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Мисия 
Насърчава социалната отговорност в българс-

кото общество. 

 

 

Стратегия 
Стимулира сътрудничеството между гражданс-

кото общество, бизнеса, националните и мест-

ни 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 под-

крепа на граждански организации, които ра-

ботят за удовлетворяване на социални нуж-

ди на обществото на национално ниво; 

 Допринася за ефективността, устойчи-

востта и многообразието на социални прог-

рами в България чрез отпускане на целево 

безвъзмездно финансиране; 

 Посредничи чрез предоставяне на профе-

сионални съвети, консултации, оценка, наб-

людение и проследяване изпълнението на 

проекти и програми; 

 Насърчава прозрачност, отговорност и 

професионализъм чрез придържане към ви-

соки етични стандарти; 

 Работи в сътрудничество с други граж-

дански организации на национално и местно 

ниво за развитие на социалната отговорност 

и устойчивост на гражданския сектор в Бъл-

гария. 

 

 

 

Ценности 
 Диалог 

 Отговорност 

 Зачитане 

 Участие 

 Прозрачност 

 Сътрудничество 
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Управителен съвет Владимир Кисьов, Председател 

Член на Столичен общински съвет 

 

Венислав Йотов 

Управител, AIG България и Румъния 

 

Калина Жулева 

Управляващ директор 

Ню Момент Ню Айдиас Компани 

 

Левон Хампарцумян 

Председател на Управителния съвет 

и Главен изпълнителен директор,                

УниКредит Булбанк 

 

Владимир Пенков 

Управляващ съдружник,                       

Пенков, Марков и партньори 

 

Коос Схаутен 

Председател                                         

Българско Холандски Бизнес Клуб 

 

Директор  Мария Петкова  
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Представяме отчета за работата на Фондация 

Лале през 2014 година – поредна година с 

различни предизвикателства, нови инициати-

ви и постижения. Това беше десетата година 

от създаването на организацията. 

 

Много неща постигнахме, за други продължа-

ваме да работим и търсим съмишленици.  

 

Най-важното в работата ни бяха хората  - хо-

рата, за които работим, с които работим заед-

но, които ни помагат, които ни подкрепят.  

 

 

Мария Петкова 

 

Директор 
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Програми  
 

Програма Вяра в децата и семейството  

В програма Вяра в децата и семейството 

Фондация Лале и Фондация Оук обедини-

ха усилия и ресурси за постигане на по-

голяма ефективност и устойчивост в сът-

рудничество с държава, общини, граждан-

ски организации, бизнес и медии, защото 

семейството е най-доброто място за деца-

та.  

 

Програмата има за цел да допринесе за 

изграждане на капацитета на местни ор-

ганизации и общности да защитават деца-

та от недостатъчна грижа, малтретиране, 

изоставяне и последващо настаняване в 

институции и по-конкретно: 

 да се намалят случаите на недос-

татъчна грижа, насилие и изоста-

вяне на деца;  

 да се предотврати последващо 

настаняване на деца в институ-

ции;  

 да стимулира адаптиране, въвеж-

дане и прилагане на разнообраз-

ни съвременни модели и практи-

ки за подкрепа за деца и семейс-

тва, основани на силните страни 

на децата, семействата и общ-

ността;  

 да стимулира ранно идентифици-

ране и интервенция в случаи на 

риск от недостатъчна грижа или 

настаняване на деца в институ-

ции;  

 да насърчи промени в практиките 

за грижи за деца и позитивно ро-

дителство без насилие;  

 да стимулира активно включване 

на бащите и мъже от семейния 

кръг в грижите за децата като 

използване на сериозен наличен 

ресурс и превенция на насилие;  

 да се демонстрират модели и 

подходи на работа с деца и се-

мейства в риск в общността, кои-

то са приложими и в други насе-

лени места в България;  

 да стимулира развитието на по-

литики, ориентирани към децата 

и семействата им;  

 да насърчи участието на местна-

та общност в инициативи и дей-

ности, насочени към добруването 

на децата и отглеждането им в 

семейна среда. 

 

Програма „Вяра в децата и семейство-

то” продължава реализирана успешна 

тригодишна съвместна програма на 

Фондация Лале и Фондация Оук за 

подкрепа на деца и семейства с цел 

превенция на настаняването на деца в 

социални институции в България.  

 

Общо 14 местни граждански организа-

ции, работещи с деца и семейства в 

различни части на страната са подкре-

пени да развият своите модели и прак-

тики.  
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Среща и обучение, София, 

6-7 февруари 2014 

 

Първата среща по програма „Вяра в де-

цата и семейството” се състоя на 6 и 7 

февруари в София. Участваха предста-

вители на 13 организации от цялата 

страна, чиито дейности са финансирани 

по програмата.  
Целта на срещата включваше представя-

не на подкрепените организации и про-

екти, обсъждане на общи дейности и 

възможности за сътрудничество. Специа-

лен акцент беше подготовката за оценка 

на социалното въздействие на проектите 

и програмата. Целенасочено обучение и 

практическа работа на екипите бяха во-

дени от Георги Генчев. 

 

Работна среща, Велико Търново, 10 

април 2014 

 

Работна среща на тема „Модели на рабо-

та в между-институционално сътрудни-

чество за подкрепа на деца и семейства 

в риск” се проведе с домакинството на 

Областна Администрация Велико Търно-

во на 10 април 2014 година. Стефан 

Стефанов, зам. Областен управител, отк-

ри срещата и приветства участниците – 

представители на ДПС ОЗД в 10 общини 

на територията на областта и Сдружение 

„Център Мария” Горна Оряховица. Чле-

нове на екипа на сдружението предста-

виха проект „Деца и семейства в риск –   

     да решим проблема заедно”, по който      

     работят  от  няколко месеца.  Мария    

     Петкова, директор на Фондация Ла-     

     ле,  говори з а целта и  контекста на  

     програма „Вяра в децата и семейст-

вото”. Тя представи и философията и  

     приложението  на  метода  Фамилна  

     групова  конференция.  Срещата  за 

     върши с интересна дискусия.  

 

Работна среща, Велико Търново,  

12-13 юни 2014 

  

Екипът на Фондация Лале организира 

работна среща на представители на 

организациите, финансирани по 

програма "Вяра в децата и семейст-

вото", на 12 и 13 юни 2014 във Вели-

ко Търново. Срещата се състоя с лю-

безното домакинство на Европейския 

информационен център. 

Участниците споделиха трудности и 

успехи в реализирането на дейности-

те, обсъдиха технически аспекти на 

програмата и подготовката за оценка 

на социалното въздействие на проек-

тите и програмата. Те представиха и 

различни интересни инициативи, ко-

ито планират за предстоящия Ден на 

бащата. 

Важен елемент в срещата беше пред-

ставянето на разнообразни практики 

и дейности на други организации и 

възможности за сътрудничество. Бо-

ряна Климентова от Надежди и домо-

ве за деца България разказа за об-

ластния координационен механизъм 
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и възможностите, които той предлага при 

решаване на конкретни случаи в сътруд-

ничество. Мая Грозданова от УНИЦЕФ и 

представители на семейно консултативни-

те центрове в Шумен, Нови Пазар и Вели-

ки Преслав разказаха за създаването и 

работата на центровете. Цвета Петкова 

сподели опита си в работа в маргинализи-

рани общности. 

Мария Гъркова от Областна администра-

ция В. Търново, говори за сътрудничество-

то на администрацията с неправителстве-

ни организации. В края на първия ден 

Людмила Цветанова разказа за развитието 

на дейностите на Сдружение Център Ма-

рия в Горна Оряховица и работата на еки-

па по превенция.Теодора Крумова от Цен-

тър "Амалипе" разказа за дейностите на 

центъра и предостави на участниците раз-

нообразни материали и публикации.  

Минчо Бенов, директор на Хабитат Бълга-

рия, представи партньорски модел за ком-

бинирано общностно подпомагане, които е 

част от нов дългосрочен проект на органи-

зацията. Д-р Красимир Романов от БАСП 

развълнува участниците със споделения 

личен опит в работа по превенция на ран-

ни бракове в ромска общност.  

 

 

Обучение за независими координато-

ри на фамилни групови конференции, 

Бяла Слатина, 4–6 юли 2014 

 

Фондация  Лале  организира  тридневно 

практическо  обучение за прилагане на 

метода Фамилни групови конференции 

за екипите и независими координато-

ри на „Център Мария” от Горна Оряхо-

вица и местното Сдружение „1 юни” в 

Бяла Слатина. Обучението се проведе 

с домакинството на Сдружение „1 

юни”. Боряна Петкова, директор на 

Дирекция Хуманитарна дейност в об-

щина Бяла Слатина поздрави участни-

ците. В обучението се включиха 18 

човека от двете организации. Те се 

запознаха с историята, характеристи-

ките и принципите на метода фамил-

ната групова конференция - съвреме-

нен ефективен и демократичен метод 

за мобилизиране на ресурсите на се-

мейството. Участваха в практически 

упражнение и ролеви игри. Колегите 

получиха наръчници, информационни 

брошури, материали и необходими до-

кументи.  

 

 

Обучение за независими коорди-

натори на фамилни групови кон-

ференции, Казанлък, 10-12 юли 

2014 

 

Колеги от екипите на местното сдру-

жение „Бъдеще за децата с уврежда-

ния” от Казанлък, Сдружение „Егида” 

Пазарджик и Сдружение „Самаряни” от 

Стара Загора участваха в тридневно 

практическо обучение за прилагане на 

метода Фамилни групови конферен-

ции.  
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Обучението беше организирано от Фонда-

ция Лале и се проведе в Казанлък с дома-

кинството на Сдружение „Бъдеще за деца-

та с увреждания”. 

Участниците се запознаха с историята, ха-

рактеристиките и принципите на метода 

фамилната групова конференция - съвре-

менен ефективен и демократичен метод за 

мобилизиране на ресурсите на семейство-

то. Участваха в практически упражнение и 

ролеви игри. Всички те получиха наръчни-

ци, информационни брошури, материали и 

необходими документи. 

 

Обучение за независими координато-

ри на фамилни групови конференции, 

Варна, 17-19 юли 2014 

Членове на екипите на Сдружение 

„Съучастие” Варна, Фондация „Ръка за по-

мощ” Добрич и Клуб на нестопанските ор-

ганизации Търговище и колеги от съответ-

ните градове се включиха в тридневно 

практическо обучение за прилагане на ме-

тода Фамилни групови конференции, орга-

низирано от Фондация Лале с подкрепата 

на местното Сдружение „Съучастие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилната групова конференция е съв-

ременен ефективен и демократичен ме-

тод за мобилизиране на ресурсите на 

семейството при трудности или пробле-

ми. Участниците се запознаха с истори-

ята, характеристиките и принципите на 

метода, участваха в практически уп-

ражнения и ролеви игри, получиха на-

ръчници, информационни брошури и 

материали. 

 
Imaginarium България подкрепя 

Програма „Вяра в децата и семейс-

твото” на Фондация Лале 

 

След съвместна кампания на Фондация 

Лале и верига за образователни играч-

ки Imaginarium за Деня на бащата през 

юни 2014, сътрудничеството между 

двете организации продължава с бла-

готворителна кампания „ДА ИГРАЕМ 

ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!” на 

Imaginarium в подкрепа на програма 

„Вяра в децата и семейството”. Imagi-

narium иска да осигури на всички деца 

правото да играят, защото играта е в 

основата на щастливото детство, тя 

стимулира развитието и образованието 

им. 

Всеки може 

да подкрепи 

деца в риск и 

техните се-

мейства като 

закупи спе-

циалната си-

ня гривна на 

кампанията 

във всеки ма-

газин на веригата в България. Набра-

ните средства ще бъдат насочени към 

конкретни дейности на местни органи-

зации за подкрепа на деца и семейства 

в риск в различни населени места в 

България като Фондация Лале ще уд-

вои набраната от Imaginarium сума.  

http://www.imaginarium.bg/
http://tulipfoundation.net/id-986/Father’s_Day_–_15_June_2014.html
http://tulipfoundation.net/id-986/Father’s_Day_–_15_June_2014.html
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Работна среща, Стара Загора,  

9–10 октомври 2014 

  

Фондация Лале организира поредна работ-

на среща на организациите, финансирани 

по програма „Вяра в децата и семейството” 

със съдействието на местната партньорска 

организация Сдружение Самаряни. Среща-

та се състоя на 9 и 10 октомври 2014 в 

Стара Загора. 

 

В началото на срещата Д-р. Антония Тодо-

рова, началник отдел „Здравеопазване и 

социални дейности” на Община Стара За-

гора, приветства участниците и разказа за 

сътрудничеството на общината с граждан-

ски организации. 

 

Участниците споделиха очакванията си за 

срещата и по едно важно за екипа им не-

що, което са научили в процеса на изпъл-

нение на дейностите пред последните ме-

сеци. 

 

Наталия Михайлова представи принципи и 

практически аспекти на Позитивното роди-

телство. Тя отговори на много въпроси и 

коментари. 

 

Елена Петкова представи работата на 

Сдружение „Еквилибриум”, Русе и Сдруже-

ние „Надежда и домове за децата” за ран-

но детско развитие в рискови общности. 

Като говори за инструментите, практиките 

и предизвикателствата, тя предостави на 

участниците форма за проследяване раз-

витието на детето, която се попълва от се-

мейството с помощта на екипа на съответ-

ната организация. Всички заинтересовани 

организации получиха бройки от Личен 

дневник на майката и детето, която да 

ползват в пряката си работа със семейст-

ва. 

 

В края на първия работен ден екипът на 

Сдружение Самаряни, Стара Загора предс-

тави дейностите на организацията по вре 

ме на посещение в Центъра за общест-

вена подкрепа и отговори на много 

въпроси на конкретни теми. 

 

Обсъждането на предстоящата оценка 

на ефекта от проектите и програмата 

започна с представяне на логически 

цикъл на въздействието. Мария Петко-

ва представи Кодекс на добрите прак-

тики за въздействие. 

 

Повечето колеги участваха активно в 

моделираната дискусия на тема 

„Подкрепа за независим живот или со-

циални услуги”. Бяха засегнати раз-

лични теми, аспекти и начини на рабо-

та. 

 

Ралица Николова представи започна-

лата в края на септември Национална 

кампания Да бъдеш баща! и предстоя-

щата седмица на бащата. Коментирани 

бяха ползите и възможностите за учас-

тниците в програма „Вяра в децата и 

семейството” да се включат в кампани-

ята и седмицата. 

http://www.eq-bg.com/bg/
http://hopeandhomesbg.com/
http://hopeandhomesbg.com/
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Lichen_dnevnik_na_maikata_i_deteto_1.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Lichen_dnevnik_na_maikata_i_deteto_1.pdf
http://www.samaritans.bg/
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Социално включване и достоен 

живот в късна възраст 
 

Ръководство за институциите и проце-

дурите на ЕС по отношение на възрас-

тните граждани на съюза, февруари 

2014 

 

В рамките на проект Активни възрастни 

граждани за Европа беше преведено, 

адаптирано и издадено на български 

„Ръководство за институциите и процеду-

рите на ЕС по отношение на възрастните 

граждани“ от Фондация Лале и БЧК. 

На 24 февруари се проведе обучение за 

представители на организации, работещи 

с за възрастни хора и възрастни добровол-

ци. Участваха колеги от различни органи-

зации от София, Дряново, Русе и Пловдив. 

Мария Петкова, директор на Фондация Ла-

ле, представи пред тях информация за то-

ва как работи ЕС, как дейностите на раз-

личните институции на съюза влияят на 

живота на възрастните граждани на Евро-

па и как те могат да участват в създаване-

то и наблюдението на политики. Всички 

участници получиха ръководство за инсти-

туциите и процедурите на ЕС.  

Обучението се проведе с любезното съ-

действие на Представителството на ЕК в 

България. Домакините поканиха възраст-

ните хора да разгледат информационния 

център към Представителството. Мария 

Герганова, директор на центъра, разказа 

за услугите, които се предоставят и ин-

формацията и публикациите, които могат 

да бъдат намерени в библиотеката към 

центъра. 

Национална кампания Солидарност 

между поколенията  29 април  

 

За шеста година Фондация Лале заедно 

с Национална мрежа за децата и Асо-

циация Родители организираха нацио-

нална кампания за отбелязване на 29 

април – Европейски ден на солидар-

ност между поколенията. Целта е да 

провокира и насърчи разнообразни 

съвместни събития на хора от всички 

възрасти и да привлече вниманието на 

обществото към приемствеността, раз-

бирането и човешката солидарност. 

В дните около 29 април десетки граж-

дански организации от различни краи-

ща на страната посветиха на деня раз-

нообразни инициативи, основани и на-

сърчаващи взаимно зачитане и соли-

дарност между поколенията. Денят бе 

отбелязан със срещи, посещения, му-

зикални и танцови представления, ку-

линарни и спортни състезания, конкур-

си и др. 

Денят 29 април се отбелязва като Ев-

ропейски ден на солидарността между 

поколенията от 2008 година, когато бе 

приет от Европейския съвет с цел да 

насочи общественото внимание към 

нуждата от адекватни политики за въз-

растните хора в Европейски съюз. Со-

лидарността между поколенията има 

ключова роля за развитието на по-

справедливи и устойчиви системи в 

отговор на икономическите, демограф-

ски и социални предизвикателства, 

пред които е изправен Европейският 

съюз днес. 

http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к_2.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к_2.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к.pdf
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Финансова грамотност на възрастните 

хора 

С експертната помощ на Фондация 

“Инициатива за финансова грамотност” 

Фондация Лале създаде информационна 

брошура „7 съвета за финансово здраве 

във възрастта 55+”. Тя е предназначена за 

възрастни хора и съдържа информация по 

ежедневни финансови теми - управление 

на семейния бюджет, кредити, спестява-

ния, договори с финансови институции и 

др. Въпреки заглавието си материалът е 

подходящо четиво за хора в различна въз-

раст, като представя информация полезна 

за избягване на рискови ситуации и добър 

контрол върху личните доходи и разходи.  

Брошурата беше разпространена заедно с 

още три материала, разработени от профе-

сионалисти, чрез граждански организации 

в цялата страна между възрастните хора, с 

които работят в клубове, центрове и общ-

ността. 

Всички материали могат да бъдат изтегле-

ни и разпространявани: 
7 съвета за финансово здраве във възраст 

55+  

Наръчник на оптимиста 

Задлъжнявай само в краен случай 

Моите финанси: Бързи кредити и правата 

на потребителите  

 

 

Кръгла маса “Социално включване и 

достойнство в късна възраст – популя-

ризиране на участие при ползване на 

референтни бюджети”, Брюксел, 6–7 

юни  

Кръгла маса “Социално включване и 

достойнство в късна възраст – популя-

ризиране на участие при ползване на 

референтни бюджети” се състоя в 

Брюксел на 6 – 7 юни 2014. Тя беше 

организирана с домакинството на OKRA 

Trefpunt 55plus и събра заедно граж-

дански организации , които работят с и 

за възрастни хора и финансови специа-

листи от различни страни членки на ЕС 

– Германия, Великобритания, Франция, 

Ирландия, Малта, Италия, Гърция, Че-

хия, Словакия, Полша, Белгия и др. Ре-

зултати и заключения от два трансна-

ционални европейски проекта бяха 

представени. 

Кръглата маса завърши с панелна дис-

кусия “Към интегрирани подходи за 

достоен живот в късна възраст” с участ-

ници от Ирландия, Белгия, България и 

Великобритания, модерирана от Рут 

Бранд от BAGSO, Германия. Заключени-

ята бяха обобщени от Мария Петкова от 

Фондация Лале, България.  

 

Кампания Общество на всички въз-

расти за Международния ден на 

възрастните хора - 1 октомври  

 

За седма поредна година Фондация Ла-

ле организира кампания „Общество на 

всички възрасти”. Кампанията за отбе-

лязване на Международния ден на въз-

растните хора - 1 октомври и тази годи-

на се реализира в десетки населени 

места и идеята й остана същата през 

годините - да ни подсети да се обърнем 

с внимание и грижа към възрастните 

хора, да видим трудностите, но и въз-

можностите им, да отбележим техния 

принос към обществото ни и да чуем 

това, което имат да кажат. 

През септември насърчихме граждански 

организации от цялата страна да отбе-

лежат празника със своя инициатива и 

да станат част от кампанията „Общество 

на всички възрасти” в България и част 

от стотиците организации   

http://www.financialiteracy.eu/
http://www.financialiteracy.eu/
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Financial%20Health%20Advices_0.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Financial%20Health%20Advices_0.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Наръчник%20на%20оптимиста_0.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Задлъжнявай%20само%20в%20краен%20случай_0.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Моите%20финанси%20Бързите%20кредити%20и%20правата%20на%20потребителите_0.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=Моите%20финанси%20Бързите%20кредити%20и%20правата%20на%20потребителите_0.pdf
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по света, които всяка година отбелязват 

деня под това мото. Денят 1 октомври е 

обявен за Международен ден на възраст-

ните хора от Общото събрание на ООН 

през 1991 г. 

 

В дните преди и след 1 октомври тази го-

дина около 40 организации от всички кра-

ища на България се включиха с разнооб-

разни инициативи. Хора от всички възрас-

ти, граждански организации, читалища, 

училища, общини и кметства отбелязаха 

деня в своята общност по различен начин. 

Въпреки многообразието на събитията – 

срещи, беседи, концерти, изложби, кон-

курси, празнични трапези и др. – те са 

обединени от идеята да се отдаде призна-

ние за ролята и приноса на възрастните 

хора към обществото ни. 

 

 

Възрастни граждани призовават Евро-

пейския парламент за изграждане на 

Европа на всички възрасти, Брюксел, 

8 декември 2014 

 

„Участието на възрастни хора във форми-

рането на политиките на ЕС, които ги за-

сягат, е най-ефективният начин за посре-

щане на техните настоящи и бъдещи нуж-

ди и предизвикателствата от демографски-

те промени в Европа. Това е и най-

подходящият отговор на нарастващата 

липса на доверие, пред което са изправе-

ни Европейските институции и политиците     

     в момента.” - сподели Мариан Седмак,  

     президент на Европейската платформа  

     на възрастните хора AGE, на заключи- 

     телната  конференция  по  проект   

      „Активни възрастни граждани за Евро 

     па” в Европейския парламент на 8 де- 

     кември 2014. 

 

Подпомагането на възрастни европейс-

ки граждани да се ангажират в конст-

руктивен диалог с членове на Евро-

пейския парламент за формиране на 

политическата програма на ЕС, е обща-

та цел на проекта, координиран от Ев-

ропейска платформа AGE и съфинанси-

ран от програмата Европа за граждани-

те. От септември 2013 до декември 

2014 в проекта участваха 10 партньори 

от 8 страни, за да дадат възможност на 

възрастни мъже и жени от 8 страни 

членки на ЕС да се включат в релеван-

тни процеси на създаване на политики 

и в изборите за ЕП чрез организиране 

на семинари и обучения и разпростра-

нение на информационни материали, 

разработени в рамките на проекта „Ак-

тивни възрастни граждани за Европа: 

ръководство към ЕС”. 

 

По повод на заключителната конфе-

ренция Европейската платформа AGE и 

партньорите призоваха новоизбраните 

евродепутати да поемат своите отго-

ворности за посрещане на демографс-

ките предизвикателства по демократи-

чен начин чрез засилен диалог с въз-

растните граждани и гражданските ор-

ганизации. Европейската платформа на 

възрастните хора и партньорите по 

проекта приветстват създаването на 

Групата за Активен живот в късна въз-

раст и солидарност между поколенията 

като инструмент за сътрудничество 

между членове на Европейския парла-

мент за намиране на иновативни, ус-

тойчиви и справедливи решения на де-

мографските промени. 

http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к%20.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к%20.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=2014_Guide_EU%20к%20.pdf
http://www.age-platform.eu/ep-daily-activities-en-gb-6/2307-age-starts-its-campaign-to-re-establish-the-ep-intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.age-platform.eu/ep-daily-activities-en-gb-6/2307-age-starts-its-campaign-to-re-establish-the-ep-intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
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Представители на Фондация Лале участва-

ха в конференцията като партньор в про-

екта, заедно с Екатерина Димова, дългого-

дишен преподавател в СУ “Климент Охрид-

ски”, доброволец на Благотворително дру-

жество „Донка Паприкова” и участник в 

различни програми за възрастни хора в 

Централна и Източна Европа от началото 

на 90 години.  

Тя сподели с присъстващите евродепутати 

и колеги позицията си на активен гражда-

нин на Европа и радетел за общество на 

всички възрасти.  

 

 

 

 
 Изключително сме ви благодарни за 

инициативата с доброволците от IG.  Чрез 

труда си те  се докоснаха до живота и 

ежедневните трудности на хората с физи-

чески увреждания.В нелекото си ежедне-

вие клиентите ни са  докоснати от грижа-

та, добрината  и човешкото отношение на 

напълно  непознати хора. 

 

 Мария Терзиева 

 Председател,     

 Фондация „Светлина за живот“ 

 

 

 

 

 

 

Проект на Годината 2013 

 
Традиционните награди Проект на Го-

дината 2013 бяха обявени на вълнува-

ща публична церемония в Камерна за-

ла България на 24 март 2014. Номини-

раните разнообразни проекти от цяла-

та страна бяха оценени по резултати-

те; устойчивост на дейностите във вре-

мето; финансова ефективност; участие 

на целевите групи и местната общност; 

новаторство и приложимост на идеята 

в други населени места. 

Тази година най-добрите проекти бяха 

излъчени от жури в състав Виолина 

Маринова, Председател на УС и главен 

изпълнителен директор на Банка ДСК; 

Никола Добрев, Главен изпълнителен 

директор на КЦМ 2000 АД; Севда Шиш-

манова, Програмен Директор на Бъл-

гарска Национална Телевизия; Огнян 

Донев, Председател на Конфедерация 

на Работодателите и Индустриалците в 

България /КРИБ/ и Н. Пр. Аник Ван 

Калстър, Посланик на Кралство Белгия 

в България. Членовете на журито обви-

ха и връчиха трите равностойни награ-

ди, специално изработени от проф. Ге-

орги Чапкънов. 

Севда Шишманова и Владимир Кисьов, 

Председател на управителния съвет на 

Фондация Лале, обявиха наградата за 

проект „Социално предприятие – фор-

ма за подобряване социалния статус на 

младежи,  напускащи  институции”  на 
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Сдружение „Център Отворена врата” Пле-

вен в партньорство с Община Пордим. Сев-

да Шишманова представи проекта и споде-

ли убеждението си, колко важно е за мла-

дите хора имат възможност да работят и 

сами да отговарят за себе си, да бъдат не-

зависими. Владимир Кисьов сподели удов-

летворението си, че проектът е реализи-

ран в сътрудничество с общината, което е 

добър пример за местните власти. „Да пра-

виш нещо добро за хората и да си удов-

летворен от това е най-голямата награда” 

– завърши той. Илиян Александров, кмет 

на Пордим, и Ивелина Колева, ръководи-

тел на проекта от Сдружение „Център От-

ворена врата” в Плевен, разказаха за сът-

рудничеството си в създаване на социал-

ното предприятие и ефекта за младите хо-

ра. 

Виолина Маринова и Никола Добрев връ-

чиха наградата за проект „Стратегическа 

деинституционализация и реформа на гри-

жите за деца от 0 до 3 години в България” 

на представителите на „Надежда и домове 

за децата” клон България. Виолина Мари-

нова говори за това, че децата трябва да 

бъдат грижа на семейството; да растат у 

дома си обичани; че това вълнува всеки от 

нас, защото сме хора и родители. „В този 

проект ме впечатли увереността на хората, 

които го реализират, че ще помогнат на 

децата, както и пожеланието отправено 

към екипа - дързост, смелост и красота. 
Пожелавам им го и аз!” каза тя.  

Никола Добрев разказа, че докато е чел и 

оценявал  номинираните  проектите  е бил 

впечатлен от това колко любов, състра-

дание и милосърдие са вложили хората 

в изпълнението им. „От този проект до-

бивам усещането, че като че ли цялото 

общество се е ангажирало с решаването 

на важен проблем. Въвлечени са раз-

лични хора и институции, семействата, 

децата. Благодаря на всички тези хора, 

че ги има в България.” Георги Симеонов 

благодари на журито, на екипа на про-

екта, на партньори, съмишленици и до-

нори. 

 

Н. Пр. Аник ван Калстър и Огнян Донев 

обявиха и връчиха наградата за проект 

„В помощ на бежанците” на група доб-

роволци и представители на Български 

дарителски форум. Посланик ван Калс-

тър говори за това, че „живеем в об-

щество, в което новините се сменят 

бързо и много често са негативни; на-

последък има много образи на войни и 

икономически сътресения. Съществу-

ват и много хубави неща и те заслужа-

ват нашето внимание. Това правим ние 

днес. Проектите, които оценявах ме 

накараха да се усмихна. Какви прек-

расни неща правят хората, когато се 

съберат заедно…” Огнян Донев също 

сподели, че е бил най-силно докоснат 

от проекта в помощ на бежанците. 

„Моето обръщение към младите хора, 

които правите тези неща – каза той – е 

да биете камбаната, за да се чуе за 

дейностите ви в цялото общество, за- 
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щото не може да не помагаме на хора в 

беда.” Красимира Величкова от Български 

дарителски форум разказа, че за нея това 

е била най-окуражаващата благотворител-

на инициатива през последните години. 

„За нас това беше предизвикателство и 

невероятен опит.” – допълни тя. Част от 

доброволците, които бяха на сцената също 

споделиха мотиви за участието си, удов-

летворение и благодарности към партньо-

ри, колеги, доброволци и съмишленици. 

„Аз благодаря на всички българи, които 

помагаха.” – каза млад доброволец от Си-

рия. 

 

Публиката аплодира и поздрави носители-

те на награди Проект на Годината 2013. 

Церемонията се проведе с медийното парт-

ньорство на Българска Национална Теле-

визия, вестник Капитал и Информационен 

портал на неправителствените организа-

ции в България. 

Конкурсът Проект на Годината 2013 беше 

обявен в началото на 2014 година. Той се 

провежда за девета поредна година и е 

провокиран от множеството добри проек-

ти, реализирани всяка година в цялата 

страна. Всеки един проект е дело на моти-

вирани хора, вложили много от себе си за 

успешното му изпълнение. 

До 10 февруари бяха номинирани 20 раз-

нообразни проекта от цялата страна. Се-

дем от представените проекти се изпълня-

ват в малки, а други пет проекта - в голе- 

ми градове в страната. В София се реа-

лизират също седем различни проекта, 

а един е реализиран в няколко населе-

ни места. Проектите са номинирани от 

граждански организации и партньори; 

от членове на екипа; от клиенти, доб-

роволци, участници в дейностите и 

граждани. 

Конкурсът беше отворен за граждански 

организации, които през 2013 година 

са изпълнявали проект за подобряване 

на условията, възможностите и качест-

вото на живот на хората или на общ-

ността в дадено населено място, без 

разлика на размера и източника на фи-

нансирането, мястото на реализация, 

типа на дейностите или хората, които 

те обслужват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      С вас започнахме своите инициа-

тиви през 2002 година. Не се забравят 

първите стъпки и подадената ръка. 

Горда съм, че работя с Вашия колек-

тив. 

 

     Мария Иванова 

     Библиотекар - секретар  

     Народно Читалище                       

     "Петър Парчевич 1927", с. Асеново  

http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=List%20nominations%202013_ALL%20web_5.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=List%20nominations%202013_ALL%20web_5.pdf
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Доброволчество 

 
„ЗА Доброволците” 

 

През септември 2014 г. УниКредит Бул-

банк и Фондация Лале проведоха съвмест-

но две обучения на тема доброволчество 

за служители на банката.  

Обученията бяха в рамките на Национална 

доброволческа програма „ЗА Доброволци-

те”, която банката реализира в подкрепа и 

стимулиране на доброволчеството сред 

служителите си от София и страната.  

На обученията бяха поставени и обсъдени 

темите за правата и отговорностите на 

доброволците, мотивацията, планирането 

на доброволческите дейности, работата с 

партньори, обратната връзка и др. 

 

Участници бяха най-изявените доброволци 

в банката до момента от офиси в София, 

Бургас, Варна, Стара Загора, Русе, Силист-

ра, Пловдив. Те ще бъдат посланици в 

привличането на още колеги за различни 

местни каузи.  

Веднага след обученията Фондация Лале, 

в партньорство с Български дарителски 

форум, предостави за доброволците във 

всеки един от градовете различни каузи, в 

които те могат да се включат и да бъдат 

полезни с труда си. Каузите са разнооб-

разни, свързани с възрастни хора, с деца, 

с хора с увреждания, екологични и култур-

ни инициативи и др. 

 

 

 

 

Наръчник и Европейски формат 

„Препоръка за доброволци - как се 

пише, за да повиши признанието на 

уменията им в света на бизнеса“ 

Фондация Лале и водещи доброволчес-

ки организации от Германия, Великоб-

ритания, Малта, Чехия, Словакия, Сло-

вения и Румъния работиха заедно в 

рамките на двугодишно партньорство 

за познание. Повечето партньори полу-

чиха финансова подкрепа по програма 

Грундвиг. Фондация лале се включи 

активно във всички дейности със собст-

вени ресурси. Международният екип 

разработи и тества в изброените страни 

практически наръчник и Европейски 

формат „Препоръка за доброволци - 

как се пише, за да повиши признанието 

на уменията им в света на бизнеса“.  

Стотици и хиляди доброволци в цяла 

Европа ежегодно допринасят съществе-

но за социалното включване. Те носят 

истинско богатство от опит, умения, 

таланти и възможности, които са от 

значение за успешното изпълнение на 

множество важни проекти, които са от 

значение за техните общности. За съ-

жаление този изключителен принос 

често остава непризнат и неоценен. 

Много от уменията и практическия 

опит, натрупан по време на добровол-

чески дейности, могат да бъдат ползва-

ни за подобряване на възможностите 

на доброволците да намерят трудова 

заетост или за развитие на заетите. Те-

зи възможности се ползват много огра-

ничено. За съжаление работата за 

граждански организации често е подце-

нявана и уменията развити от хората 

като доброволци се смятат за нереле-

вантни в света на бизнеса. Затова е 

важно гражданските организации, кои-

то работят с доброволци, да разбират и 

говорят езика на бизнеса, за да могат 

да дадат квалифицирано писмо за пре-

поръка на своите доброволци и по този 

начин им отворят нови пътища за нами-

http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
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ране на трудова заетост или възможности 

за успешна кариера. Пълната версия на 

наръчника „Препоръка за доброволци - 

как се пише, за да повиши признанието на 

уменията им в света на бизнеса“ и инфор-

мация за партньорите и работата по прог-

рамата можете да намерите на Интернет 

страницата на програмата www.references-

for-volunteers.eu. Кратката версия на Ев-

ропейския формат за писане на препоръка 

за доброволци на български език е дос-

тъпна на сайта на Фондация Лале. 

 
Публична церемония Доброволческа 

инициатива 2014, Народен театър 

"Иван Вазов", 5 декември 2014 

 

Наградите Доброволческа инициатива 

2014 бяха обявени на публична церемония 

в Народния театър „Иван Вазов” на 5 де-

кември 2014 -международния ден на доб-

роволците. Мария Петкова от Фондация 

Лале откри церемонията като приветства 

десетките доброволци, представители на 

различни организации, много гости и ме-

дии и говори за ролята на хилядите добро-

волци в България.  

Президентът на Република България Росен 

Плевнелиев поздрави доброволците в Бъл-

гария и подчерта значението на работата 

им за всички нас, защото те не само пома-

гат на отделни хора, но носят надежда и 

променят цялото общество. 

Ренета Венева от Национален Aлианс за 

работа с доброволци, представи членовете 

на  журито  и критериите, по които те изб- 

раха отличените инициативи.  Младите   

     музиканти и възпитаници на НМУ „Л. 

Пипков” Магдалина Вутова от класа по 

цигулка на Юлия Ангелова и Йосиф 

Шукеров, ученик по китара на Столина 

Добрева, поздравиха участниците и 

гостите с вълнуващо изпълнение на пи-

еси от Ю. Изаи и М. Дюплеси.  

Членовете на журито обявиха и връчи-

ха наградите на най-добрите и инте-

ресни инициативи за 2014 година. Тази 

година членове на журито бяха Анета 

Милкова, член на Управителния съвет 

на Българска Национална телевизия; 

Огнян Златев, ръководител на Предста-

вителството на Европейската комисия в 

България; Алексей Лазаров, главен ре-

дактор на вестник Капитал; Иван Стан-

чов, основател и председател на УС на 

Фондация Карин дом и Бойко Станку-

шев, журналист в БНТ.  

Анета Милкова и Алексей Лазаров 

представиха „Доброволчески проект в 

Интеграционен център към Държавната 

агенция за бежанци, София” на Кари-

тас София и Си Ви Ес – България. Доб-

роволците работят с деца, младежи и 

възрастни хора, търсещи закрила, за да 

се адаптират по-лесно в българското 

общество. Те помагат на децата, посе-

щаващи български училища, с уроците 

и домашните, организират арт работил-

ници, уроци по музика, спорт и компю-

търни курсове. Над 200 доброволци с 

различен опит при работа с деца и раз-

лична професионална квалификация  

http://www.references-for-volunteers.eu
http://www.references-for-volunteers.eu
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=GUIDELINE_short_Bulgarian_2014.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=GUIDELINE_short_Bulgarian_2014.pdf
http://tulipfoundation.net/showfile.php?file=GUIDELINE_short_Bulgarian_2014.pdf
http://navabg.com/bg/
http://navabg.com/bg/
http://www.nmu-bg.org/
http://www.nmu-bg.org/
http://bnt.bg/
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
http://www.capital.bg/
http://karindom.org/
http://caritas.bg/bg
http://caritas.bg/bg
http://cvs-bg.org/
http://caritas.bg/bg
http://cvs-bg.org/
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(програмисти, педагози, еколози, музикан-

ти и др.) са участвали в дейностите, обе-

динени от желание да работят и всеки да 

допринесе с най-доброто от себе си.  

 

Бойко Станкушев разказа за проект „Да 

построим Дом, Да дарим Надежда!” на 

Фондация „Подслон за човечеството“. Това 

е инициатива за изграждане на четири жи-

лища за семейства с непълнолетни деца и 

доказани жилищни нужди в Костинброд 

през периода 2013 - 2014 година. Акцен-

тът е върху нуждата от ефективни парт-

ньорства между държавните структури, 

бизнеса и неправителствените организа-

ции за осигуряване на достойни и безопас-

ни жилища за всеки. В резултат на реално 

партньорство четири петчленни семейства 

имат възможност да живеят в свой собст-

вен дом и да отглеждат децата си в здра-

вословна и защитена среда. 

Огнян Златев поздрави най-младите награ-

дени  участници  и  връчи  сертификата на 

учениците от Център за работа с добро-

волци към СОУ „Св. Паисий Хилендарс-

ки” в Хасково и техните преподаватели. 

Със своята инициатива „Да помогнем на 

децата на бежанците” те са подкрепили 

около 200 деца в бежанския център в 

Харманли с хигиенни и почистващи 

препарати. Учениците са организирали 

също разяснителна кампания за инфор-

миране на ученици, родители и учите-

ли; събиране и пакетиране на дарения; 

транспортиране на продуктите с по-

мощта на родители. В дейностите са 

участвали 20 доброволци и над 650 да-

рители ученици и родители. 

В края на церемонията всички присъст-

ващи аплодираха искрено и продължи-

телно хилядите спонтанни и организи-

рани доброволци в България, които 

първи се отзоваха на нуждите на хора-

та и се включиха в десетки акции за 

подпомагане на хиляди семейства, пос-

традали през годината от наводнения в 

различни части на страната. 

След групова снимка на наградените 

организации с Президента Росен Плев-

нелиев и членовете на журито продъл-

жиха поздравленията, оживените раз-

говори и коментари. 

Церемония Доброволческа инициатива 

2014 бе организирана с подкрепата на 

Народен театър „Иван Вазов” и медий-

ното партньорство на Българска нацио-

нална телевизия и вестник „Капитал. 

Конкурсът Доброволческа инициатива 

2014 бе организиран от Фондация Лале 

и Национален Алианс за Работа с Доб-

роволци за четвърта поредна година с 

цел да покаже на обществото добрите 

инициативи, реализирани през година-

та и да отдаде признание на десетките 

организации и хилядите доброволци в 

България. Конкурсът бе обявен през 

месец април и беше отворен за органи-

зации и групи, които през настоящата 

година са реализирали своя добровол-

ческа инициатива без значение на мяс- 

http://habitatbulgaria.org/
http://sou-paisiy.com/
http://sou-paisiy.com/
http://new.nationaltheatre.bg/bg/
http://bnt.bg/
http://bnt.bg/
http://www.capital.bg/
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то и време на реализация, цел и начин на 

организация на събитието, източници на 

финансиране, брой и възраст на добровол-

ците. 

Най-добрите инициативи бяха определени 

по резултатите, значението за хората в 

общността; броя и характеристиките на 

участниците; значението на инициативата 

за развитието на екипа на организацията 

и доброволците и финансовата ефектив-

ност. Организациите, реализирали отличе-

ните инициативи, получиха сертификат и 

фотоапарат за нуждите на доброволците и 

организацията. 

Тази година бяха номинирани 66 разнооб-

разни и интересни инициативи от цялата 

страна. Представените инициативи са осъ-

ществени от местни доброволци в 36 насе-

лени места. Номинираните доброволчески 

дейности са организирани от граждански 

организации, неформални сдружения, биз-

нес компании, читалища, училища и от-

делни граждани. 

 

 

 

 

 

 

 Поднасям нашата признателност за 

участието на доброволци от фирма Ей Ай 

Джи в нашето читалище. Общуването с 

младите хора имаше значение. Бих искал 

сърдечно да ви поздравя и да ви пожелая 

да се радвате на обичта на хората, на кои-

то толкова всеотдайно помагате. 

 

 Спас Карафезов 

 Председател 

 Читалище „Луи Брайл“  
 

 

 

 

 

 

 

Национална кампания  

„Да бъдеш баща” 
 

Фондация Лале се включи активно в 

кампания „Да бъдеш Баща” на обедине-

ние от 10 неправителствени организа-

ции. Темата за „активното бащинство“ 

не е достатъчно актуална в България и 

е още нова за Източна Европа. Фигурата 

на „бащата“ (значим за детето мъж) е от 

ключово значение за пълноценното раз-

витие на всяко едно дете. Това е особе-

но важно и за българското общество, 

където все повече деца са отглеждани 

от един родител и семейните модели се 

променят. В повечето социални и обра-

зователни институции „мъжкият модел“ 

най-често отсъства. Активното участие в 

грижите за децата е важно и за мъжете 

и за децата. Идеята ни е да покажем и 

говорим заедно за ползите от активното 

участие на мъжете в живота на децата и 

семействата и да съдействаме за разк-

риване на разнообразни възможности 

пред мъжете да се включват позитивно, 

активно и ангажирано в живота на де-

цата за създаване на благоприятна, не-

насилствена семейна среда за пълно-

ценно развитие на децата.  

„Да бъдеш Баща” е част от международ-

ната кампания MenCare, която се про-

вежда в над 20 страни в 5 континента с 

цел да подкрепя мъжете в ролята им на 

грижовни, справедливи, отговорни и 

неагресивни родители за пълноценно 

развитие на децата. В Източна Европа 

„MenCare“ се реализира за първи път в 

България от 10 организации, обединени 

от каузата на „Да бъдеш Баща“ с подк-

репата наФондация Оук. 

 

Ден на бащата 15 юни 2014 

Милиони хора в над 50 страни по света 

отбелязват Ден на бащата в третата не-

деля на месец юни. Независимо от кул-

турни, религиозни и социални разли-

чия,  те  са  обединени от желанието да  

http://www.oakfnd.org/node/4041


Годишен отчет 2014                                                                       23 

 

посветят деня на важната роля, която ба-

щата, дядото, вуйчото, чичото, баткото и 

всички значими мъже от семейния кръг на 

децата, играят за развитието им. 

Фондация Лале и партньорски организа-

ции, финансирани по програмата „Вяра в 

децата и семейството”, отбелязаха деня с 

разнообразни инициативи. 

Фондация Лале и Imaginarium България 

организираха В София и Бургас кампания 

„Картичка за татко”. На 14 юни в Нацио-

налния военноисторически музей отвори 

врати за деца и бащи и показа част от съв-

ременната техника на Българската армия, 

уникални превозни средства и машини, 

иновативни играчки и ателие за рисуване 

с отпечатъци от пръсти. Много бащи полу-

чиха специална картичка от своите деца. 

За малките художници имаше награди. 

Фондация „Карин дом” организира на 14 

юни във Варна пикник за настоящи и бъ-

дещи бащи и фотоконкурс „Една неделя с 

татко” във фейсбук. Сдружение „Егида” 

събра на 13 юни в Комплекса за социални  

услуги в Пазарджик бащи и деца, които 

заедно рисуваха „Аз и моят татко” и за-

садиха дръвчета. В парк „Стадиона” де-

ца и бащи участваха в състезание с 

двуместни рикши. 

В Стара Загора Сдружение „Самаряни” 

направи празник за бащи и деца „Татко 

и аз” с ателиета за изработване на кар-

тички и художествени предмети от деца 

и бащи. Имаше и състезания – надбяг-

ване на един крак; игра „Довери ми се, 

татко”, дърпане на въже и др. Събитие-

то бе отразено широко в местните ме-

дии. 

Българската Асоциация Осиновени и 

Осиновители организира пикник при 

Соколския манастир с много игри и за-

бавления за родители, осиновили деца 

в сътрудничество с ИМКА Габрово. Тат-

ковците бяха главни организатори на 

празника. Асоциацията организира и 

фейсбук кампания за съвети, послания 

и истории с цел да популяризира пози-

тивно и активно бащинство. 
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Деца и бащи от Клуб „Приятели на детето” 

в селата Соколаре и Комарево в община 

Бяла Слатина посетиха парк „Гергана” в 

Кнежа. Проведе се спортно състезание и 

концертна програма, организирани от 

сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина. 

Сдружение „Деца и юноши” в София про-

веде информационни кампании и анкети 

„Татковците+” в 4 квартала – Суходол, Ор-

ландовци, Люлин и Филиповци. Те включ-

ваха дискусии за важността на таткото при 

отглеждането на децата. 

Младежите от доброволческата група към 

Сдружение „Шанс и закрила” в Хасково 

проведоха инициатива „И баща ми е бил 

на моите години”. Всеки от тях разговаря с 

баща си за това от какво се е вълнувал 

той на неговите години, как е изглеждал. 

След това младежите споделиха впечатле-

нията си. В шести клас в ОУ „Никола Вап-

царов” в Хасково се проведе час на класа 

„Аз и татко”. Децата споделиха какво пра-

вят заедно с бащите си и други мъже от 

семейството и какво биха искали да пра-

вят. 

НАРД организира заедно с местния пастор 

Стоян Тодоров среща на бащи от ромската 

общност в квартал Столипиново на 11 

юни. Пасторът говори пред младите бащи 

за неговия опит като баща на 4 деца и да-

де съвети на младите татковци как да се 

отнасят с децата си. Той не пропусна да 

им напомни и да уважават и съпругите си. 

 

Клубът на НСО в Търговище организи-

ра на 17 юни в село Голямо Ново за-

бавни състезания за децата и бащите с 

помощта на доброволци от Клуба. През 

април в читалището в с. Вардун се про-

веде дискусия за ролята на бащата при 

отглеждането и възпитанието на децата 

в семейството с мъже от ромската общ-

ност от селата Вардун, Голямо Ново и 

кв. „Малчо Малчев” в Търговище. Мъ-

жете споделиха своя опит и виждания 

за ролята на бащата в грижата за деца-

та и домакинството.  

Сдружение „Съучастие” проведе срещи 

между младите хора от дамски и мъж-

кия клуб в ромския квартал Максуда 

във Варна за пълноценната роля на 

бащата в семейството и в отглеждането 

на децата, за отношенията между мъжа 

и жената в семейството.  
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Седмица на бащата, 17 - 23 ноември  

 

В рамките 

на Седми-

цата на 

б а щ а т а 

Фондация 

Лале и 

партньори 

организи-

раха в 

София и 

страната 

разнооб-

р а з н и 

инициати-

ви за на-

сърчаване 

на актив-

но учас-

тие на бащите (и значимите мъже от се-

мейния кръг) в живота на децата за създа-

ване на среда без насилие и пълноценно 

развитие. 

В София Фондация Лале организира 

инициативи в сътрудничество с различни 

партньори - библиотеки, музеи, галерии и 

институции:Столична библиотека, Imagi-

narium България, Софийска градска худо-

жествена галерия, Фондация Easy Art, На-

ционална художествена галерия, Национа-

лен исторически музей, Институт Серван-

тес, София, Столичен куклен театър, Сто-

лична Дирекция Пожарна безопасност и 

защита  на  населението, Столична дирек- 

ция на вътрешните работи (СДВР), На-

ционален природонаучен музей, Бъл-

гарско дружество за защита на птиците, 

Сдружение 365, Фондация “Гра-

фия”,  Национален политехнически му-

зей. 

 

Граждански организации, партньори на 

Фондация Лале, организираха разнооб-

разни инициативи в София и страната: 

Сдружение "Деца и юноши", Сдружение 

„Самаряни”, Сдружение "Егида", Клуб 

на нестопанските организации, Сдруже-

ние „Първи юни", Сдружение „Бъдеще 

за децата с увреждания“, Фондация 

„Карин дом”, Фондация „Ръка за по-

мощ“. 

 

 

http://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
http://www.imaginarium.bg/
http://www.imaginarium.bg/
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=bg
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=bg
http://www.easyartbg.com/
http://www.nationalartgallerybg.org/
http://www.nationalartgallerybg.org/
http://www.historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
http://sofia.cervantes.es/bg/default.shtm
http://sofia.cervantes.es/bg/default.shtm
http://www.sofiapuppet.com/
http://sofia-fire.bg/
http://sofia-fire.bg/
http://sofia-fire.bg/
http://sdvr.mvr.bg/default.htm
http://sofia-fire.bg/
http://sdvr.mvr.bg/default.htm
http://www.nmnhs.com/index_bg.php
http://www.nmnhs.com/index_bg.php
http://bspb.org/
http://bspb.org/
http://www.365association.org/
http://www.graphya.com/index.php?lang=bg
http://www.365association.org/
http://www.graphya.com/index.php?lang=bg
http://www.polytechnicmuseum.org/
http://www.polytechnicmuseum.org/
http://www.acybg.org/
http://www.samaritans.bg/
http://www.samaritans.bg/
http://www.clubngo.org/
http://www.clubngo.org/
http://1june.dveri.bg/
http://1june.dveri.bg/
http://speckids.org/
http://speckids.org/
http://karindom.org/
http://karindom.org/
http://hhf.bg/
http://hhf.bg/
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Анализ на  

социалното въздействие 
 

Среща на групата за анализ на соци-

алното въздействие в България, 12 де-

кември 2014 

 

 

 

Фондация Лале организира среща на гру-

пата за анализ на социалното въздействие 

в България. Срещата се състоя на 12 де-

кември 2014 с участието на 20 представи-

тели на различни граждански и дарителс-

ки организации. 

Специален гост на срещата беше Рут Уайт-

ли, директор Международни мрежи на So-

cial Impact Analysts Association / Social Val-

ue International. Тя беше в България за 

участие в годишната конференция на Бъл-

гарския дарителски форум, където говори 

за „Измерването на социалното въздейст-

вие - мисия възможна и необходима”. Рут 

се запозна с колегите от България, разка-

за за опита на SIAA с национални групи за 

оценка на социалното въздействие и пред-

стави примери от отделни страни. 

Участниците в срещата се обединиха около 

разбирането, че оценката и комуникиране-

то на социалното въздействието е същест-

вено важно, наред с оценяването на от-

делни проекти и програми. 

 

Групата за анализ на социалното въз     

действие в България беше създадена      

през юни 2013 като форум за обмяна 

на информация и практики, който да си 

сътрудничи с международната SIAA. 

Анализът на социалното въздействие е 

процес на идентифициране и предвиж-

дане на бъдещи последствия от дейст-

вия, които планираме и извършваме в 

настоящето. Той е инструмент за реал-

но постигане на цели като социално 

включване, ефективни услуги, качест-

вено образование, запазена природна 

среда. 

 

 

 

 

 

 
  Като чета бюлетина и всичко, което 

сте направили през годината и до сега, 

само мога да кажа  "Страхотни сте еки-

път на "Лале"! Правите невероятното да 

става възможно.  

    Благодарим за подкрепата и това, че 

има хора като вас. 

 

Eкип на Фондация "Бетел България" 

http://www.siaassociation.org/
http://www.siaassociation.org/
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Други инициативи  

 
 
Играчки за децата на бежанците, 

София, 20 май 2014 

 
Екипът на Фондация Лале заедно с добро-

волците Марлое Керкхоф, Фиона Мълдер и 

Коос Схаутен и с неоценимото съдействие 

на Исмаил Моазен, посетиха лагера за бе-

жанци във Военна рампа.  

Групата раздаде над 500 разнообразни иг-

рачки на децата в лагера. Играчки имаше 

и за бебетата. Малки и големи бяха радос-

тно развълнувани. Особен интерес предиз-

вика фотоапаратът, с които децата сами 

направиха снимките за тази страница. За 

някои от тях беше наистина трудно да из-

берат кои от всички играчки им харесват 

най-много. Кашони с играчки, книжки и 

образователни пособия бяха предоставени 

за ползване в стаята за игра и в класната 

стая при учителката, която роботи с деца-

та в лагера.  

Дарените играчки, книги, топки и образо-

вателни пособия бяха събрани от децата 

от детска градина Тути и техните родите-

ли. Благодарим от сърце на всички добро-

волци и дарители – деца и родители! 

 

 

 

 

 

Зографска електронна научно-

изследователска библиотека в СУ 

“Св. Кл. Охридски”, 30 юни 2014 

 

Ректорът на Софийския университет 

проф. дин Иван Илчев и игуменът на 

Зографската света обител архимандрит 

Амвросий подписаха договор за ползва-

не на част от цифровизирания архив на 

Зографския манастир и създаване на 

Зографска електронна научно изследо-

вателска библиотека към Софийския 

университет на 30 юни 2014. Така най-

старото висше училище в България ста-

ва единствената институция, на която 

Зографският манастир предоставя дос-

тъп до безценния си архив.  

С компютри конфигурации, дарени от 

Фондация Лале, в Университетската 

библиотека е изградена вътрешна мре-

жа, чрез която студенти, преподавате-

ли и изследователи ще имат достъп до 

архивите. 

На събитието присъстваха много гости 

и представители на СУ, Софийска мит-

рополия, и академичната общност. 

Игуменът на Светата обител архиманд-

рит Амвросий връчи на ректора на Со-

фийския университет проф. дин Иван 

Илчев диск с архивните записи. Игуме-

нът изрази радостта си от това добро 

начинание, което ще бъде от полза за 

българския народ и за българските 

учени. 
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 Фондация Лале подкрепя кампанията 

„Да отворим врати за децата на Евро-

па“ 

 

Фондация Лале подкрепя кампанията „Да 

отворим врати за децата на Европа“ на 

Юрочайлд и Надежда и домове за децата   

за реформа в институционалната грижа за 

деца в Европа.  

Инициативата се осъществява на евро-

пейско и национално равнище, в парт-

ньорство с организации от 12 европейски 

страни, включващи Босна и Херцеговина, 

България, Естония, Гърция, Унгария, Лат-

вия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, 

Сърбия и Украйна. Национална мрежа за 

децата е национален координатор за Бъл-

гария.  

Стотици хиляди деца в Европа растат в ин-

ституции. Последиците са изключително 

вредни както за децата и техните семейст-

ва, така и за обществото като цяло. Пове-

чето от тези деца, имат ниски образова-

телни постижения и страдат от забавяне 

на физическото, емоционално и когнитив-

но развитие. Много от тях ще станат жерт-

ви на трафик, експлоатация, безработица, 

липса на дом и депресия, когато станат 

възрастни. Повечето от тези деца имат ро-

дители, те са били отделени от семейства-

та си поради бедност.  

Независимо от наличието на национална 

стратегия и план за закриване на институ-

циите в България, броят на децата, пос-

тъпващи в домове остава висок. По офици-

ални данни в края на 2012 г. в институци-

ите за деца са настанени 5633 деца. Вхо-

дът към институционалната грижа остава 

отворен и са необходими допълнителни 

усилия за създаване на интегрирани услу-

ги за подкрепа на семействата, превенция 

и ранна интервенция.  

Целта на кампанията е да призове ЕС и 

националните правителства да приемат 

деинституционализацията като свои прио-

ритет и използват европейските финансо-

ви инструменти за това.  
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Списък финансирани проекти  

 
Програма                                          

„Вяра в децата и семейството” 

Фондация „Карин дом”, Варна 

Проект: „Семейно-ориентираният подход: инст-

румент за превенция на институционализация-

та на деца с увреждания” 

Цел: Превенция на институционализацията на 

деца с увреждания чрез идентифициране и 

подпомагане на семейства, които не получават 

подкрепа за справяне с увреждането на детето; 

повишаване капацитета на родителите чрез 

придобиване на умения за позитивно родителс-

тване, самостоятелна грижа и пълноценно об-

щуване с техните деца 

Дейности: Обучение по коучинг метода за при-

лагане на семейно-ориентиран подход за спе-

циалисти от ЦСРИ Карин Дом; работна група за 

превенция на институционализацията; иденти-

фициране на деца с увреждания във Варна в 

сътрудничество с ОЗД, Окръжна Болница и АГ 

Болница; мотивационни обучения за родители; 

неформални срещи на родители за споделяне 

на родителски опит и взаимна подкрепа; сесии 

специалист-дете-родител; обучения и споделя-

не на практически опит с други НПО в страната 

Целеви групи: Деца с увреждания в риск от 

институционализация и родителите на деца с 

увреждания; специалисти от други НПО, рабо-

тещи с деца с увреждания и техните родители 

Отпусната сума: 28 620 лева 

За контакти: Апостол Апостолов 

Фондация „Карин дом”  

Местност „Свети Никола”, п.к. 104 

Варна 9010 

Тел: 052/ 302 517, 052/ 302 516  
aapostolov@karindom.org    www.karindom.org 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Самаряни”, Стара Загора  

Проект: „Къде е бащата?” 

Цел: Да се въведе и апробира модел на ов-

ластяване на лица, полагащи грижа за де-

ца, на които единият или и двамата родите-

ли са абдикирали от родителските функции 

или отсъстват, с оглед гарантирането на 

основните права на децата – отглеждане в 

семейна среда, идентичност и възможности 

за развитие. 

Дейности: Повишаване на информираността 

за ролята, правата и отговорностите на ба-

щата при отглеждането и възпитанието на 

децата чрез професионални дискусии, ин-

формационни срещи, консултиране на се-

мейства; работа по конкретни случаи – со-

циално и юридическо консултиране, прид-

ружаване, посредничество; групи за подк-

репа на бащи, отглеждащи децата си в от-

съствието на майката; различни мероприя-

тия „Татко и аз” с цел възстановяване и заз-

дравяване на връзката дете-баща. 

Целеви групи: Деца в риск от изоставяне, 

които се отглеждат в непълни семейства, в 

които майката отсъства или е в тежко фи-

нансово положение; местната общност, от 

която са част представителите на гореопи-

саните целеви групи, живеещи в кв. Лозе-

нец на Ст. Загора и с. Братя Кунчеви и Хри-

щени; социални работници от отделите Со-

циална закрила и Закрила на детето  

Отпусната сума: 17 280 лева 

За контакти: Диана Димова  

Сдружение „Самаряни“ 

ул. „Патриарх Евтимий“ 57,  

Стара Загора 6000 

Тел. 042/ 62108 

dianadimova@samaritans.bg 

www.samaritans.bg 

 

mailto:aapostolov@karindom.org
mailto:dianadimova@samaritans.bg
http://www.samaritans.bg/
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Българска асоциация „Осиновени и Осино-

вители” (БАОО), София  

Проект: „Да не отхвърлим за втори път едно 

дете” 

Цел: Превенция на изоставянето на деца от 

осиновителни семейства чрез помощ и взаимо-

помощ на кандидат-осиновители, семейства, 

осиновили деца и осиновени за справяне с въз-

никналите въпроси и проблеми по време на и 

след процеса на осиновяване.  

Дейности: Създаване и поддържане на групи за 

взаимопомощ на кандидат-осиновители, осино-

вители и осиновени в София и Габрово; инди-

видуално консултиране за кандидат-

осиновители и родители-осиновители от специ-

алисти - лекар, юрист и социален работник; 

обновяване и поддържане на интернет страни-

ца като национален форум за споделяне на 

добри практики, свързани с темата осиновява-

не, който ще представлява виртуална група за 

взаимопомощ; обучение на фасилитатори на 

групи за взаимопомощ на осиновени и осинови-

тели; издаване на наръчник за осиновяването, 

с първи стъпки при осиновяване, отглеждане и 

възпитание на детето, които ще бъде разпрост-

ранен чрез Интернет страницата, ОЗД, ЦОП, 

КСУДС и др. доставчици на социални услуги, 

които работят с кандидат-осиновители и осино-

вители. 

Целеви групи: Кандидат осиновители, родители

–осиновители, осиновени деца и младежи.  

Отпусната сума: 29 700 лева  

За контакти: Гергана Богданова 

Българска Асоциация  

Осиновени и Осиновители 

ж.к. „Суха река”, бл.103, вх. А, ет. 6, ап. 22  

София 1517 

Тел. 0899 144 148 

baoo@abv.bg           www.baoo-bg.org  

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково  

Проект: „Социално настойничество" 

Цел: Да се ограничи риска от изоставяне на 

деца и се стимулира ролята на семейството 

за развитие на детето. 

Дейности: Създаване на мрежа от специа-

листи с контакт с целевите групи; обучения 

на членовете на мрежата, регулярни работни 

срещи, интервенции за предотвратяване на 

изоставянето – социално консултиране, фа-

милни групови конференции; групова работа 

с деца от общности с традиции в сключване 

на ранни бракове, за превенция на ранни 

бракове; групова работа с родители за при-

добиване на умения за позитивно родителст-

во; увеличаване участието на момчетата в 

дейностите на проекта и активизиране роля-

та на мъжа чрез: училища за родители, фа-

милни групови конференции, сесии с деца за 

толерантно, равнопоставено и позитивно 

взаимодействие между половете. 

Целеви групи: Семейства, които не полагат 

достатъчно грижи за развитието на детето с 

ограничен достъп до социални услуги; деца 

на възраст 12-15 г. от ромски и турски про-

изход в риск от въвличане в принудителни 

бракове, които учат в Хасково и 1 селско 

средищно училище за деца от 3 села с пре-

димно ромско население – Узунджово, Нова 

Надежда и Александрово; членове на се-

мействата, от които най-малко 35% мъже – 

бащи или други близки на детето. 

Отпусната сума: 27 410 лева 

За контакти: Малина Славова  

Сдружение „Шанс и закрила"  

ул. „Алеко Константинов” №11 

Хасково 6300 

Тел. 038/ 662138 
     chance@escom.bg        www.chancebg.org 

 

mailto:baoo@abv.bg
http://www.baoo-bg.org/
mailto:chance@escom.bg
http://www.chancebg.org/
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Сдружение „Бъдеще за децата с уврежда-

ния”, Казанлък 

Проект: „Прегръдка за всяко дете”  

Цел: Да се намали броят на децата настанени 

в институции чрез изграждане на система от 

подкрепящи услуги за родители, базирани на 

комплексен подход и междуинституционално 

сътрудничество.  

Дейности: Създаване и апробиране на местен 

координационен механизъм за превенция на 

изоставянето на всички етапи – бременност, 

непосредствено след раждането и след завръ-

щането в общността; създаване на екип от 

социални работници, медицински специалис-

ти, психолози и родители за подкрепа по пре-

венция; подкрепа за родители чрез психоло-

гична и социална помощ, мобилна работа в 

общността, материална подкрепа, фамилни 

групови конференции, курсове за млади роди-

тели; привличане на местната общност в дей-

ности по превенция на изоставянето чрез бла-

готворителни кампании, базари и др.  

Целеви групи: Семейства с риск от изоставяне 

на детето: самотни жени; бременни и много-

детни семейства в социална изолация; се-

мейства с деца, настанени в институция или 

деца завърнали се от институция; проституи-

ращи жени; семейства с родители, работещи в 

чужбина; малолетни и непълнолетни родите-

ли; млади хора с рисково сексуално поведе-

ние, хора с асоциално поведение и семейства-

та на деца с увреждания. 

Отпусната сума: 28 140 лева 

За контакти: Мария Гинева 

Сдружение „Бъдеще за децата” 

ул. „Войнишка” 25, Казанлък 6100  

Тел. 0878 379 261  

special_child@abv.bg  

www.speckids.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Деца и юноши”, София 

Проект: „Деца и родители заедно”  

Цел: Превенция на настаняването на деца 

в институции, чрез навременна професио-

нална подкрепа в общността на семейства-

та на децата в риск в районите Люлин, Сер-

дика и Връбница – град София. 

Дейности: Професионална подкрепа в общ-

ността за деца и семейства в риск, чрез 

мобилна работа на терен - оценка на пот-

ребностите и планиране на мерки за спра-

вяне с рискови за децата и семействата 

фактори, консултации на терен, информи-

ране и насочване към съществуващи услу-

ги; организиране на образователни и ин-

формационни кампании на терен с рискови 

социални групи и общности, с активно 

участие на мъжете и представители на об-

щността. 

Целеви групи: Деца в риск от уязвими гру-

пи: деца претърпели насилие, неглижирани 

деца, отпаднали от училище или в риск да 

отпаднат, с рисково поведение, деца на 

улицата; семейства в уязвимо положение 

от трите района на град София: живеещи в 

лоши битови условия, трайно безработни и 

без постоянни доходи, ниска степен на об-

разование и ниски социални умения, млади 

семейства, многодетни; членове на разши-

реното семейство, които имат водеща и 

значима роля в него, с фокус върху включ-

ване на мъжете, бабите и дядовците от об-

щността в дейнос-

тите на проекта. 

Отпусната сума: 

24 140 лева 

За контакти:  

Мариана Тотева-

Писарска  

Сдружение  

„Деца и юноши”  

ж.к.„Свободна" 30 

София 1220  

Тел. 02/ 946 11 

56; 02/ 936 05 35  

children.youth@gmail.com  

www.acybg.org 

mailto:special_child@abv.bg
http://www.speckids.org/
mailto:children.youth@gmail.com
http://www.acybg.org/
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Сдружение „Център Мария”, Горна Оряхо-

вица 

Проект: „Деца и семейства в риск - да решим 

проблема ЗАЕДНО”  

Цел: Ограничаване на риска от пренебрегване, 

малтретиране и изоставяне на деца чрез ин-

формиране, ранна диагностика на случаите, 

ефективна и навременна подкрепа в партньор-

ство с институциите, работещи с деца. 

Дейности: Консултиране и подкрепа на деца и 

семейства в риск; мобилна работа; фамилни 

групови конференции; обучения на деца и мла-

дежи; семинари за мултидисциплинарни екипи 

в 10-те общини на област Велико Търново - 

Елена, Златарица, Свищов, Полски Тръмбеш, 

Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Сухин-

дол, Велико Търново и Стражица. 

Целеви групи: Деца и младежи: жертви или в 

риск от насилие, в риск от отпадане от учили-

ще, деца с проблемно поведение и от проблем-

ни семейства, в риск от настаняване в специа-

лизирана институция, осиновени деца; жени 

жертви на домашно насилие, самотни майки; 

семейства с нисък социален или образователен 

статус, нисък родителски капацитет, упражня-

ващи насилие над децата си, в процес на раз-

дяла или проблеми с упражняването на роди-

телските права, осиновители и кандидат–

осиновители, приемни родители; мъже самотни 

родители, мъже, упражняващи насилие в се-

мейството. 

Отпусната сума: 28 080 лева  

За контакти: Людмила Цветанова 

Сдружение „Център Мария”  

ул. „Цар Освободител” № 11, ет. 3 

Горна Оряховица 5100  

Тел. 0618/ 2 21 81 

 center_maria@abv.bg       www.centermaria.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сдружение „Клуб на нестопанските ор-

ганизации”, Търговище 

Проект: „Комплексна подкрепа за отглежда-

не на децата в семейна среда” 

Цел: Да се „затвори” входа към институциите 

за деца, като се намалят до минимум броят 

на децата, изоставяни от биологичното си 

семейство, и се подкрепят тези, за които не 

се полагат достатъчно грижи, поради което 

са в риск да бъдат изведени от семействата. 

Дейности: Ранно идентифициране на семейс-

тва в риск; индивидуална работа на терен за 

повишаване на родителския капацитет вклю-

чително на бащите; взаимодействие с други-

те институции и организации; предоставяне 

на комплексна подкрепа на семействата в 

риск при интегриран подход по отделните 

случаи; проучване и приложение на устойчи-

ви и успешни модели за подкрепа на семейс-

тва в риск, включително и за преодоляване 

на стереотипите по отношение участието на 

бащите и мъжете в грижата за деца; надг-

раждане капацитета на Клуба на НСО и на 

местните общности за работа в полза на деца 

и семейства в риск; работа с институции, 

работа на терен, медиаторство, фамилни гру-

пови конференции, обучения на представи-

тели на общността, дискусии, популяризира-

не на позитивното родителство. 

Целеви групи: Семейства от ромска общност 

на територията на Търговище и с. Голямо 

Ново и Вардун, с население над 6 000 души. 

Отпусната сума: 14 850 лева 

За контакти: Диана Якимова 

Клуб на НСО – Търговище  

ул. „30 януари” 1, ет. 3, Търговище, 7700  

Тел. 0601/ 6 34 25  

clubngo@abv.bg              www.clubngo.org  

 

 

 

 

mailto:center_maria@abv.bg
http://www.centermaria.org/
mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org/
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Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина 

Проект: „Приятели на детето”  

Цел: Създаване на условия в общността за на-

маляване на случаите на недостатъчна грижа и 

занемаряване на деца от 1 до 7 години в общи-

ните Бяла Слатина и Кнежа; подкрепа на деца в 

риск и въвличане на бащи и мъже в грижите за 

децата; подкрепа за деца с увреждания и тех-

ните семейства чрез ранна интервенция и при-

лагане на семейно-ориентирания подход. 

Дейности: Създаване и функциониране на Клуб 

„Приятели на детето” и дейности на клуба по 

населени места; мобилна социална работа; 

практика за участие на бащи и мъже в грижите 

за децата - „Заедно с татко”; практически услу-

ги по ранна интервенция за деца с увреждания; 

създаване на мрежа между родители на деца с 

увреждания; популяризиране на проекта и опи-

та от него. 

Целеви групи: Деца от 1 до 7 години в общини-

те Бяла Слатина и Кнежа, които не посещават 

или посещават нередовно детска градина и деца 

с увреждания и техните семейства в община 

Бяла Слатина; родители и семейства на децата. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпусната сума: 26 800 лева  

За контакти: Наталия Костадинова  

Сдружение „Първи юни”  

ул. „Марица"  14  

Бяла Слатина 3200  

Тел. 0915/ 99002   
sdjuf@abv.bg  

http://1june.dveri.bg  
 

 

Фондация „Ръка за помощ”, Добрич 

Проект: „Обединени за децата и семейство-

то”  

Цел: Намаляване на случаите на неглижи-

ране и изоставяне на деца чрез създаване 

на комплекс от услуги, с цел овластяване на 

етническите малцинства и създаване  на 

предпоставки за демаргинализация. 

Дейности: Ранно идентифициране, оценка и 

план за работа на конкретните случаи; кон-

султиране и индивидуална подкрепа на те-

рен от мобилен екип; работилница за роди-

тели, бременни жени и млади семейства, 

които ще получават знания и подкрепа от 

психолог, социален работник и здравен ме-

диатор; часове по здравно и сексуално об-

разование в 2 училища ученици от етничес-

ките малцинства; менторска програма, в 

която ще се разискват теми за личностното 

и социално развитието на детето и усвоява-

не на материала в училище; фамилни гру-

пови конференции.  

Целеви групи: Деца и семейства в риск или 

в опасност от развитие на риск, с акцент 

върху бащите и разширените семейства; 

новородени и малки деца в риск от изоста-

вяне и неглижиране, техните семейства; 

деца на малолетни и непълнолетни родите-

ли; бременни жени, бъдещи родители от 

рискови общности; подрастващи и младежи 

от уязвими общности. 

Отпусната сума: 29 120 лева   
За контакти: Албена Бонева 

Фондация „Ръка за помощ” 

ул. „Добротица”, бл. 9, ет. 3, ап.6 

Добрич 9300, Тел. 0897 003 755  

office@hhf.bg                 www.hhf.bg  

mailto:sdjuf@abv.bg
http://1june.dveri.bg/
mailto:office@hhf.bg
http://www.hhf.bg/
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Сдружение „Съучастие”, Варна  

Проект: „Подкрепа на родителството” 

Цел: Да се намалят случаите на изоставяне на 

деца, насилие и недостатъчна грижа в семейст-

ва в неравностойно социално положение в 

квартали и махали, населявани предимно с 

ромски общности във Варна и близките села  

Дейности: Работни срещи с представители 

(лидери) на местните общности и привличането 

им като партньори; работа „от врата на врата” - 

контакти и консултации за информиране на 

семействата за негативните последици от не-

достатъчна грижа за децата, насилие и изоста-

вянето им в институции; срещи с малки групи  

хора; идентифициране на семейства, които не 

полагат достатъчно грижи за децата си, упраж-

няват насилие и има риск от изоставяне; рабо-

та на терен за подкрепа на семейства за подоб-

ряване на грижите за децата; системно наблю-

дение; предотвратяване на кризи; работа по 

случаи, фамилни групови конференции, обуче-

ние на родители, допълнителни здравни и со-

циални услуги; популяризиране на дейностите 

и резултатите чрез медии, местна власт, предс-

тавители на професионалната общност. 

Целеви групи: Семейства в неравностойно со-

циално положение, при които съществува риск 

от недостатъчна грижа за децата, насилие над 

тях и изоставянето им в институции  

Отпусната сума: 12 000 лева 

За контакти: Илиян Ризов  

Сдружение „Съучастие”  

ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91  

Варна 9020  

Тел. 0897 900 950  

ilriz@yahoo.com  

www.sauchastie.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Егида”, Пазарджик 

Проект: „Семейството – гарант за щастливо 

детство” 

Цел: Да се намали броя на изоставени деца 

на територията на община Пазарджик, чрез  

превенция в семейства с  идентифициран 

риск; да се повиши качеството на грижата 

към децата в семействата чрез намаляване 

на насилието над деца; да се развият роди-

телски умения за разпознаване на потреб-

ностите на децата, социално включване на 

семействата, умения за търсене на работа и 

осигуряване на постоянни доходи. 

Дейности: Разпространение на информаци-

онни материали; обучение на мобилен екип 

и работа на терен – индивидуални разговори 

със семейства; работа по групи; разработва-

не и провеждане на обучителна програма за 

развитие на родителски капацитет, с различ-

ни модули за различни целеви групи.  Прог-

рамата е основана на прилагане на интерак-

тивни методи, които насърчават активното 

участие на родителите, включване на пози-

тивни модели за родителстване, поставяне 

на мъжката фигура като фактор за възпита-

ние и отглеждане на децата. 

Целеви групи: Семейства, необезпечени с 

постоянно жилище, с непостоянни доходи и 

трудова ангажираност, живеещи в изолирани 

райони; родители с нисък родителски капа-

цитет и непълнолетни родители; родители на 

деца с увреждания. 

Отпусната сума: 18 060 лева 

За контакти: Златка Грудева 

Сдружение „Егида”  

бул. „Мария Луиза” 63, Пазарджик 4400  

Тел. 0896 744 772  

egida_pz@abv.bg         ksu_pazardjik@abv.bg  

mailto:ilriz@yahoo.com
http://www.sauchastie.org/
mailto:egida_pz@abv.bg
mailto:ksu_pazardjik@abv.bg
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Фондация „Национален Алианс за работа с 

доброволци” (НАРД) 

Проект: „Уверени чрез модела SAFE” 

Цел: Предотвратяване на изоставянето на деца 

в Пловдив и Хасково чрез модел за превенция 

на ранно майчинство и родителство и подкрепа 

за позитивно родителство. 

Дейности: Подкрепа на непълнолетни майки и 

родители чрез групи за позитивно родителство 

и развитие на родителски умения; домашни 

посещения от обучени роми доброволци; пови-

шаване информираността на младите хора за 

рискове от ранна бременност и ранно родител-

стване; еднодневни семинари за младежи по 

темата. Изграждане на устойчиви доброволчес-

ки групи в ромските общности; подготовка на 

социални работници от ЦОП и координатори на 

Центровете за доброволци към тях за прилага-

не на модела в общините Пловдив, Хасково, 

Хисар, Съединение, Кричим, Раковски.  

Целеви групи: Непълнолетни бременни момиче-

та от ромска общност; самотни майки, много 

бедни или със заболяване от Пловдив; млади 

хора от Хасково в установен риск от ранно ро-

дителство; тийнейджъри от кв. Столипиново, 

Аджисан махала, район Централен и Шекер ма-

хала, район Север в Пловдив; доброволци-

роми; социални работници от ЦОП в Пловдив, 

Хасково, Хисар, Раковски, Кричим, Съедине-

ние; семейни лекари и акушер-гинеколози.  

Отпусната сума: 9 300 лева  

Фондация „Национален Алианс за работа с доб-

роволци” (НАРД)  

За контакти: Ренета Венева-Паунчева 

ул. „Петко Каравелов” 28А, Пловдив 4000  

Тел. 032/ 625 197  

nava.plovdiv@gmail.com  

www.navabg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация ЕКИП, клон Бургас  

Проект: „Доброволчество в подкрепа на де-

институционализацията на деца” 

Цел: Реинтеграция и превенция на последва-

ща институционализация на деца без роди-

телска грижа в това число и деца с уврежда-

ния, настанени в Центрове за настаняване от 

семеен тип в Бургас.  

 Дейности: Работа с екипите на ЦНСТ за 

идентифициране на семейства на децата; 

директна работа на доброволците с децата; 

работа с родители и разширени семейства по 

индивидуални програми; работа в общността 

и дейности за повишаване на обществената 

информираност по проблемите на изоставя-

нето и институционализацията на деца с цел 

мобилизиране на ресурсите в подкрепа на 

децата и семействата в риск; сформиране на 

доброволчески екип, обучения, супервизия, 

изготвяне и реализиране на личен работен 

план за работа на всеки доброволец с деца-

та, семействата и общността. 

Целеви групи: 96 деца, настанени в Центро-

ве за настаняване от семеен тип в Бургас и 

техните семейства, доброволци на възраст от 

18 до 58 години. 

Отпусната сума: 7 600 лева  

За контакти: Биляна Житарова  

Фондация ЕКИП  

ул. Сливница 20  

Бургас 8000  

Тел. 02/943 00 31  

zhitarova@abv.bg  

www.ecip-bg.org  

mailto:nava.plovdiv@gmail.com
http://www.navabg.com/
mailto:zhitarova@abv.bg
http://www.ecip-bg.org/
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Други финансирани проекти 

 

 
Благотворително дружество  
„Донка Паприкова” София  
Проект: Грижи за терминално болни самотни 
хора 
Цел: Да се осигури постоянна грижа за 20-25 

терминално болни, възрастни човека 

Дейности: Дейностите в хосписа включват лич-
на хигиена, медицински процедури, хранене, 
разговори, следене на физическото и психичес-
кото състояние. Екипът се състои от лекар, ме-
дицински сестри и около 15доброволци, които 
готвят, почистват, пазаруват, доставят храна на 

обслужваните по домовете, разговарят с тях, 
четат им книги. 
 
Отпусната сума: 6 000 лева 
 
За контакти: 

Д-р Доминик Карагьозов 
ул. “Светослав Тертер” 39 
София, 1124 
Тел. 02/ 946 13 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Център Отворена врата” 
Плевен в партньорство с Община Пор-
дим  
Проект: „Социалното предприятие – форма 

за подобряване социалния статус на младе-
жи, напускащи институции” 
Цел: Подобряване на социалния статус и 
включване в социалната икономика на мла-
дежи напускащи институции. Създадено е 

социално предприятие – ателие за дърво-
обработване, в което младежи навършили 

18 години, изработваха съоръжения за дет-
ски площадки и паркове. 
Дейности: Знанията и уменията, придобити 
от младежите, са трайни. Натрупания опит 
и навици са съществени при трудовата им 
реализация. На трудов договор за срок от 

девет месеца са  назначени тринадесет ли-
ца, които са основни изпълнители на голя-
ма част от дейностите. Ползите от проекта 
са не само за конкретно ангажираните с 

дейността младежи, живели в социални  
институции, но и за местната общност. Из-
цяло оборудвани и безвъзмездно предоста-

вени за ползване на всички граждани и 
гости са съоръжения за игра, пейки и кош-
чета в два музея, осем парка, шест детски 
градини и четири училища. С успешното 
приключване на проекта общественото 
мнение, знания и доверието  в социалното 
предприемачество бяха значително пови-

шени. 
 

Отпусната сума: 500 лева 
 
За контакти: 
Дияна Димитрова 

гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски” 55 
тел./ факс 064 846 713 
opendoor_pleven@abv.bg 

mailto:opendoor_pleven@abv.bg
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Български Дарителски Форум и група доб-
роволци за подкрепа на бежанци 
 
Проект: „В помощ на бежанците” 

Цел: Адекватно, бързо и ефективно да се реа-
гира на най-спешните нужди от лекарско обс-
лужване, медикаменти, хранителни продукти, 
дрехи, обувки, памперси, детско мляко, обра-
зователни занимания и др. на бежанците в ла-

герите Харманли, Военна рампа, Враждебна, 
Овча Купел, Ковачевци, Баня, Пъстрогор.  

Дейности: В продължение на месеци добровол-
ците са ангажирани с осигуряване на лекари 
доброволци,  лекарства за повече от 7500 лева, 
занимания с деца, уроци по английски и бъл-
гарски език за деца и възрастни, топла храна 
всеки ден в лагерите в София, хранителни па-

кети всяка седмица  във всички лагери, даре-
ния от шоколад, сладко и доматено пюре, дре-
хи, играчки, памперси, бебешко и адаптирано 
мляко. Помощта включва също транспорт, 

спешно водене на зъболекар, помагане с пре-
вод при преглед в болница и раждане, органи-
зиране на специализирани прегледи.Работата 

на доброволците позволи на хората в лагерите 
да водят нормален живот в непозната и много 
стресова за тях ситуация. Общността, в която 
се намират лагерите, показа огромна съпричас-
тност, сила и помощ от страна на доброволци-
те. Много хора организират събития, събират 
дарения, работят за забавление и образоване 

на деца, говорят, общуват и разказват на дру-
гите хора за ситуацията, учат на толерантност. 

Успяхме да съберем много голяма група от доб-
роволци, която се разраства дори и в момента 
от различни хора и групи. 
Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: 
Красимира Величкова 
София 1124 
ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2 
тел.: (02) 951 59 78 
kvelichkova@dfbulgaria.org 
www.dfbulgaria.org 

 
 

 
 
Асоциация  „И нас ни има“ 
Център за млади хора с увреждания 
Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: 
Анжела Илиева 
Ж.к. Младост 1, бивше 29 АДЗ, до бл. 47 
София 
Тел. 0898414367 
npo_children@abv.bg 

 

Библиотека на Софийски Университет  
„Св. Климент Охридски”   
Проект: Зографска електронна научно-
изследователска библиотека в СУ „Св. Кл. 

Охридски” 
Цел: Публичен достъп до част от цифрови-
зирания архив на Зографския манастир и 
създаване на Зографска електронна научно-
изследователска библиотека към Софийския 

университет 
Дейности: Цифровизиране на архива на Зог-

рафския манастир се извършва от препода-
ватели в катедра  Кирилометодиевистика на 
Факултета по славянски филологии на Со-
фийския университет. От 2009 година еки-
път, към който наскоро се присъединиха и 
преподаватели от Богословския факултет на 

Софийския университет, работи по описва-
нето и дигитализирането на ръкописния и 
архивен фонд на манастира. Въз основа на 
старите налични каталози се прави ново 

описание на славянските ръкописи. 
В момента Зографската електронна научно-
изследователска библиотека съдържа 286 

архивни единици, дигитализирани копия на 
ръкописи от духовното и културно наследст-
во на Светата обител. Базата данни е дина-
мична и ще бъде непрекъснато развивана и 
обогатявана. 
Отпусната сума: 1 804 лева 

 

 

 

 

 

 

 
Фондация „Хефест“ 
Център за социална рехабилитация и интег-
рация на лица в неравностойно положение 
Отпусната сума: 1 000 лева 
За контакти: 
Пенка Кацарска 

Ул. Ст. Ангелов 65 
Пазарджик 

Тел. 0895301038 
hefes@abv.bg 
 

mailto:kvelichkova@dfbulgaria.org
http://www.dfbulgaria.org
mailto:npo_children@abv.bg
mailto:hefes@abv.bg
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Предоставена допълнителна подкрепа през 2014  
 

 

Предмет на дарението  Предоставено на Дарител 

 Мобилен скутер 
 Благотворително дружество  

 "Донка Паприкова", София 

 Галя Георгиева,  

 София 

 Играчки  НАРД, Пловдив 
 Фондация Лале 

 Детска градина Тути 

 2 компютърни  

 конфигурации 

 Сдружение "Здравни медиатори",   

 Дупница 
 Фондация Лале 

 3 компютърни  

 конфигурации 

 СУ "Климент Охридски"  

 Зографска стая 
 Фондация Лале 

 2 компютърни  

 конфигурации 

 Народно читалище "Искра-2011",    

 с. Горно Краище 
 Фондация Лале 

 8 компютърни  

 конфигурации 

 Сдружение "Първи юни,  

 Бяла Слатина 
 Фондация Лале 

 Десетки пакети с дрехи    

 и завивки, възглавници,  

 обувки, играчки, посуда 

 Сдружение "Първи юни",  

 Бяла Слатина 

 Фондация Лале, част  

 ни дарители, българ- 

 ска общност в  

 Брюксел 

 2 компютърни  

 конфигурации 
 Фондация "Ръка за помощ", Добрич  Фондация Лале 

 Играчки, детски книги,    

 учебни помагала, дрехи 
 Център "Мария", Горна Оряховица 

 Индивидуални  

 дарители 

 Играчки, детски книги,   

 учебни помагала, дрехи 

 Сдружение "Бъдеще за децата с     

 увреждания", Казанлък 

 Индивидуални  

 Дарители 

 Играчки, детски книги,  

 учебни помагала, дрехи 

 Фондация "Здраве и социално  

 развитие", София 

 Индивидуални  

 Дарители 

 Детски играчки  Фондация "Ръка за помощ", Добрич 
 Индивидуални  

 дарители 
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Финансов отчет 

  
 

ЕИК по 
БУЛСТАТ / 

ТР   
 

 
131322025 

  
    СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 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       

     Продукти от развойна дейност  02110     

     Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти 
и други подобни права и активи 02120     

     Търговска репутация  02130     

     Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на 
изграждане 02140     

          в т. ч. предоставени аванси   02141     

Общо за група I   02100 0 0 

II. Дълготрайни материални активи       

     Земи и сгради  02210 0 0 

        Земи 02211     

        Сгради  02212     

     Машини, производствено оборудване и апаратура 02220     

     Съоръжения и други 02230 2 1 

     Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес 
на изграждане  02240     

         в т. ч. предоставени аванси   02241     

Общо за група ІI 02200 2 1 

III. Дългосрочни финансови активи       

     Акции и дялове в предприятия от група  02310     

     Предоставени заеми на предприятия от група  02320     

     Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330     

     Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени 
предприятия  02340     

     Дългосрочни инвестиции 02350     

     Други заеми 02360     

     Изкупени собствени акции номинална стойност 02370     

Общо за група III   02300 0 0 

IV. Отсрочени данъци    02400     

Общо за раздел Б    02000 2 1 
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Финансов отчет 

АКТИВ 

Раздели, групи, статии 
Код на 
реда 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

В. Текущи (краткотрайни) активи          

І. Материални запаси         

     Суровини и материали    03110     

     Незавършено производство    03120     

         в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121     

     Продукция и стоки  03130 0 0 

        Продукция 03131     

        Стоки 03132     

     Предоставени аванси  03140     

Общо за група I   03100 0 0 

II. Вземания        

     Вземания от клиенти и доставчици   03210 10 10 

         в т.ч. над 1 година    03211     

     Вземания от предприятия от група   03220     

         в т.ч. над 1 година    03221     

     Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия   03230     

         в т.ч. над 1 година    03231     

     Други вземания   03240 48   

         в т.ч. над 1 година  03241     

Общо за група II 03200 58 10 

III.  Инвестиции       

     Акции и дялове в предприятия от група  03310     

     Изкупени собствени акции номинална стойност 03320     

     Други инвестиции  03330     

Общо за група III 03300 0 0 

IV. Парични средства       

     Kасови наличности и сметки в страната 03410 2287 2714 

        Касови наличности в лева 03411 3 3 

        Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412 3 3 

        Разплащателни сметки    03413 2281 2708 

        Блокирани парични средства    03414     

        Парични еквиваленти   03415     

    Касови наличности и сметки в чужбина 03420 0 0 

        Касови наличности в лева 03421     

        Касови наличности във валута  03422     

        Разплащателни сметки във валута    03423     

        Блокирани парични средства  във валута    03424     

Общо за група IV 03400 2287 2714 

Общо за раздел В 03000 2345 2724 

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000 45 1 

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 2392 2726 
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Финансов отчет 

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 

Акционерен капитал 05110 0 0 

Котирани акции на финансовите пазари 05111     

Некотирани акции на финансовите пазари 05112     

Други видове записан капитал 05120     

ІІ. Премии от емисии 05200     

ІІІ. Резерв от последващи оценки   05300     

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови 
инструменти  05310     

IV. Резерви       

     Законови резерви  05410     

     Резерв, свързан с изкупени  собствени акции 05420     

     Резерв съгласно учредителен акт 05430     

     Други резерви 05440 1633 1630 

Общо за група ІV 05400 1633 1630 

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години       

        Неразпределена печалба 05510     

        Непокрита загуба 05520     

Общо за група V 05500 0 0 

VІ. Текуща печалба (загуба)  05600     

Общо за раздел А 05000 1633 1630 

Б. Провизии и сходни задължения          

     Провизии за пенсии и други подобни задължения    06100     

     Провизии за данъци     06200     

         в т.ч. отсрочени данъци    06210     

     Други провизии и сходни задължения  06300     

Общо за раздел Б 06000 0 0 

В.  Задължения       

     Облигационни заеми  07100 0 0 

        До 1 година  07101     

        Над 1 година                              07102     

                в това число:       

                Конвертируеми облигационни заеми 07110 0 0 

                   До 1 година  07111     

                   Над 1 година                              07112     

     Задължения към финансови предприятия 07200 0 0 

        До 1 година  07201     

        Над 1 година  07202     

     Получени аванси  07300 0 0 

        До 1 година  07301     

        Над 1 година  07302     

     Задължения към доставчици 07400 2 1 

        До 1 година  07401 2 1 

        Над 1 година  07402     
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Финансов отчет 

ПАСИВ 

Раздели, групи, статии Код на реда 

Сума - хил.лв. 

текуща 
година 

предходна 
година 

а б 1 2 

     Задължения по полици 07500 0 0 

        До 1 година  07501     

        Над 1 година  07502     

     Задължения към предприятия от група 07600 0 0 

        До 1 година  07601     

        Над 1 година  07602     

     Задължения, свързани с асоциирани и смесени 
предприятия 07700 0 0 

        До 1 година  07701     

        Над 1 година  07702     

     Други задължения 07800 0 0 

        До 1 година  07801     

        Над 1 година  07802     

         в това число:       

        Към персонала    07810 0 0 

            До 1 година  07811     

            Над 1 година  07812     

        Осигурителни задължения   07820 0 0 

            До 1 година  07821     

            Над 1 година  07822     

        Данъчни задължения   07830 0 0 

            До 1 година  07831     

            Над 1 година  07832     

Общо за раздел В 07000 2 1 

        До 1 година  07001 2 1 

        Над 1 година  07002 0 0 

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди    08000 757 1095 

        в това число:       

        Финансирания    08001 757 1095 

        Приходи за бъдещи периоди    08002     

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 2392 2726 

  
   

  
 Дата: 31.03.2015 г. 

 
  

   Ръководител: МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА 

     Съставител: ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА МАЛЧЕВА-ОВЕРБЕЙК 

    (име,презиме,фамилия) 

 

(подпис) 
 

 Лице за контакт: ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА МАЛЧЕВА-ОВЕРБЕЙК 

 
+359 29813082 

  (име,презиме,фамилия) 

 

(телефон) 
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Наименование 

на разходите 

код 

на   

реда 

Сума - хил. лв. 
Наименование 

на приходите 
код на   

реда 

Сума - хил. лв. 
теку-
ща 

година 

 предход-
на година 

 теку-
ща го-
дина 

 предходна 
година 

а б 1 2  а б 1 2 
I.  Разходи за 

дейността       
I. Приходи от 
дейността       

А.  Разходи за 
регламентирана 
дейност       

А. Приходи от 
регламентира-
на дейност       

 1. Дарения 65511 315 94 

1. Приходи от 
дарения под 
условие 66511 443 272 

 2. Други разхо-
ди 65512 42 55 

 2. Приходи от 
дарения без 
условие 66512 5 124 

Общо за група А 
6551

0 357 149 3. Членски внос 66513     

Б.Административ
ни разходи 

6552
0 86 123 

 4. Други 

приходи 66514     

Общо  за група I 
6550

0 443 272 
Общо за група 
I 66500 448 396 

II. Финансови 

разходи       
II. Финансови 
приходи       

 3. Разходи за 
лихви 65611     

 5. Приходи от 
лихви 66611 62 86 

 4. Отрицателни 
разлики от опера-
ции  
с финансови акти-
ви и инструменти 65612     

 6. Приходи от 
съучастия 66612     

 5. Отрицателни 
разлики от промя-
на 
 на валутни курсо-
ве 65613   4 

7. Положи-

телни разли-

ки от опера-

ции с финан-

сови активи 

и инструмен-

ти 66613     

 6. Други разхо-
ди по финансови 
 операции 65614     

8. Положителни 
разлики от про-
мяна на валутни 
курсове 66614 7   

Общо за група 
II 

6560
0 0 4 

 9. Други при-
ходи от финан-
сови операции 66615     

III. Извънредни 
разходи 

6570
0     

Общо за гру-
па II 66600 69 86 

IV. Загуба от 

стопанска 

дейност 
6580

0     
III. Извън-

редни приходи 66700     

V. Общо разходи 
6590

0 443 276 

IV. Печалба 
от стопанска 
дейност 66800     

VI. Резултат 
6595

0 74 206 
V. Общо при-

ходи 66900 517 482 
        VI. Резултат 66950 0 0 
Всичко 

(Общо разходи 
+ VI)   65990 517 482 

Всичко (Общо 
приходи + VI) 66990 517 482 

          ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  ЗА 2014 ГОДИНА  
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Справка за административните разходи по видове; приходи и разходи 
 свързани с дарения за 2014 година 

     
Раздел І. Административни разходи по видове (код 65520 кол.1) 

(Хил. 
левове) 

Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

Административни разходи 60000 86 

 Разходи за материали  60100 10 

    Канцеларски материали 60110 3 

    Горива и смазочни материали 60120   

    Резервни части и окомплектовка 60130   

    Други 60140 7 

Разходи за външни услуги  60200 5 

         в това число:     

 Застраховки 60210   

    от тях социални застраховки 60211   

 Данъци и такси  60220   

    в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221   

 Платени суми по граждански договори и хонорари  60230   

 Наеми 60240 2 

 Съобщителни услуги 60250 2 

 Нает транспорт 60260   

 Осветление, отопление  60270   

 Вода 60280   

 Текущ ремонт 60290   

      в това число на:           

  Сгради 60291   

  Машини и оборудване 60292   

 Рекламни дейности 60310   

 Консултантски дейности 60320 1 

 Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330   

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400 61 

 Разходи за осигуровки и надбавки 60500 10 

 Социални осигуровки 60510 8 

 Здравни осигуровки 60520 2 

 Надбавки 60530   

 Фонд "Безработица"  60540   

 Други 60550   

Други разходи 60600 0 

  Разходи за командировки 60610   

    в т. ч. задгранични 60611   

  Други  60620   

    в т. ч. разходи за амортизации 60621   
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Раздел ІІ. Разходи за дарения (код  на реда 65511 кол.1) 

  
  

(Хил. 
левове) 

Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

Разходи за дарения 60700 315 

      Дарения за частни лица 60710 4 

         в т.ч. за чужбина 60711   

      Дарения за  правителствени организации 60720   

      Дарения за предприятия, организации и други 60730 311 

         в т.ч. за чужбина 60731   

     Раздел ІІІ. Приходи от дарения  

  
  

(Хил. 
левове) 

Видове 
Код на 
реда 

Отчет за 
годината 

 Приходи от дарения под условие (код 66511 кол.1) 60800 443 

      Дарения от частни лица 60810 6 

        в т.ч. от чужбина 60811   

      Правителствени дарения и трансфери 60820   

      Дарения от предприятия, организации и други 60830 437 

         в т.ч. от чужбина 60831   

Приходи от дарения без условие (код 66512 кол.1) 60900 5 

      Дарения от частни лица 60910   

        в т.ч. от чужбина 60911   

      Правителствени дарения и трансфери 60920   

      Дарения от предприятия, организации и други 60930 5 

         в т.ч. от чужбина 60931   

     
  

 Дата: 
31.03.2015 

г. 

      Ръководител: МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА 
     Съставител: ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА 

МАЛЧЕВА- 
ОВЕРБЕЙК 

    (име,презиме,фамилия) 
 

(подпис) 

  Лице за контакт: ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА 
МАЛЧЕВА-ОВЕРБЕЙК 

 

+359 
29813082 

  (име,презиме,фамилия) 
 

(телефон) 
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 

     
131322025 

  
      ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2014 ГОДИНА 

       

      

(Хил. 
левове) 

           Наименование на паричните потоци Код на 
реда 

Текуща  Предходна 

година година 

а б 1 2 

I. Наличност на паричните средства в началото 
на периода 66200 2714 2500 

II. Парични потоци от нестопанска дейност       

A. Постъпления от нестопанска дейност       

    Получени дарения под условия 66211 40 384 

    Получени дарения без условия 66212   26 

    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 62 86 

Общо за раздел А 66210 102 496 

Б. Плащания за нестопанска дейност       

    Изплатени дарения 66221 315 94 

    Изплатени заплати 66222 61 73 

    Изплатени осигуровки 66223 10 11 

    Плащания по банкови и валутни операции 66224 1 1 

    Плащания за услуги 66225 48 34 

    Други плащания 66226 47 70 

Общо за раздел Б 66220 482 283 

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 66230 -380 213 

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   66 

Общо за раздел А 66240 0 66 

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 47 65 

Общо за раздел Б 66250 47 65 

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 66260 -47 1 

IV. Наличност на парични средства в края на 
периода 66300 2287 2714 

V. Изменение на паричните средства през 
периода 66400 -427 214 

       
     

Дата: 31.03.2015 г. 

       
       

 
Ръководител: МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА 

  

 
Съставител: 

ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА 
МАЛЧЕВА-ОВЕРБЕЙК 

  
  

(име, презиме, фамилия) 

 
(подпис) 

 

Лице за 
контакт: 

ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА 
МАЛЧЕВА-ОВЕРБЕЙК 

 

+359 
29813082 

(име, презиме, фамилия) (телефон) 
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Фондация Лале  

Годишен отчет 2014 

Снимки: Архив на Фондация Лале  

 

 

 

 

Банка ING София 

BIC: INGBBGSF 

 

IBAN в лева : BG92 INGB 9145 1001 7292 15  

IBAN в евро: BG15 INGB 9145 1401 7292 10  

IBAN в долари: BG28 INGB 9145 1101 7292 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София 1124 

Ур. Река Осъм 1, ап. 2 

Тел: ++ 359 2 944 27 55 

www.tulipfoundation.net 


