираци на отец Иван, Нови Хан 5 186,18 2 795,80 7 584,79 397,19
Дом за деца Силистра 2 428,62 422,00 2 621,10 229,52
Дом за деца Хасково 375,62 36,00 391,80 19,82
Дом за деца Роман 42,69 144,00 97,20 89,49
Дом за деца с увреждания - ДДМУИ в гр. Мездра 1 334,96 1 821,80 2 891,09 265,67
SOS Младежки дом, Велико Търново 215,75 526,80 726,34 16,21
Дом "Възможност", ФСПВ 2 535,00 2 401,00 4 560,05 375,95
Проект Защитени жилища с членовете на Амчам 19 488,62 350,00 17374,37 23 951,60 13 261,39
"Приеми дете. Създай бъдеще", НМД 250,76 164,36 8,22 406,90

4. Деца и възрастни с увреждания
Фонд за подкрепа на организации на хора с увреждсания, 
ФПББ

5 634,96 1 216,55 60,83 6 790,68

Асоциация "И нас ни има", София 8 646,80 5 945,00 11 897,25 2 694,55
Сдружение "Бъдеще за Център Свети Мина", София 812,00 50,00 782,50 79,50
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