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                       Мисия  насърчава социалната отговорност в българското общество.

    Стратегия стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните 
   и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие  
   на хората в българия.

                      Цели •  генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и  
   частни източници на финансиране; 
  •  Предоставя финансова и техническа подкрепа на граждански организации, които   
  работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото на национално ниво; 
  •  Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми  
  в българия чрез отпускане на целево безвъзмездно финансиране; 
  •   Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка,   
  наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и програми; 
  •   насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към   
  високи етични стандарти; 
  •   работи в сътрудничество с други граждански организации на национално и местно   
  ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост на гражданския сектор в  
  българия.
     
       Ценности Диалог 
   Отговорност 
   зачитане 
   участие 
   Прозрачност 
   сътрудничество

                    Директор       Мария Петкова

Управителен 
съвет

Владимир Кисьов, Председател
Член на столичен Общински съвет

  
Венислав Йотов  
управител, Чартис Юръп с.а. клон българия
  
Калина Жулева 
управляващ директор, ню Момент 
ню айдиас Компани 

  
Левон Хампарцумян 
Председател на управителния съвет и 
главен изпълнителен директор, униКредит булбанк  

  
Андрияна Сукова - Тошева
Член на Кабинета на М. Кунева, Комисар за защита 
на потребителите, европейска Комисия 

Владимир Пенков 
управляващ съдружник, Пенков, Марков 
и партньори 

Коос Схаутен
Председател на българско Холандски бизнес Клуб  
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През 2009 година продължихме дейността си за постигане на 
нашата мисия.  Подкрепихме добри и разнообразни проекти. Посе-
тихме на място много от тях. срещнахме се с множество инте-
ресни, мотивирани и отдадени на работата си хора, които участ-
ват в дейности на граждански организации в цяла българия. Имахме 
нови идеи, някои от които реализирахме. намерихме нови прияте-
ли и съмишленици. 

През миналата година продължихме работа за постигане на це-
лите, които сме си поставили. водехме се от ценностите, които 
сме заявили. Поддържахме и насърчавахме диалог и сътрудничест-
во с партньори; организации, които сме подкрепили за изпълнени-
ето на конкретни проекти; местни власти и държавни институ-
ции. Очаквахме и стимулирахме взаимно зачитане и участие на 
всички страни в организираните срещи, замислените и реализира-

ни проекти и събития. стараехме се да бъдем отговорни и прозрачни в оценките, решенията и 
дейностите си.  

Фондация лале продължи развитието на Програма развитие на социалната трансформация 
чрез насърчаване на социалната отговорност, насочена към неправителствения сектор, бизнеса 
и обществото в българия;  Програмата за малки грантове за насърчаване на социални дейности и 
инициативи на местната общност в малките населени места и програма Предай нататък в под-
крепа на бедни семейства в селата.  

в началото на 2009 година започнахме реализирането на нова Програма за социално включва-
не на възрастните хора в партньорство с 11 организации от осем страни членки на европейски 
съюз. с партньорите от фондация Оук обсъдихме нова програма за превенция на настаняване-
то на деца в институции чрез подкрепа за децата и семействата им в общността. започнах-
ме реализирането на тази нова за българия програма в средата на годината.

 През пролетта организирахме публична церемония, на която бяха обявени традиционните 
награди “Проект на годината” 2008 за граждански организации, работещи в социална сфера в 
българия. 

тук сме представили работата на фондация лале през 2009 година.

Мария Петкова 
Директор
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През 2009 година започна реализиране-
то на един от последните прости, финан-
сирани в рамките на програмата и успешно 
приключиха няколко други. От 1997 г. до сега 
програмата на Обединени холандски фонда-
ции беше максимално отворена и гъвкава по 
отношение на подкрепени дейности и гру-
пи от хора, към които тези дейности са на-
сочени. 

Програмата запази своята практическа 
насоченост и високи очаквания за устойчи-
вост на дейностите във времето. Финан-
сираните проекти са насочени към прео-
доляване на актуални социални проблеми, 

предоставяне на услуги в общността,  адап-
тиране и прилагане на съвременни модели и 
форми на социална работа. Подкрепените 
проекти са отговор на нуждите на хора с 
увреждания; възрастни хора; бездомни мла-
ди хора и млади хора със зависимости; деца 
на улицата; деца и младежи в риск и такива 
с рисково поведение; жени и деца, пострада-
ли от домашно насилие и т.н.

Предоставената активна и професионал-
на и финансова подкрепа за развитието на 
гражданските организации в процеса на со-
циалната трансформация в българия беше 
несъмнено важна и навременна.

Програма на Обединени холандски фондации за 
Централна и Източна Европа 
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По програмата за подкрепа на инициати-
ви и дейности на местни организации в малки-
те населени места бяха подадени и разгледа-
ни общо 92 проекта.  От тях бяха одобрени 
11 предложения на местни организации от ця-
лата страна, които получиха финансова под-
крепа в размер на 44 398 лева. Пет инициати-
ви се изпълняват в села, четири проекта се 
реализират в различни малки и големи градо-
ве, а други два проекта – в софия.

разнообразни са идеите и дейностите в 
зависимост от мястото на изпълнение, на-
чина на работа, групите от хора, за които 
са замислени проектите. Към възрастни хо-
ра са насочени пет проекта; към деца - осем; 
към младежи – три. Цялата местна общност 
е включена в реализацията на четири проек-
та. един проект е в подкрепа на хора с увреж-
дания, а други два са специално планирани и 
реализирани в подкрепа на деца с увреждания. 
Местното ромско население ползва услуги в 
рамките на един проект. толкова са и финан-
сираните проекти на организации, работещи 
с жени – жертви на насилие. 

Дейностите достигнаха и промениха жи-
вота на близо 720 възрастни човека; над 600 
деца и младежи; 40 жени – жертви на насилие; 
над 20 човека с различни увреждания и около 
60 деца с увреждания. непреките ползвате-
ли са над 7 200 човека. в изпълнението на за-
мислените проекти са участвали повече от 
60 специалисти, които са развили уменията и 
професионалния си капацитет и близо 120 до-
броволци.

създадени са два дневни центъра за деца 
и младежи с увреждания; център за превен-
ция и преодоляване на домашното насилие 
сред ромската общност; два дневни центъ-

Програма малки грантове
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ра за работа с деца и младежи; център за со-
циални услуги и контакти за цялата местна 
общност; един дневен център за възраст-
ни хора; предоставят се административни 
и информационни услуги; извънкласни занима-
ния на деца и младежи; грижи за термално бо-
лни, неподвижни хора на легло; инициативи, 
насърчаващи солидарността между поколени-
ята и други. реализацията на изброените дей-
ности е възможна с допълнителната подкре-
па с местни ресурси в размер на повече от 47 
600 лева. Кметства са предоставили подкре-
па в размер на 13 550 лева, общини – над 6 600 
лева; бизнес организации са осигурили още око-
ло 1 150 лева. значителен е приносът на поло-
жения доброволен труд.

София

голям град

малък град

Разпределение
на проектите
по населени места  
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Програма „научено и споделено” се развива 
пета поредна година. ние знаем от работа-
та си с много и различни хора, че най-ценното, 
което един човек може да дари на друг, е нау-
ченото от него в практиката. Целта на про-
грамата е да насърчава въвеждането и прила-
гането на нови модели на социална работа с 
различни групи чрез развитие на капацитета 
на граждански организации, работещи по срод-
ни проблеми от социалната сфера. ролята на 
Фондация лале е да осигури възможности за 
гражданските организации да се срещат; да 
споделят опит, постижения и проблеми; да 
обсъждат общи виждания и да развиват обща 
платформа за действие.

в рамките на програмата през 2009 г. бяха 
проведени две тематични работни срещи. в 

работата на срещите взеха участие над 60 
представители на граждански организации 
от цялата страна, работещи в социалната 
сфера. работните срещи включваха следните 
актуални теми: „Превенция на настаняване-
то на деца в социални институции” и „успеш-
ни модели за социално включване на възраст-
ните хора”.

Фондация лале организира и допълнител-
ни дейности, насочени към насърчаване и улес-
няване на контактите и сътрудничество-
то между различни граждански организации. 
на Интернет страницата на фондацията 
е публикувана актуализирана информация за 
дейностите на организациите, участвали в 
срещите /както и други организации/ и кон-
такти за връзка. 

Програма Научено и споделено
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Проект на Годината 2008

традиционните награди “Проект на годи-
ната” 2008 за неправителствени организа-
ции, работещи в социалната сфера, бяха офи-
циално връчени на публична церемония на 30 
март 2009 година в голямата зала на натФИз. 
за четвърта поредна година в театралната 
зала на академията се събраха представители 
на граждански организации от цялата страна, 
министерства, агенции, общини и бизнес ком-
пании и много гости, за да засвидетелстват 
публично признание към социално солидарни-
те и отговорни за общността си хора.

наградените проекти бяха избрани измеж-
ду 27 интересни проекта от цялата страна, 
отличени с признанието на хората, които ги 
номинираха в конкурса. успешните инициати-
ви са представени от граждански организа-
ции; партньори, членове на екипа на проекта; 
кметства и общини, журналисти, общинска 
дирекция социално подпомагане; доброволци 
и участници в дейностите; хора, които по-
лучават грижа и подкрепа. Девет от пред-
ставените проекти се изпълняват в малки, а 
други шест в големи градове в страната. в 
софия се реализират осем инициативи, а три 
се осъществяват от местни организации в 
села. за първи път беше номиниран проект, 
който се изпълнява от българска общност из-
вън българия. 

 в конкурса бяха поканени да участват граж-
дански организации, които през 2008 година 
са изпълнявали проект, насочен към подобря-
ване на условията, възможностите и качест-
вото на живот на определени социални групи 
от хора или на общността в дадено населено 
място, независимо от размера и източника 
на финансирането, мястото на реализация 
или типа на социалните дейности. 

най-добрите проекти бяха определени от 
жури в състав:
 адела Пеева, режисьор; 
 ани захариева, ФеърПлей Интернешънъл  
 аД; 
 бернар Москини, главен изпълнителен 
 директор, бтК 
 вилем ван ее, Посланик на Кралство 
 нидерландия; 
 Иво Прокопиев, Председател на Икономе- 
 дия аД и председател на КрИб; 
 левон Хампарцумян, Председател на упра- 
 вителния съвет и главен изпълнителен 
 директор, униКредит булбанк; 
 нина Мирчева, Директор Корпоративни  
 Комуникации, М-тел; 
 Петя тетевенска, Член на ус на българска  
 национална телевизия; 
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за поредна година в журито участва и ан-

глийският актьор бен Крос, който традици-
онно подкрепя Фондация лале в проектите й 
в помощ на нуждаещи деца в българия.  

специални гости на събитието бяха Ми-
нистърът на финансите Пламен Орешарски и 
роналд ван дер Хисен, директор на Фондация 
Орание Фондс - една от най-големите дарител-
ски организации в Холандия, която носи името 
на кралското семейство и има за свои патро-
ни престолонаследника на Кралство Холандия 
вилем александър и принцеса Максима. Много-
годишно плодотворно партньорство свързва 
Фондация Орание Фондс и Фондация лале. 

наградени бяха проектите: „национален 
турнир по шахмат за хора с психични пробле-
ми”. Проектът се реализира от сдружение 
„Човеколюбие” в Пазарджик; проект „заедно, 
с грижа и обич за преодоляване на самотата 
и изоставянето”, реализиран от сдружение 
„солидарно общество” в Дoма за деца лишени 
от родителски грижи в шумен; третият  спе-
челил проект бе „социално предприятие „От-
ворена врата” – устойчивост за развитие на 
нПО” на сдружение „Център - Отворена вра-
та” в Плевен.

 

Церемонията бе организирана с подкрепа-
та на Програма Матра на Министерство на 
външните работи на Кралство нидерландия, 
натФИз „Кръстю сарафов”, New Moment New 
Ideas Company и с медийното партньорство 
на българска национална телевизия, RE:TV, 
вестниците Дневник и Капитал, списание 
Vagabond, радио стар ФМ и RFI.
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Фондация Оук и Фондация лале са дълбоко убе-
дени  в правото и нуждата на всички деца да рас-
тат в семейна среда, защитени от насилие и за-
немаряване. водени от своята ангажираност 
към добруването на децата в българия, заедно 
замислихме реализирането на съвместна програ-
ма за превенция на настаняването на деца в ин-
ституции. Програмата има за цел да стимулира 
развитие на добри практики за работа с деца и 
семейства в общността; ранно идентифицира-
не и интервенция в случаите на риск; увеличава-
не броя и разнообразието на услуги и програми 
за деца, застрашени от наставяне в социал-
на институция по различни причини като: бед-
ност; невъзможност или неумение на родители-
те им да ги отглеждат; насилие в семейството; 
отпадане или трудност в училище; проблеми в 

поведението; увреждания и др. Програмата се 
реализира в партньорство като пример за обе-
диняване на ресурси и усилия за постигане на по-
голяма ефективност и устойчивост. 

През декември партньорите Фондация лале и 
Фондация Оук представиха Програмата за под-
крепа за деца и семейства в общността с цел 
превенция на настаняването на деца в социал-
ни институции и първите подкрепени проекти 
и организации на публична среща. валентина си-
меонова, зам. министър, Министерство на тру-
да и социалната политика и надя шабани, Пред-
седател на Държавната агенция за закрила на 
детето, представиха държавната политика и 
подчертаха колко важна и навременна е програ-
мата на двете партньорски организации.

Програма за подкрепа за деца и семейства 
в общността с цел превенция на настаняването 
в институции
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 Програмата е насочена към подкрепа на 
семейства с деца в затруднено материално 
положение, живеещи в малки населени мес-
та. Програмата се основава на мултиплици-
рането на подкрепата в продължение на го-
дини с участието на местната общност. на 
участниците се предоставя възможност по 
собствено желание и със собствени сили и 
труд да подобрят живота си, да допринесат 
за добруването на местната общност и са-
мите те да станат дарители, като преда-
дат полученото дарение на други хора. Про-
грамата се реализира, като партньорите по 
места – семействата, местните граждан-
ски организации, фондация лале и общината, 
работят заедно за преодоляване на трудно-
стите, за подобряване условията на живот в 
избраните населени места и ускоряване про-
цеса на икономическо и социално развитие на 
обществото.

Дейностите по програмата са насоче-
ни към осигуряване на доход и допълнителна 

подкрепа за избраните семейства. те включ-
ват предоставяне на семействата на опреде-
лен брой породисти заплодени животни /кра-
ви, овце, коне и др./; обучение и подкрепа; при 
нужда и допълнителни средства за семе за фу-
раж, лекарства и др.

 семействата, от своя страна, поемат 
ангажимент да „предадат нататък” дарени-
ето на друго семейство в нужда, като пода-
рят първите родени женски животни, когато 
те достигнат подходяща възраст. семей-
ствата поемат също ангажимент да осигу-
ряват добри условия за живот и размножа-
ване на животните;  да провеждат редовно 
консултации с ветеринарен лекар и да участ-
ват в дейности като обучения и срещи. след-
ващите семейства, включени в програмата, 
се определят измежду всички нуждаещи се в 
даденото населено място от подкрепените 
семейства, местни граждански организации и 
представители на местната общност, кме-
тове и фондация лале.  Критериите за избор 

Програма Предай нататък
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на семействата, които ще получат породис-
ти животни за отглеждане в домашни усло-
вия, включват: деца, затруднено материално 
положение, безработни членове на семей-
ството, хора с увреждания, три поколения 
живеещи в едно домакинство, опит и усло-
вия за отглеждане на домашни животни.

През 2009 година от Плевенски регион в 
Програмата се включиха три нови села (те-
лиш, бръшляница и радишево) и още едно но-
во семейство от село Опанец, като общо 9 
семейства получиха заплодени породисти 
млечни крави за отглеждане в домашни усло-
вия. същевременно 4 семейства от село Кои-
ловци и 1 от село Опанец предадоха първите 
родени женски теленца и така успешно изля-
зоха от Програмата. в община велико търно-
во в село Масларево едно семейство предаде 
първото родено женско теле на следващото 
чакащо семейство от селото. 
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Социална трансформация чрез социална отговорност

През 2009 година продължи работата по 
програма развитие на социалната трансфор-
мация чрез насърчаване на социалната отго-
ворност, насочена към неправителствения 
сектор, бизнеса и обществото в българия. 
Целта на програмата е да се подобрят со-
циалните условията на групи в затруднено 
положение като се стимулират добри прак-
тики и работа в общността чрез осигурява-
не на достъп до независимо финансиране на 
граждански организации, работещи в социал-
ната сфера и стимулиране на социална отго-
ворност. Програмата се реализира в парт-
ньорство с Фондация европейски Форум за 
обмяна на знания и с изключителната подкре-
па на програма Матра на Министерство на 
външните работи на Кралство нидерландия.      

в рамките на годината  бяха проведени 4 
събития и инициативи. Две дискусии на тема 
“Позитивно мислене и реалистични очаква-

ния на гражданските организации в българия 
в условията на глобална икономическа криза” 
събраха значителен брой представители на 
гражданския сектор в Център за култура и 
дебати „Червената къща” на 17 февруари и 
на 27 май. във всяка от срещите взеха учас-
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тие по над 50 представители от различни 
по тип и сфера на дейност граждански ор-
ганизации от различни населени места, кои-
то дискутираха за обективните трудности, 
предизвикателствата и възможностите на 
неправителствения сектор в българия. на 27 
май специален гост лектор от великобрита-
ния беше никълас Фентон, консултант по на-
биране на средства.

в края на юни и началото на юли 2009 еки-
път на Фондация лале посети нидерландия с 
цел обмяна на опит и практики с холандски 
граждански организации. 

групата работи в продължение на три дни 
с MoVISIE – холандския център за социално 
развитие, и посети центрове за подкрепа на 
доброволци и благотворителни организации 
в Дорн и вайк бай Дюрстед, както и фонда-
ция Zonnebloem (слънчоглед) в бреда и фонда-
ция Slachtofferhulp (Помощ за жертви) в Хага. 
екипът имаше срещи с представители на хо-
ландските партньорски организации на Фон-
дация лале – Фондация европейски Форум за 
обмяна на знания и Фондация Орание Фондс.
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на 17 ноември 2009 в софия бе реализиран 
и първият по рода си Форум „Корпоративна 
социална отговорност. Първа среща на биз-
неса и неправителствените организации.”. 
той бе проведен от Фондация лале, вест-
ник Капитал, Конфедерация на работодате-
лите и индустриалците в българия (КрИб) и 
глобалния договор към ООн в партньорство 
с ню Момент ню айдиас Компани и софарма 
и с подкрепата на програма Матра на Минис-
терство на външните работи на Кралство 
нидерландия. участие в конференцията взе-
ха над 100 представители на бизнеса и граж-

данския сектор.
По покана на Фондация лале специално 

за форума като лектор пристигна барт ян 
Кроуел, управляващ директор „Корпоратив-
на социална отговорност” на Rabobank, ни-
дерландия. той направи представяне с мно-
го практически примери на тема „възможни 
партньори на бизнеса в усилията му да бъде 
социално отговорен”. г-н Кроуел разказа как 
една компания може да избере подходящия 
партньор за своята социална кауза и какви са 
различните начини за партньорство в рам-
ките на форума и по идея на Фондация лале 
се проведе и първата „борса на проекти и 
идеи” - среща на граждански и бизнес организа-
ции с цел намиране на пресечни точки и общи 
интереси като основа за бъдещо сътрудни-
чество в интерес на обществото. Четири-
надесет неправителствени организации от 
различни населени места в българия, работе-
щи в социална сфера, се включиха в борсата 
по покана на Фондация лале. установени бя-
ха над 60 контакта и на място бяха уговоре-
ни 12 сделки.
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в началото на 2009 година Фондация лале 
започна работа по нов двугодишен проект в 
българия в партньорство с 11 организации от 
8 страни членки на европейския съюз. Проек-
тът се реализира с финансовата подкрепа на 
европейската комисия.  Целта на национални-
те партньори е да насърчат дебати на наци-
онално и местно ниво за разнообразните ас-
пекти на социалното изключване, с което се 
сблъскват възрастните хора и да поставят 
началото на ефективен и постоянен процес 
на консултиране с хората, вземащи решения 
съответно на национално и местно ниво. 

През април организирахме серия обучения 
на тема „социално включване” за представи-
тели на граждански организации в градовете 
софия, Пловдив, русе и Плевен. участниците 
се запознаха с политиките на европейския съ-
юз в сферата на социалното включване. Об-
що 115 представители на неправителстве-
ния сектор взеха участие в обученията.

През 2009 година за първи път в европа 29 
април беше отбелязан като европейски ден 
на солидарността между поколенията. По 
този повод Фондация лале организира диску-
сия и национална кампания. тематичната дис-
кусия посветена на темата „среща между 
поколенията – нови форми на общуване”, се 
състоя с участието на рейчъл бюканън, спе-
циален гост от европейска платформа на 
възрастните хора. в рамките на национална-
та кампания за отбелязване на европейския 
ден в българия, организирана от екипа на фон-
дацията, бяха осъществени 43 разнообразни 
инициативи в 16 села, 11 големи и 11 по-малки 
града в цялата страна. 

През септември в софия се състоя работ-
на среща “успешни модели за социално включ-
ване на възрастни хора”. Представители на 
повече от 20 неправителствени организа-
ции от страната, които изпълняват различ-
ни проекти, пряко насочени към възрастните 

Социално включване на възрастните хора
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хора, се включиха в работата на срещата.
По случай 1 октомври - Международния 

ден на възрастните хора, Фондация лале ор-
ганизира кампания „Общество на всички въз-
расти”. Целта на кампанията бе да обърнем 
внимание на възрастните хора около нас, да 
отбележим техния принос към обществото 
ни, да чуем това, което имат да ни разкажат. 
стотици хора от всички възрасти, граждан-
ски организации, читалища, училища, общини 
и кметства от цялата страна се включиха с 
различни инициативи в полза на възрастните 
хора в своята общност.  

През октомври се проведе национална кон-
ференция „Общество на всички възрасти”, 
която бе и заключително събитие в еднои-
менната кампания, организирана от Фонда-
ция лале по повод  1 октомври. специален 
гост на събитието бе елизабет Местенеос, 
президент на aGE – европейската платфор-
ма на възрастните хора. на конференцията 

присъстваха представители на  министер-
ства, граждански организации, работещи с и 
за възрастни хора, експерти от Министер-
ство на труда и социалната политика, кме-
тове и представители на общински админи-
страции, възрастни граждани.
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Програма на Обединени 
холандски фондации

Фондация Приобщаване 

Проект: създаване на Дневен цен-
тър за възрастни хора в село Пе-
тково, община елин Пелин
Цел: Преодоляване на социалната 
изолация, в която са изпаднали хо-
рата от третата възраст в село Петково; осмисляне 
на свободното им време и включването им в социалния 
и културен живот на общността.
Дейности: Преодоляване на социалната изолация, в коя-
то са изпаднали хората от третата възраст в село Пе-
тково; осмисляне на свободното им време и включване-
то им в социалния и културен живот на общността.
Отпусната сума: 7 210 лева
за контакти: 
Цонка Иванова
Кв. “Хаджи Димитър”, бл.92, вх. б, ет.1, ап.27
софия 1510
тел. 0887 211 628; 0725/ 66 702

priobshtavane@abv.bg

Финансирани проекти



23

Програма малки грантове

Сдружение “Шанс и закрила”, Хасково

Проект: Детска полицейска акаде-
мия – 5: приятелска ръка към общ-
ността
Цел: Повишаване социалната анга-
жираност на децата към пробле-
мите на общността.
Дейности: над 60 деца на възраст 10-12 години ще бъ-
дат обхванати в 4 клуба Детска Полицейска академия  
в Хасково и свиленград. Общо 15 специалисти (учите-
ли, полицаи, секретари на читалища) ще бъдат обуче-
ни да прилагат модела на работа. в инициативите на 
клубовете ще се включат жители на кварталите, къде-
то ще се разшири дейността на Детската Полицейска 
академия. 
Отпусната сума:  4 800 лева
за контакти: Малина славова
ул. „алеко Константинов” 11
Хасково, 6300, тел. 038/ 66 21 38
chance@escom.bg 

Благотворително дружество Хоспис 
„Милосърдие”, София

Проект: насърчаване на солидар-
ността между поколенията в Клуб 
„сребърна есен”
Цел: Да се разшири дейността на 
клуба за социални контакти като 
се включат и дейности за насърчаване на солидарност-
та и разбирането между поколенията и възпитание на 
деца и млади хора в социална солидарност, съпричастие 
и взаимопомощ.
Дейности: съвместни събирания и инициативи между 
членовете на клуб „сребърна есен” и ученици от англо-
американското училище и Испанската гимназия
Отпусната сума:  5 980 лева
за контакти: : зоя Паприкова - Крутилин
ул. „светослав тертер” 39
софия, 1124
тел. 02/ 946 13 96

Народно читалище “Просвета-1907”, 
с. Бръшляница, общ. Плевен

Проект: Дневен център за възраст-
ни хора „надежда” в с. бръшляница
Цел: Повишаване качеството на 
живот на хората от третата въз-
раст в селото като се създаде мяс-
то за социални контакти и общуване.
Дейности: ремонт и оборудване на помещение за дне-
вен център на възрастните хора от с. бръшляница; ор-
ганизиране на ежемесечна лектория „здравословен начин 
на живот”, създаване на клубове по интереси – „гради-
нар”, „Пчелар”, „Плетиво”; поддържане на приветливо и 
уютно място за всекидневни срещи и събирания на въз-
растните хора от селото. 
Отпусната сума:  4 240 лева 
и компютърна конфигурация
за контакти: анелия веселинова
пл. „свобода” 1
с. бръшляница, 5844
общ. Плевен
тел. 0896 / 838 137
nch_brashlqnica@abv.bg  
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Народно читалище 
“Зора – Стамболово”, с. Стамболово, 
обл. Велико Търново

Проект: Клуб „традиция в бъдеще-
то”
Цел: Преодоляване на социалната 
изолация на възрастното населе-
ние на с. стамболово чрез създава-
не на условия за интегриране в обществения и културен 
живот и общуване между поколенията.
Дейности: ремонт и обзавеждане на помещението за 
клуба. ежедневно ще се извършват информационни ус-
луги – справки в интернет, попълване на документи и 
т.н.. Клубът ще може да се посещава всекидневно както 
от възрастни хора, така и от младежи. веднъж в месе-
ца ще се провеждат тематични беседи по актуални за 
хората, посещаващи Клуба теми. 
Отпусната сума:  2 697 лева
за контакти: ася гроздева
с. стамболово, 5249
Общ. Павликени
Обл. велико търново
тел. 0888/ 57 41 26
asya_grozdeva@abv.bg 

Читалищно настоятелство 
при читалище “Съединение - 1923”, 
с. Бърдарски геран

Проект: Дневен център за рабо-
та с деца „Палкенче”, село бърдар-
ски геран
Цел: Осигуряване на условия за из-
вънкласни форми за работа с деца-
та от селото.
Дейности: ремонт и обзавеждане на помещението за 
дневен център; създаване на три клуба с различни сек-
ции и дейности, които ще се посещават всекидневно 
от над 100 деца от селото.
Отпусната сума:  5 998 лева
за контакти: Мария Караджова
ул. „Димитър благоев” 56, село бърдарски геран, 3259
Община бяла слатина, Област враца
тел. 0885/ 55 13 60 
m_karadzhova@abv.bg 

Народно читалище “Искра”, 
с. Калояново

Проект: слънцето свети за всички
Цел: социална и личностна инте-
грация и реализация на децата със 
затруднения в общуването и в ин-
телектуалното и физическо разви-
тие чрез арт-терапия в дневен център към читалище-
то.
Дейности: ремонт и обзавеждане на помещението за 
дневен център; трудова и арт терапия; придобиване 
на елементарни умения за работа с компютър; органи-
зиране на изложба-базар на изработените от децата 
предмети. в дейностите ще се включат и останалите 
деца от селото, които проявят желание. 
Отпусната сума:  2 325 лева
за контакти: анка бекирова
пл. „възраждане” 6
село Калояново, 4173
Община Калояново
Област Пловдив
тел. 03123 / 24 60; 03123 / 24 12 
iskra_kaloianovo@abv.bg 
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СНЦ „Женска независима ромска
 организация Кармен”, Разград

Проект: Център за превенция и 
преодоляване на домашното наси-
лие сред ромската общност в квар-
тал “Орел” на град разград
Цел: намаляване случаите на до-
машно насилие над жени от ромски произход в квартал 
“Орел” на града. 
Дейности: Провеждане на обучение свързано с домашно-
то насилие и обучение за оказване на първа психологична 
помощ на жени, преживели домашно насилие; разкрива-
не на консултантско бюро за жени, преживели насилие и 
жени, живеещи в рискова среда, в партньорство с асо-
циация „ная” – търговище; създаване на 2 групи за само-
помощ. 
Отпусната сума: 3 330  лева 
и компютърна конфигурация
за контакти: Цветанка Маринова
жк. „Орел”, бл. 25, ет.3, ап.10
разград, 7200
тел. 084 / 634 888 
simona26@mail.bg 

Читалище „Борба”, гр. Кнежа

Проект: Изграждане на център за 
интегриране на деца с увреждания
Цел: Приобщаване на децата с ув-
реждания в община Кнежа към жи-
вота на техните връстници и на 
местната общност като цяло. 
Дейности: Изграждане на дневен център за интегрира-
не на деца с увреждания в гр. Кнежа, който ще се поме-
щава в помещение на Читалище „борба” с удобен дос-
тъп за хора с увреждания. Центърът ще бъде отворен 
за всички деца, желаещи да го посещават, като те ще 
бъдат ангажирани с интересни занимания. в центъра 
няма да се извършва лечение и рехабилитация, а ще се 
предлагат дневни грижи, адекватни на нуждите на де-
цата.
Отпусната сума: 1 920  лева 
за контакти: Искра Цанкова
ул. „Марин боев” 48
Кнежа, 5835, тел. 09132 / 61 12
borba1896@abv.bg
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Благотворително дружество 
„Донка Паприкова”

Проект: Подпомагане дейността 
на Хосписа към благотворително 
дружество „Донка Паприкова”
Цел: Да осигури 24 часова грижа за 
12–13 души, които са терминално 
болни, неподвижни и се обслужват на легло. 
Дейности: Дейностите са свързани с гледане на въз-
растни и безпомощни, приковани на легло хора и включ-
ват лична хигиена, медицински процедури, хранене, 
разговори, следене на физическото и психическото със-
тояние. 
Отпусната сума: 6 000  лева 
за контакти: зоя Паприкова - Крутилин
ул. „светослав тертер” 39
софия, 1124
тел. 02 / 946 13 96

Народно читалище „Христо Ботев - 27”, 
с. Коиловци, общ. Плевен

Проект: шанс за всички
Цел: създаване на условия за прео-
доляване на социалната и информа-
ционна изолация на децата и мла-
дежите от село Коиловци, чрез 
изграждане на Младежки клуб.
Дейности: ремонт, обзавеждане и оборудване на поме-
щение за Младежки клуб с компютърни конфигурации, 
които ще бъдат допълнително предоставени.   
Отпусната сума: 2 800 лева 
и три компютърни конфигурации
за контакти: бориславка йорданова
пл. „9-ти септември” 3
с. Коиловци, 5842
общ. Плевен
тел. 0885 109 111
hristo_botev27@abv.bg

Сдружение „Надежда”, гр. Хасково

Проект: Приятели в училище
Цел: създаване на местна практи-
ка за преодоляване на вторичната 
капсулация на деца от социална ин-
ституция, учещи в масово училище 
чрез съвместни социализиращи дейности с младежки до-
броволци.
Дейности: сформиране и обучение на екип от добро-
волци със съдействието на Оу „св. св. Кирил и Мето-
дий”, гр. Хасково; разнообразни съвместни дейности на 
доброволците с децата от ДДлрг „Проф. Д-р асен зла-
таров”, които учат в масовото училище.
Отпусната сума: 4 308 лева 
За контакти: Красимира Дамянова
ул. „Цар Иван асен” 35, вх. Д, ет. 3, ап. 9
Хасково, 6300
тел. 0885 815 085; факс: 038 / 66 90 45
kraseda@yahoo.com 
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Разпределение на приходите по източници 2009 г.

общо: 578854

(3.41%) 19558
Платформа AGE  

(16.91%) 97776

Европейски форум 
за обмяна на знания

292279 (50.40%)

Фондация Оук 

169241 (29.28%)

Дарения и лихви
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Разпределение на разходите по програми 2009 г.

(1.46%) 5310

(15.74%) 57377

(6.89%) 25130
Социално включване 
на възрастни хора

(4.73%) 17246
Програма 
предай нататък

Малки грантове 

34282 (9.41%)

Програма 
Социална трансформация 

225122 (61.77%)

общо: 364467

Грантове 
Обединени холандски 
фондации

Програмни 
разходи



29

Счетоводен баланс към 31.12.2009 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии
Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

A. Записан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Общо за група I 02100 0 0

II. Дълготрайни материални активи

     Съоръжения и други 02230 2 3

Предоставени аванси и дълготрайни 
материални активи в процес на изграждане 

02240

Общо за група II 02200 2 3

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група III 02300 0 0

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б 02000 2 3

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи 

I. Материални запаси

Продукция и стоки 03130 0 0

Общо за група I 03100 0 0

II. Вземания 

Общо за група II 03200 0 0

III. Инвестиции

Общо за група III 03300 0 0

IV. Парични средства

     Kасови наличности и сметки в страната 03410 2133 1922

     Касови наличности в лева 03411 1 4

     Касови наличности във валута 
(левова равностойност)

03412 3 4

Разплащателни сметки 03413 2129 1914

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420 0 0

Общо за група IV 03400 2133 1922

Общо за раздел В 03000 2133 1922

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 2135 1925

ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Код на 
реда

Сума - хил.лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

А. Собствен капитал

I. Записан капитал 05100 0 0

II. Премии от емисии 05200

III. Резерв от последващи оценки  05300

IV. Резерви

     Резерв съгласно учредителен акт 05430

     Други резерви 05440 1035 866

Общо за група IV 05400 1035 866

V. Натрупана печалба (загуба) 
    от минали години

Общо за група V 05500 0 0

VI. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо за раздел А 05000 1035 866

Б. Провизии и сходни задължения 

Общо за раздел Б 06000 0 0

В.  Задължения

     Облигационни заеми с отделно посочване 
     на конвертируемите

07100 0 0

     Задължения към финансови предприятия 07200 0 0

     Получени аванси 07300 0 0

     Задължения към доставчици 07400 0 0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Код на 
реда

Сума - хил.лв.
текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

     Задължения по полици 07500 0 0

     Задължения към предприятия от група 07600 0 0

     Задължения, свързани с асоциирани 
     и смесени предприятия

07700 0 0

     Други задължения 07800 0 0

     Към персонала 07810 0 0

Осигурителни задължения 07820 0 0

     Данъчни задължения 07830 0 0

Общо за раздел В 07000 0 0

Г. Финансирания и приходи за бъдещи
    периоди 

08000 1100 1059

     в това число:

Финансирания 08001 1100 1059

     Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 2135 1925
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Отчет за приходите и разходите за 2009 година за нестопанска дейност

Наименование на разходите
код на   
реда

Сума - хил. лв.
текуща 
година

 предходна 
година

а б 1 2

I. Разходи за дейността

А. Разходи за регламентирана дейност

1. Дарения 65511 91 639

2. Други разходи 65512 198 92

Всичко А 65510 289 731

Б. Административни разходи 65520 79 88

Общо за група I 65500 368 819

II. Финансови разходи

3. Разходи за лихви 65611

4. Отрицателни разлики от операции  
    с финансови активи и инструменти

65612

5. Отрицателни разлики от промяна 
    на валутни курсове

65613

6. Други разходи по финансови 
     операции

65614

Общо за група II 65600 0 0

III. Извънредни разходи 65700

IV. Загуба от стопанска дейност 65800

V. Общо разходи 65900 368 819

VI. Резултат 65950 169 838

Всичко (V + VI) 65990 537 1657

Наименование на приходите
код на   
реда

Сума - хил. лв.
 текуща 
година

 предходна 
година

 а б 1 2

I. Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

1. Приходи от дарения под условие 66511 368 819

2. Приходи от дарения без условие 66512 73 797

3. Членски внос 66513

4. Други приходи 66514

Общо за група I 66500 441 1616

II. Финансови приходи

5. Приходи от лихви 66611 96 41

6. Приходи от съучастия 66612

7. Положителни разлики от операции с 
финансови активи и инструменти

66613

8. Положителни разлики от промяна на 
валутни курсове

66614

9. Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група II 66600 96 41

III. Извънредни приходи 66700

IV. Печалба от стопанска дейност 66800

V. Общо приходи 66900 537 1657

VI. Резултат 66950 0 0

Всичко (V + VI) 66990 537 1657
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Раздел I. Административни разходи по видове 
(код 65520 кол.1)

(Хил. 
левове)

Видове
Код на 
реда

Отчет за 
годината

Административни разходи - общо 60000 79

Разходи за материали 60100 0

    Канцеларски материали 60110

    Горива и смазочни материали 60120

    Резервни части и окомплектовка 60130

 Други 60140

 Разходи за външни услуги 60200

    в това число:

 Застраховки 60210

    от тях социални застраховки 60211

 Данъци и такси 60220

    в това число данък сгради и данък върху превозните
    средства

60221

 Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

 Наеми 60240

 Съобщителни услуги 60250

 Нает транспорт 60260

 Осветление, отопление 60270

 Вода 60280

 Текущ ремонт на: 60290

    -  сгради 60291

    -  машини и оборудване 60292

 Рекламни дейности 60310

 Консултантски дейности 60320

 Разходи за услуги, оказани от чуждестранни
 институции

60330

 Разходи за заплати и други възнаграждения 60400 64

 Разходи за осигуровки и надбавки 60500 13

 Социални осигуровки 60510 7

 Здравни осигуровки 60520 6

 Надбавки 60530

 Фонд “Безработица” 60540

 Други 60550

 Други разходи 60600 2

 Разходи за командировки 60610

    в това число задгранични 60611

  Други 60620 2

    в това число разходи за амортизации 60621 2

Справка за административните разходи по видове 
и разходите за и приходите от дарения за 2009 година

Раздел II. Разходи за дарения (код 65511 кол.1)
(Хил. 

левове)

Видове
Код на 
реда

Отчет за 
годината

Разходи за дарения - общо 60700 91

     Дарения за частни лица 60710

     в това число за чужбина 60711

     Дарения за  правителствени организации 60720

     Дарения за предприятия, организации и други 60730 91

     в това число за чужбина 60731

Раздел III . Приходи от дарения
(Хил. 

левове)

Видове
Код на 
реда

Отчет за 
годината

Приходи от дарения под условие (код 66511 кол.1) 60800 368

     Дарения от частни лица 60810

     в това число от чужбина 60811

     Правителствени дарения и трансфери 60820

     Дарения от предприятия, организации и други 60830 368

     в това число от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512 кол.1) 60900 73

     Дарения от частни лица 60910 4

     в това число от чужбина 60911

     Правителствени дарения и трансфери 60920

     Дарения от предприятия, организации и други 60930 69

     в това число от чужбина 60931
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Отчет за паричния поток за 2009 година

(Хил. 
левове)

 Наименование на паричните 
потоци

Код на 
реда

Текуща 
година

Предходна
година

а б 1 2

I.  Наличност на паричнитесредства в 
началото на периода

66200 1922 895

II. Парични потоци от нестопанска
    дейност

A. Постъпления от нестопанска
    дейност

    Получени дарения под условия 66211 410 1013

    Получени дарения без условия 66212 73 797

    Постъпления от членски внос 66213

    Постъпления от осигурителни
    предприятия

66214

    Получени обезщетения за
    застраховане

66215

    Постъпления от банкови и
    валутни операции

66216

    Други постъпления 66217 96 41

Общо за раздел А 66210 579 1851

Б. Плащания за нестопанска дейност

    Изплатени дарения 66221 91 639

    Изплатени заплати 66222 64 19

    Изплатени осигуровки 66223 13 7

    Плащания по банкови и валутни
    операции

66224 2

    Плащания за услуги 66225 133 37

    Други плащания 66226 67 120

Общо за раздел Б 66220 368 824

В. Нетен паричен поток от
    нестопанска дейност

66230 211 1027

III. Парични потоци от стопанска
    дейност

А. Постъпления от стопанска
    дейност

    Постъпления от продажба на
    активи и услуги

66241

    Постъпления от клиенти 66242

    Постъпления от банкови и
    валутни операции

66243

    Други постъпления 66244

Общо за раздел А 66240 0 0

Б. Плащания за стопанска дейност

    Плащания за услуги и за
    придобити активи

66251

    Плащания към доставчици 66252

    Изплатени данъци 66253

    Плащания по банкови и валутни
    операции

66254

    Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250 0 0

В. Нетен паричен поток от
    стопанска дейност

66260 0 0

IV. Наличност на парични средства
    в края на периода

66300 2133 1922

V. Изменение на паричните
    средства през периода

66400 211 1027
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Фондация лале, годишен отчет 2009
снимки: архив на Фондация лале

Дизайн и предпечат: Обелиск дизайн

ING baNK, Клон софия
bIC: INGbbGSF

IbaN лева: bG92 INGb 9145 1001 7292 15 
IbaN евро: bG15 INGb 9145 1401 7292 10 
IbaN  USd: bG28 INGb 9145 1101 7292 19

софия 1124
 ул. “река Осъм” 1, ап.2
тел/факс: 02/944 27 55

www.tulipfoundation.net
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