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             Мисия  Насърчава социалната отговорност в българското общество.

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

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

             Управителен  Владимир Кисьов, Председател
                        съвет  Член на Столичен Общински Съвет

  
  Адрияна Сукова – Тошева 

  Член на Кабинета на М. Кунева, Комисар за защита на потребителите, 
  Европейска Комисия
  
  Тео Зелденръст

  Програмен директор Фондация oranje fonds
  
  Коос Схаутен
  Председател Българско Холандски Бизнес Клуб 
  
  Мария Петкова, Директор
  Координатор Обединени Холандски Фондации
  за Централна и Източна Европа за България
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През 2008 година започна реализирането на последните проекти, 
финансирани по програма на Обединени Холандски Фондации за Цен-
трална и Източна Европа в  България. Успешно продължихме Програ-
ма Малки грантове за подкрепа на социални дейности и инициативи 
на местната общност в малките населени места. 

В партньорство с Фондация Европейски Форум за обмяна на знания 
започнахме изпълнението на нова Програма Развитие на социалната 
трансформация чрез насърчаване на социалната отговорност. Про-
грамата се  реализира с изключителната подкрепа на програма МАТРА 
на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия. 

През пролетта на 2008 година представихме програмата за Мал-
ки грантове пред секретари и председатели на Читалищни настоя-
телства в общините Видин, Силистра и Варна. В срещите участваха 

над 180 представители на читалища от различни населени места в съответните общини. 
В края на март за трета поредна година организирахме публична церемония за връчване на го-

дишните награди Проект на годината 2007 за граждански организации, работещи в социалната 
сфера в България. Наградените три проекта бяха избрани от представители на водещи бизнес 
компании, медии, дипломати и хора на изкуството измежду 34 от цялата страна, които бяха но-
минирани от граждани и граждански организации.

През лятото нови 26 семейства от селата Опанец, Коиловци, ясен, Балван, Самоводене и  Ма-
сларево се присъединиха към програмата Предай нататък. През есента семейство от село Бал-
ван „предаде нататък” първото женско теле, родено по програмата, на друго нуждаещо се се-
мейство от същото село. 

Също през лятото Фондация Лале, Националният Алианс за работа с доброволци и Български-
ят център за нестопанско право започнаха кампания за приемане на Закон за доброволчеството 
в България. Подобни закони са приети в много от страните членки на Европейския Съюз. Ние вяр-
ваме, че това ще се случи и у нас, защото доброволчеството е социална  солидарност, междукул-
турен диалог и солидарност между поколенията.  

През есента Фондация Лале участва активно в кампания за запазване на данъчните облекчения 
и списъка с лицата и организациите, чиито дарители могат да ползват данъчни облекчения за на-
правените дарения заедно с други граждански организации. Кампанията бе отговор на предложе-
ния за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху дохо-
дите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Резултатът бе положителен и 
данъчните облекчения за дарители бяха запазени. 

В края на годината, поканихме представители на национални медии и фоторепортери на по-
сещение в селата Велчево и Балван, община Велико Търново, за да покажем реалните резултати 
от няколко проекта, финансирани от Фондация Лале.  

Най-хубавото беше, че срещнахме нови съмишленици, приятели и хора, отдадени на доброто. 
В това издание сме разказали за работата на Фондация Лале през 2008 година. 

Мария Петкова 
Директор
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Програма на Обединени Холандски 
Фондации

През 2008 година започна реализирането на последните 
проекти, финансирани по програмата на Обединени холанд-
ски фондации за България. Както и предишни години, програ-
мата беше практически насочена и запази високи критерии 
за устойчивост на подкрепените дейности във времето. 
Финансираните проекти продължават философията за под-
крепа на инициативи за посрещане на актуални социални 
проблеми, предоставяне на услуги в общността, адаптира-
не и прилагане на съвременни модели и форми на социална 
работа. Реализираните проекти са отговор на нуждите на 
хора с увреждания; възрастни хора и млади хора със зависимо-
сти; деца и младежи в риск и т.н. 

Четири проекта се реализират в голям град, други чети-
ри - в малък, а два – в село. Един от подкрепените проек-
ти се изпълнява в София. Финансираните проекти осигуря-
ват дейности за развитие и услуги в общността за повече 
от 400 деца и 200 младежи. Над 300 човека с различни увреж-
дания, половината от които деца, получават професионал-
ни дневни грижи и периодично имат интересни преживява-
ния с приятели. В София бяха създадени комплексни психично 
-здравни услуги в общността за лечение, рехабилитация и ин-
теграция на хора с тежка психична болест, като дейност-
ите включват дневен център, защитено жилище и инфор-
мационен център; „Гореща телефонна линия”; обучителни 
семинари и разпространение на информационни материали. 

Пълноценната  интеграция  на деца в неравностойно по-
ложение и деца със специални образователни нужди чрез ут-
върждаване на модели за смислено прекарване на свободно-
то време е цел на няколко проекта. Един от тях предвижда 
периодични срещи между възпитаниците на Детска селска 
Шекспирова театрална школа „Петровден” и деца със спе-
циални образователни нужди под формата на специализира-
но театрално обучение; репетиции, подготовка и премиера 
на театрални спектакли; изработване на костюми и декори; 
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София

голям град

малък град

Разпределение
на проектите
по населени места  

ПРОГРАМА ОБЕДИНЕНИ ХОЛАНДСКИ ФОНДАЦИИ
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Роми

4
Деца с увреждания

1
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психиатрични
затруднения
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3

Младежи
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Разпределение на проектите по целеви групи 

3
Доброволци

1
Жени

2
Роми

2
Деца с увреждания

4
Цялата общност

Възрастни хора

5

Деца

6

Младежи

5

селосело

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1

44

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1

2

44

Разпределение на проектите по целеви групи 

2

София

голям град

малък град

Разпределение
на проектите
по населени места  

ПРОГРАМА ОБЕДИНЕНИ ХОЛАНДСКИ ФОНДАЦИИ

1
Роми

4
Деца с увреждания

1
Хора с 
психиатрични
затруднения

7
Хора с увреждания

Деца

3

Младежи

7

София

голям град

малък град

Разпределение
на проектите
по населени места  

ПРОГРАМА МАЛКИ ГРАНТОВЕ

Разпределение на проектите по целеви групи 

3
Доброволци

1
Жени

2
Роми

2
Деца с увреждания

4
Цялата общност

Възрастни хора

5

Деца

6

Младежи

5

селосело

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1

44

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1

2

44

Разпределение на проектите по целеви групи 

2

курс по модерни танцови техники; сформира-
не на детска медийна група. 

Деца, които имат или са в риск от емо-
ционални и поведенчески трудности и тех-
ните семейства могат да разчитат на 
подкрепа и консултации със специалисти в 
новосъздаден ресурсен център. Осем млади 

хора с интелектуални  затруднения намери-
ха свое място за живот и работа в общност-
та в създаденото защитено жилище. Много 
от дейностите по финансираните проекти  
включват по различен начин  родители, спе-
циалисти и местните общности. 
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Програма малки грантове

Програмата подкрепя инициативи на 
местни организации в малките населени мес-
та. В рамките на годината бяха подадени и 
разгледани общо 103 проекта. От тях бяха 
одобрени 11 предложения на местни организа-
ции от цялата страна. За разлика от минала-
та година през 2008 най-голям брой проекти 
- по четири, се изпълняват в села и малки гра-
дове,  две инициативи са реализирани в голе-
ми градове и само един проект е в София. 

Проектите са насочени към различни соци-
ални и възрастови групи и предлагат  различ-
ни дейности и подкрепа. В повечето случаи 
подкрепените групи от хора са повече от ед-
на. Към възрастни хора са насочени пет про-
екта; към деца - шест; към младежи – пет. 
Цялата местна общност е включена в дей-
ностите или получава услуги в рамките на че-
тири проекта. Проектите, които предлагат 
подкрепа на деца с увреждания, са два. Мест-
ното ромско население ползва услуги в рамки-
те на един проект. Един проект предлага ра-
бота с жени, а три са свързани с доброволци. 

Дейностите по финансираните проекти 
достигнаха и промениха живота на повече от 
500 възрастни човека; над 300 деца и младе-
жи, сто от които с различни увреждания или 
проблеми с насилие в семейството; над 200 
младежи от ромски произход; млади хора със 
зависимости. В реализирането на дейности-
те по изпълнение на проектите са участвали 
значителен брой доброволци. 

Създадени бяха детски кът към кризисен 
център за жертви на насилие; аутрич програ-

ма за  младежи с рисково поведение – прос-
титуиращи и употребяващи наркотици; про-
грама за превенция на трафика сред ромски 
момичета от 12 до 16 години; клуб за възраст-
ни хора; център на общността за достъп до 
информация, информационни услуги и интер-
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нет; етнографски и музейни експозиции и из-
ложба на архивни снимки. 

Разшири се и се разви работата на два 
дневни центъра за деца и младежи с увреж-
дания; един център за социални услуги и кон-
такти; програма за доброволчески грижи за 
възрастни и терапевтична комуна за бивши 
наркозависими. 

Осъществяването на изброените дей-
ности е подкрепено и с местни ресурси в раз-
мер на повече от 32 000 лева. Общини са пре-
доставили подкрепа в размер на около 3000 
лева, кандидатстващите организации са 
участвали с близо 13 000 лева от бизнес орга-
низации, агенции и дарения са осигурени още 
около 17 000 лева. Нараснал е делът и на поло-
жения доброволен труд.
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по населени места  

ПРОГРАМА МАЛКИ ГРАНТОВЕ

Разпределение на проектите по целеви групи 

3
Доброволци

1
Жени

2
Роми

2
Деца с увреждания

4
Цялата общност

Възрастни хора

5

Деца

6

Младежи

5

селосело

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1

44

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1

2

44

Разпределение на проектите по целеви групи 

2
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Програма Научено и 
споделено

Условията и възможностите за пълноцен-
но развитие на децата и младежите в малки-
те населени места все още не са достатъч-
ни и разнообразни. На много места липсват 
центрове или  клубове, където децата могат 
да получат допълнителна подкрепа, достъп 
до творчески занимания, компютърни умения 
и т.н. Децата от значителен брой села посе-
щават училище в съседно село или град, като 
пътуват всекидневно. Това ограничава въз-
можностите им за  участие в извънкласни до-
пълнителни занимания, кръжоци, занимални, 
клубове и др. 

През ноември 2008 г. Фондация Лале ор-
ганизира работна среща на тема “Възмож-
ности за развитие на децата и младите хо-
ра в малките населени места”. Срещата се 
проведе в София с участието на повече от 
30 представители на граждански организации 
от цялата страна. Темите, които бяха обсъ-
дени по време на срещата, включваха видове-
те дейности и проекти, предлагащи възмож-
ности за развитие на децата и младите хора 
в малките населени места; участието на де-
цата, младежите, семействата и местната 
общност в замислянето и реализирането на 
дейностите; различните начини и форми на 
взаимодействие с местната власт и държав-
ните институции за осигуряване на разноо-
бразни възможности за развитие на децата и 
младите хора.
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Програма Развитие на социалната трансформация 
чрез насърчаване на социалната отговорност

Кампания за Закон за доброволчеството в България

От началото на 2008 г. Фондация Лале 
започна реализацията на Програма Раз-
витие на социалната трансформация чрез 
насърчаване на социалната отговорност. 
Програмата се реализира в партньорство 
с Фондация Европейски Форум за обмяна на 
знания и с подкрепата на програма МАТРА на 
Министерство на външните работи на Крал-
ство Нидерландия. Програмата е  насочена 
към неправителствения сектор, бизнеса и об-
ществото в България. Целта и в дългосрочен 
план е да се подобрят социалните условията 
на групи в затруднено положение като се сти-
мулират добри практики и работа в общ-
ността чрез осигуряване на достъп до незави-

симо финансиране на граждански организации, 
работещи в социалната сфера и стимулиране 
на социална отговорност. 
Дейностите по програмата включват разви-
тие на капацитета на екипа на фондацията 
чрез обучения и учебно посещение в Нидерлан-
дия, срещи с други български граждански орга-
низации; обучения и обмяна на опит; срещи и 
дискусии с представители на медии и бизнеса; 
кампании и събития насочени към насърчава-
не на социалната отговорност на бизнеса и 
гражданите; подкрепа на социални проекти 
на неправителствени организации. 

Съвместно с Националния Алианс за работа 
с доброволци и Българския център за несто-
панско право Фондация Лале организира ши-
рока обществена кампания за приемане на 
Закон за доброволчеството в България. Такъв 
закон би регламентирал правата и отговор-
ностите както на доброволците, така и на 
организациите, използващи доброволци.
През август се обърнахме към граждански ор-
ганизации и граждани с апел да подкрепят 
инициативата и да разпространят инфор-
мацията за нея сред партньори, организации, 
колеги и медии, с които работят. През сеп-
тември внесохме в Народното събрание на 
Република България официално писмо с пред-

ложение за приемане на Закон за добровол-
чеството, списък на повече от 150 организа-
ции подкрепили искането и проект на текст 
на закон, разработен от експерти на граж-
дански организации. 
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Проект на годината 2007
Наградите Проект на Годината 2007 на не-

правителствена организация в социалната 
сфера бяха обявени на публичната церемония 
в голямата зала на НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” 
в София на 31 март 2008. 

На церемонията присъстваха представи-
тели на много от организациите, изпълнява-
щи номинираните за конкурса проекти.  В за-
лата бяха и много партньорски и донорски 
организации, гости, представители на общи-
ни и министерства. 

Наградени бяха следните проекти: 
• Клуб за възрастни интелектуалци “Сре-

бърна есен”, реализиран от Благотворително 
Дружество Хоспис Милосърдие в София. 

• Проект Детска полицейска академия, из-

пълняван от Сдружение “Шанс и закрила” в Ха-
сково, Стара Загора и Свиленград. 

• Проект Дневен Център за рехабилитация и 
ресоциализация на зависими, на  Сдружение “Бор-
ба с епидемичните болести и наркоманиите”.

Г-жа Иванка Христова,  заместник минис-
тър, Министерство на труда и социалната 
политика поздрави наградените и всички при-
състващи организации и гости. Приветствие 
отправи и Негово Превъзходителство Вилем 
ван Ее, посланик на Кралство Нидерландия.

Наградата Проект на Годината 2007, с ко-
ято си тръгнаха отличените организации, 
представлява пластика, специално изработе-
на от Георги Чапкънов. В конкурса Проект на 
Годината всички номинирани проекти са на-
градени с признанието на хората и организа-
циите, които са ги номинирали.
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Наградените проекти бяха избрани измеж-
ду 34 проекта от цялата страна, които бя-
ха отличени с признанието на хората, номи-
нирали ги. Впечатляващо е разнообразието 
на представените проекти, насочени към по-
добряване на живота и  възможностите на 
определени групи от хора. Шестнадесет от 
представените проекти се изпълняват в мал-
ки, а други осем - в  големи градове  в стра-
ната. В София се реализират седем проекта, 
а три се изпълняват от местни организации 
в села. Проектите са номинирани от други 
граждански организации и партньори по про-
екта; от членове на екипа изпълняващ про-
екта; от общински дирекции Социално под-
помагане; кметства и общини; доброволци и 
участници в дейностите; представители на 
църквата и медиите, местни училища, науч-
ни институти, родители и семейства на де-
ца и възрастни хора, които получават грижи 
и подкрепа.
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Най-добрите проекти бяха определени от 
представители на водещи бизнес организации 
и медии. Журито бе в състав Саша Безухано-
ва, Генерален директор, Hewlett-Packard Бълга-
рия; Иво Прокопиев, Председател Икономедия 
АД; Адела Пеева, режисьор; Тоoн Стрепъл, Ди-
ректор, Информационен офис на Европейския 
парламент за България; Калина Жулева, Упра-
вляващ директор Ню Момент Ню Айдиас Ком-
пани; Джефри Кийтинг, посланик на Ирландия; 
Бен Крос, английски актьор; Петя Тетевенска, 
Член на УС на Българска Национална Телевизия  
и Антони Георгиев, Вагабонд Медиа ООД.
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Проектите бяха оценени по резултати-
те от изпълнението им; устойчивост на дей-
ностите във времето; финансова ефектив-
ност; участие на целевите групи и местната 
общност; новаторство и приложимост на 
идеята в други населени места. 

В конкурса бяха поканени да участват граж-
дански организации, които през 2007 година 
са изпълнявали проект, насочен към подобря-
ване на условията, възможностите и качест-
вото на живот на определени групи от хора 
със затруднения или на общността в дадено 
населено място, без разлика на размера и из-
точника на финансирането, мястото на реа-
лизация, типа на дейностите или хората, ко-
ито те обслужват. 

Церемонията се състоя с подкрепата 
на Посолство на Кралство Нидерландия и 
НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”. Медийни партньо-
ри на събитието бяха вестник Дневник, Радио 
ФМ+, радио Дарик, Vagabond, Highlights, dir.bg,  
Actualno.com, Investor.bg и dnes.bg.
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Програма Предай 
нататък

 През май 2008 г. нови шест семейства с 
материални затруднения в селата Балван и 
Масларево, получиха безвъзмездно по една по-
родиста заплодена млечна крава от Фонда-
ция Лале. В село Балван, община Велико Тър-
ново, четири семейства подписаха договор в 
присъствието на кмета на селото Радослав 
Христов, представители на местното Дари-
телско Сдружение „Св. Иван Рилски” и Фонда-
ция Лале. Първите две семейства в село Ма-

сларево, община Полски Тръмбеш, получиха 
документите на дарените млечни крави на 
тържество в кметството в присъствието 
на кмета на селото Милен Владков, замест-
ник кмета на общината Тотка янчева, хора 
от селото и представители на местни и на-
ционални медии.  

През юни 2008 г. Програма „Предай ната-
тък” започна в селата Коиловци, Опанец и 
ясен в община Плевен, където двадесет ма-
териално затруднени семейства с деца по-
лучиха по една породиста заплодена млечна 
крава, дарение от Фондация Лале. На съби-
ране на местната общност в село Коиловци 
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присъства кметът на община Плевен Найден 
Зеленогорски, който връчи договорите за да-
рение. Събитието уважиха още кметовете 
на съседни села, представители на местните 
читалища и медии, гости и хора от селата. В 
селата Коиловци, Опанец и ясен програмата 
се реализира в сътрудничество с Читалище 
“Христо Ботев 27”, Читалище ”Изгрев 29”, 
Читалище “Просвета”, Плевенски Общест-
вен фонд „Читалища”, кметовете на трите 
села и община Плевен. 

През ноември 2008 г. Христина йордано-
ва и Милен Стоянов бяха първото семейство 
от програма Предай нататък, което подари 
своето женско теленце Павлинка, родена от 
кравата Краса на нуждаещи се съседи в село 
Балван –Тихомир и Надежда Колеви. На съби-
тието присъстваха съседи, представители 
на местното сдружение Св. Иван Рилски, кме-
тът Радослав Христов, кметове на съседни 
села, представители на община Велико Тър-
ново и много медии.
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Програма на 
Обединени холандски фондации

Фондация Глобална инициатива в 
психиатрията, София

Проект: Създаване на условия за 
развитие на психично-здравни услу-
ги в общността в град София
Цел: Създаване на условия за пре-
доставяне на комплексни психично 
-здравни услуги в общността, насочени към лечение, ре-
хабилитация и интеграция на хора с тежка психична бо-
лест
Дейности: Реконструкция и обзавеждане на сграда за 
дневен център, защитено жилище и информационен 
център; започване и развитие на специализирани про-
грами; изграждане на „Гореща телефонна линия”; изра-
ботване на информационни брошури; организиране на 
обучителни семинари.
Отпусната сума: 85 000 лева
За контакти: Валентина Христакиева 
Ул. “Мальовица” 1, ет. 2,
София 1000
Тел.  02 / 987 78 75, факс: 980 93 68
Vhristakeva@gip-global.oeg

Дружество за умствено и психически 
увредени лица, Дряново

Проект: Закупуване на специализи-
ран пътнически микробус за хора с 
увреждания
Цел: Осигуряване на транспорт за 
деца и младежи със специфични по-
требности от домовете им до Дневния център.
Дейности: Закупуване на специализирания микробус; 
ежедневно превозване на 14 жени, живеещи в две Защи-
тени жилища в с. Царева ливада, до Дневния център за 
деца и възрастни с увреждания; превозване на деца и ли-
ца с различни увреждания от/до Дневния център за деца 
и възрастни с увреждания в Дряново.
Отпусната сума: 34 500 лева
За контакти: Румяна Аврамова
Ж.к. “Успех”, бл. 2, ет. 2, ап.6
Дряново 5370
Тел. 0676 / 7 43 39, 0888 / 874 813, 0896 / 366 011

Финансирани проекти
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Сдружение „Помощ за деца в риск”, 
Пазарджик

Проект: Училище – театър - жи-
вот
Цел: Интеграция на деца в нерав-
ностойно положение и деца със спе-
циални образователни нужди чрез 
утвърждаване на модел за смислено прекарване на сво-
бодното време
Дейности: Срещи между възпитаниците на Детска сел-
ска Шекспирова театрална школа „Петровден” и де-
ца със специални образователни нужди под формата на 
специализирано театрално обучение; репетиционен пе-
риод, подготовка и премиера на театрални спектакли; 
изработване на костюми и декори; курс по модерни тан-
цови техники; сформиране на детска медийна група 
Отпусната сума: 19 400 лева
За контакти: Никола Колев
Ул. “Ивайло” 2, Пазарджик 4400
Тел. 034 / 44 40 53
nikolev_bg@abv.bg

Асоциация Фондация „Голям брат, 
Голяма сестра”, Пловдив

Проект: Подпомагане за връстни-
ци
Цел: Оказване на социално-психоло-
гическа подкрепа на 20 млади хора 
от Пловдив на възраст от 10 до 25 
години с наличие на едно или множество увреждания да 
преодолеят социалната изолация.
Дейности: Набиране и интервюиране на доброволци за 
участие в проекта; провеждане на обучение за добро-
волци; формиране на двойки доброволец - младеж; създа-
ване на кът на доброволеца; провеждане на анкети; из-
готвяне на наръчник на доброволеца.
Отпусната сума: 19 000 лева
За контакти: 
Ренета Паунчева
Бул. “Шести септември” 156, ет. 3, ап. 44
Пловдив 4000
Тел. 032 / 62 51 97
bbbs_foundation@yahoo.com

Българска асоциация на лица с 
интелектуални затруднения – Плевен 
(БАЛИЗ), Плевен

Проект: Мобилност за по-качест-
вени социални услуги
Цел: Подобряване на качеството 
на предоставяната услуга „Органи-
зиран транспорт” в Дневния цен-
тър за деца и младежи с физически и интелектуални за-
труднения и организиране на такава към Регионалния 
семейно-консултативен център на сдружение БАЛИЗ - 
Плевен.
Дейности: Закупуване и адаптиране на микробус; извоз-
ване на децата и младежите от домовете им до днев-
ния център и обратно; провеждане на тематични екс-
курзии.
Отпусната сума: 34 500 лева
За контакти:  йорданка Валакова
Ул. “Белмекен” 11
Плевен 5800
Тел. 064 / 801 303
balizpl@abv.bg



20

Ф
О

Н
Д

А
Ц

И
Я

 Л
А

Л
Е 

- 
ГО

Д
И

Ш
ЕН

 О
ТЧ

ЕТ
 2

0
0

8

Фондация „За по-добро психично 
здраве”, Варна

Проект: Ремонт и оборудване на 
Център за информация, консулти-
ране, обучение и работа по пробле-
мите на наркоманиите и последи-
ците от тях
Цел: Ремонт и оборудване на сграда за Центъра; помощ 
и подкрепа на децата в семейства на наркомани; ранна 
превенция при деца с начална употреба на психоактив-
ни вещества; социално-психологична и психотерапев-
тична помощ за зависимите лица.
Дейности: Срещи с родители, деца и младежи, съжи-
телстващи с наркомани; сформиране на образователно 
-консултативни групи; работа на терен; индивидуална 
терапия; социална работа.
Отпусната сума: 22 000 лева
За контакти: 
Тони Милева
Ул. “Царевец”, бл. 9, вх. В, ет. 8-78
Варна 9002
Тел. 0885 / 013 713, факс: 052 / 304 221
bm_health@yahoo.com

Сдружение „Съучастие”, Варна

Проект: Създаване и функциони-
ране на Център за превенция на 
рисковото поведение в ромската 
общност
Цел: Създаване на подходяща мате-
риална база за функциониране на Центъра.
Дейности: Превенция на ХИВ/СПИН и полово предава-
ни болести; превенция на наркоманиите; превенция на 
асоциалното поведение; превенция на изоставянето на 
деца.
Отпусната сума: 21 850 лева
За контакти: Илиян Ризов
Ж. к. “Възраждане”, бл. 22, ап. 91
Варна 9020
Тел. 0897 / 900 950
ilriz@yahoo.com

СНЦ „Надежда за добро бъдеще”, 
Силистра

Проект: Изграждане на център за 
рехабилитация и социална инте-
грация за възрастни с увреждания.
Цел: Създаване на Център, който 
да обслужва възрастните хора с ув-
реждания от община Силистра с цел интеграция в обще-
ството и преодоляване на социалната изолация.
Дейности: Строително-ремонтни дейности; набиране 
на потребители; кинезитерапия, трудотерапия, психо-
терапия.
Отпусната сума: 38 000 лева
За контакти:  
Еленка Велчева
Ул. “Серес” 4
Силистра 7500
Тел.  086 / 821 863
baliz_silistra@abv.bg

Фондация „Партньори – България”

Проект: Развитие на ресурсен цен-
тър за подкрепа на деца с емоци-
онални и поведенчески проблеми в 
гр. Дупница. 
Цел: Създаване и подържане на ресурсен център за нуж-
дите на деца с или в риск да развият сериозни емоцио-
нални и поведенчески трудности.
Дейности: Ремонт и оборудване на ресурсния център; 
проучване на нуждите на децата с проблемно поведе-
ние; идентифициране на деца и семейства за евенту-
ални потребители; развитие и прилагане на модел за 
работа с всяко дете и семейство; обучение на детски 
специалисти.
Отпусната сума: 20 000 лева
За контакти: Даниела Коларова
Ул. „якубица” 2А   ап. 13
София 1164
Тел. 02 / 962 31 74, 962 47 62,   862 45 04
daniela@partnersbg.org
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Сдружение с нестопанска цел 
„Оптима” гр. Казанлък

Проект: „Защитено жилище – Оп-
тима” в село Овощник
Цел: Деинституционализация на ли-
ца с интелектуални затруднения, 
настанени в специализирани ин-
ституции, чрез предоставяне на услуги в общността, 
подобряване на качеството на живот на 8 лица с ин-
телектуални проблеми на възраст от 18 до 35 години 
и подготовка за водене на самостоятелен начин на жи-
вот.
Дейности: Реконструкция, обновяване, обзавеждане и 
управление на защитеното жилище.
Отпусната сума: 40 000 лева 
За контакти: Бина Садова
Ул. “Христо Ботев” 61
Казанлък, 6100
Тел. 0431/ 6 30 98
b.sadova@abv.bg

Сдружение с нестопанска цел 
„Оптима” гр. Казанлък

Проект: „Защитено жилище – Оп-
тима” в село Овощник
Цел: Деинституционализация на ли-
ца с интелектуални затруднения, 
настанени в специализирани институции, чрез предос-
тавяне на услуги в общността; подобряване на качест-
вото на живот на 8 лица с интелектуални проблеми на 
възраст от 18 до 35 години и подготовка за водене на 
самостоятелен начин на живот.
Дейности: Реконструкция, обновяване, обзавеждане и 
управление на защитеното жилище.
Допълнителна сума: 16 000 лева 
За контакти: 
Бина Садова
Ул. “Христо Ботев” 61
Казанлък, 6100
Тел. 0431/ 6 30 98
b.sadova@abv.bg
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Програма малки грантове

Сдружение “Жажда за живот”, Сливен

Проект: Младите хора заедно – 
аутрич програма сред проститу-
иращи и употребяващи наркотици
Цел: Превенция на младежи с риско-
во поведение – проституиращи и 
употребяващи наркотици, от ХИВ/СПИН, полово-пре-
носими инфекции и социално-значими заболявания, как-
то и работа с институции, ангажирани с проблема.
Дейности: Работа на терен 3 пъти седмично, която 
включва: разпространение на информационни материа-
ли; неформални дискусии; разпространение на презерва-
тиви и лубриканти; здравни консултации; насочване за 
безплатно тестуване за ХИВ/СПИН  и други полово-пре-
давани инфекции
Отпусната сума:  5 000 лева
За контакти: Стефан Стефанов
Ж.к. “Дружба”, бл. 8, ет. 2, ап. 4
Сливен 8800
Тел. 0898 / 34 98 20
dr.stef@abv.bg

Народно читалище “Иван Вазов”, 
Хисаря

Проект: Спомени за бъдещето
Цел: Издирване, събиране, отпе-
чатване и организиране на посто-
янна изложба от архивни фотоси 
“Спомени за бъдещето”.
Дейности: Идеята е на местния пенсионерски клуб. Про-
ектът предвижда събиране на архивни снимки с изгле-
ди от гр. Хисаря, подбор, отпечатване и рамкиране на 
старите фотоси и аранжирането им в изложба “Споме-
ни за бъдещето”. Изложбата ще бъде постоянна и дос-
тъпна за посещение за жителите и гостите на града.
Отпусната сума:  2 160 лева
За контакти: Людмила Михайлова
бул. “Генерал Гурко” 23
Хисаря, 4180, Тел. 0337/ 6 21 41; 6 25 43
hissar_infotour@abv.bg 

Сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна 
дейност за лица с интелектуални 
затруднения „ШАНС”, Разлог

Проект: В страната на чудесата
Цел: Развиване на потенциалните 
възможности на децата с интелек-
туални затруднения чрез изкуство.
Дейности: Създаване на работил-
ница и обучение на 20 деца с интелектуални затрудне-
ния от Дневен център „Блян” за изработка и украса на 
глинени и гипсови фигури. Развитие на творческото ми-
слене, подобряване фината моторика на пръстите на 
ръцете, развитие на сензорите на децата чрез цвето-
терапията, подобрено самочувствие и удовлетворе-
ност. Провеждане на изложба, намиране и осигуряване 
на пазар за изработените предмети с цел продажби, ко-
ето да доведе до устойчивост на проекта. 
Отпусната сума:  3 040 лева
За контакти: Лидия Панкова
ул. “Пирин” 2, Разлог, 2760
Тел. 0747/ 80 463
shans@bcmesta.bg 
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Сдружение с нестопанска цел
„Довери ми се”, Самоков

Проект: От хващане към схваща-
не ІІ
Цел: Обезпечаване на психомотор-
ното, личностното и интелек-
туалното развитие на 15 деца с 
увреждания от гр. Самоков, чрез преодоляване на сен-
зорно-интегративната им дисфункция.
Дейности: Децата от целевата група са с различна сте-
пен на сензорно-интегративна дисфункция и главна цел 
е компенсирането й чрез развитие на грубата и фина-
та механика на пръстите, развитие на мисленето, па-
метта, волята, чувствата. Подборът на дейностите 
обхваща цялата палитра от способността на човека 
да възприема информация през сетивата (допир, дви-
жение, мирис, вкус, зрение, слух), да организира и ин-
терпретира тази информация и да съставя смислен и 
значим отговор, доколкото при целевата група този 
процес е нарушен, поради едностранно или многостран-
но засягане на работоспособността на сетивните ка-
нали. За да може „окото да вижда, ръката да действа и 
душата да чувства” са предвидени дейности с деца ка-
то лего конструиране, речево развитие, работа с плас-
тилин, дейности от ежедневието, музикално стимули-
ране. Присъствието и на деца без увреждания ще им 
позволи да получат (и на едните, и на другите) опит и 
навици за социално общуване, взаимно познание и разби-
ране на различията. 
Отпусната сума:  3 040 лева
За контакти: Димитринка Миленкова
ул. “Тодор Пеев” 13
Самоков, 2000
Тел. 0878/ 449 589
doverimise@mail.bg 

Народно читалище „Христо Ботев”, 
с. Ценово

Проект: Да съхраним за идните по-
коления
Цел: Съхраняване на родовата па-
мет чрез събиране на богат мате-
риал за живота, ценностите, тра-
дициите и културата на с. Ценово и обособяването на 
етнографска сбирка в сградата на читалище „Христо 
Ботев” – с. Ценово; разширяване възможностите за ал-
тернативен селски туризъм; преодоляване на социална-
та изолация на възрастните хора чрез инициативи и об-
щуване между поколенията.
Дейности: Почистване и ремонтиране на изложбеното 
помещение; обновяване и набиране на нови етнограф-
ски материали с помощта на местен краевед и ученици 
от ОУ”Христо Ботев” – с. Ценово; подреждане на експо-
натите и откриване на изложбата. 
Отпусната сума:  2 979 лева
За контакти: Веска Димитрова
ул. “Цар Освободител” № 79
с. Ценово, 7139, обл. Русе, Тел. 081/ 22 24 25
Veselina21@abv.bg 

Народно читалище „Самообразование”, 
с. Големо Малово

Проект: Създаване на клуб за въз-
растните хора от село Големо Ма-
лово
Цел: Създаване на клуб, който да 
помогне за подобряване качество-
то на живот на възрастните хора от село Големо Мало-
во, община Драгоман, чрез осигуряване на възможност 
да общуват помежду си, взаимно да си помагат и да ос-
мислят свободното си време.
Дейности: Ремонтиране на помещение за клуб на въз-
растните хора; предоставяне на административни ус-
луги – помощ при попълване на документи, молби; ор-
ганизиране на здравни беседи, честване на празници, 
тържества, обичаи, рождени дни. 
Отпусната сума:  1 860 лева
За контакти: Соня Милчева
с. Големо Малово, 2204, общ. Драгоман, обл. Софийска
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Благотворително дружество „Хоспис 
Милосърдие”, София

Проект: Подпомагане дейността 
на Хосписа към Благотворително 
дружество „Хоспис Милосърдие” 
Цел: Да се осигури 24 часова грижа 
за 12-13 души, които са терминал-
но болни, неподвижни и се обслужват на легло. 
Дейности: Дейностите на хосписа са строго регламен-
тирани и включват лична хигиена, медицински процеду-
ри, хранене, разговори, следене на физическото и психи-
ческото състояние. Екипът включва лекар, 5 медицински 
сестри и около 30 души доброволци, които готвят, по-
чистват, пазаруват, доставят храна на обслужваните 
по домовете, разговарят с тях, четат им книги. 
Отпусната сума: 6 000 лева 
За контакти: Зоя Паприкова - Крутилин 
ул. “Светослав Теретер” 39 
София, 1124 
Тел. 02/ 946 13 96

Читалищно настоятелство при 
читалище „Народна просвета”, село 
Ресен в партньорство със сдружение 
„Бъдеще за Ресен”

Проект: Информационните тех-
нологии – равен шанс в малките на-
селени места
Цел: Осигуряване на свободен дос-
тъп до информация, информацион-
ни услуги и интернет на жителите на село Ресен. 
Дейности: Извършване на строително–ремонтни дей-
ности и закупуване на необходимата техника и оборуд-
ване за функционирането на Информационния център. 
Предоставяне на копирни и интернет услуги, изготвяне 
на образци, пълномощни, молби, жалби, докладни, справ-
ки, обяви, уведомления. Беседи веднъж седмично със спе-
циалисти в областта на социалните дейности, трудо-
вата заетост, здравеопазването, земеделието и др. 
Предоставяне на информация за приема в различни учи-
лища и университети, за работни места и др. 
Отпусната сума: 5 876 лева 
За контакти: Радослава Иванова и йорданка Колева 
пл. “Св. Димитър Солунски“ 2
с. Ресен, 5060
общ. Велико Търново 
Тел. 0885/ 371 127; 0887/ 769 007
feniks_resen@mail.bg
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Фондация „Областен ромски съюз”, 
Бургас

Проект: Превенция на трафика 
сред ромски момичета от 12 до 16 
години в кв. „Победа”, гр. Бургас
Цел: Апробиране на иновативни 
социални практики за превенция на 
трафика сред ромските момичета на възраст от 12 до 
16 години в кв. „Победа” – гр. Бургас, като нов модел за 
работа в общността. 
Дейности: Повишаване информираността и знанията 
за рисковете, които трафикът крие, на момичетата 
в общността, чрез предоставяне на информация на те-
рен от специалист, работещ в тази област; обучение, 
мотивиране и развиване на творческия потенциал на 
30 ромски момичета чрез сформиране на творческа и 
мотивационни групи; повишаване информираността 
по проблеми, свързани с попадане в трафик сред ромски-
те момичета на институции и организации, работещи 
в общността; съставяне и отпечатване на първи по 
рода си в България наръчник за превенция на трафика, 
адаптиран специално за ромската общност; превръща-
не в обществено достояние на проблема с трафика на 
ромски момичета в гр. Бургас. 
Отпусната сума: 5 960 лева 
За контакти: Митко Доков 
кв. “Победа“
ул. “Кубрат”, бл.4, вх.Б, ап.24
Бургас, 8002 
Тел. 056/ 917 855; 0898/ 235 970
romaunion@abv.bg ; romaunion@gmail.com

Сдружение „Център Отворена врата”, 
Плевен

Проект: Създаване на детски кът 
към Кризисен център за жертви на 
насилие „Отворена врата”
Цел: Да се оборудват стая и пло-
щадка за дневни занимания на де-
ца, настанени и посещаващи  Кризисен център „Отво-
рена врата”. 
Дейности: Освежаване и приспособяване на помещение 
на втория етаж на Кризисен център „Отворена вра-
та” и оборудването му с детска игротека. Създаване на 
детски кът за игра в двора на Центъра. Разработване 
на програма за работа с деца, жертви на насилие и деца 
на жени, жертви на насилие, временно настанени в Кри-
зисния център.  
Отпусната сума: 3 890 лева 
За контакти: Златка Мачева 
ул. “Неофит Рилски” 55
Плевен, 5800
Тел. 064/ 846 713
opendoor_centre@hotmail.com

Институт за екология на мисленето, 
София

Проект: Лечение на младежи със за-
висимост, включени в Терапевтич-
на общност „Феникс”
Цел: Реализирането на психо-тера-
певтична програма за лечение на 
младежи със зависимост през следващите четири ме-
сеца
Дейности: Предоставяне на здравни грижи на зависи-
ми младежи с цел преодоляване на зависимостта и въз-
становяване на пълноценната им социална и личностна 
функция. Дейностите включват поведенческа терапия, 
превенция на рецидив и неорайхианска терапия
Отпусната сума: 6 000 лева 
За контакти: Петър Василев 
ул. “Рилски езера” 16
район Лозенец
София, 1407
Тел. 02/ 962 35 84 
phoenix_house@abv.bg
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Разпределение на приходите по източници 2008 г.

общо: 1657500

(2.48%) 41000
Дарения и лихви

(7.96%) 132000
Хайфер 
Интернешънъл

(5.39%) 89300
Фондация Европейски
форум за обмяна на знания

(36.71%) 608400

786800 (47.46%)

Фондация Орание

Програма Обединени 
холандски фондации
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Разпределение на разходите по програми 2008 г.

(1.35%) 11100
Програмни 
разходи 

(0.85%) 6900
Програма 
научено и споделено

(6.65%) 54600
Програма 
предай нататък

(12.94%) 106200
Програма развитие 
на социалната 
трансформация

Грантове Програма
Обединени холандски

фондации

582100 (70.91%)

Програма малки 
грантове 

59900 (7.30%)

общо: 820800
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Счетоводен баланс към 31.12.2008 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии
Сума – хил.лв.

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи
I.  Дълготрайни материални активи

Земи (терени)
Сгради и конструкции
Машини и оборудване
Съоръжения
Други дълготрайни материални активи 3
Разходи за придобиване и ликвидация на
дълготрайни материални активи

Общо за група I 3 0
II. Дълготрайни нематериални активи

Програмни продукти
Права върху собственост
Други нематериални активи

Общо за група II 0 0
III. Дългосрочни финансови активи
IV. Разходи за бъдещи периоди

Общо за раздел А 3 0
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи
I. Материални запаси

Материали
Други материални активи 0 0

Общо за група I
II. Краткосрочни вземания

Вземания от клиенти и доставчици
Съдебни и присъдени вземания
Други краткосрочни вземания 1

Общо за група II 0 1
III. Краткосрочни финансови активи
IV. Парични средства

Парични средства в брой 8 4
в т. ч. левова равностойност на чуждестранната валута 4 4
Парични средства в безсрочни депозити 1914 891
в т. ч. левова равностойност на чуждестранната валута 1259 293
Блокирани парични средства
в т. ч. левова равностойност на чуждестранната валута

Парични еквиваленти
Общо за група IV 1922 895

V. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел Б. 1922 896

Сума на актива (А + Б) 1925 896
В. Условни активи

ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Сума – хил.лв.

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2

А. Собствен капитал

I.  Основен капитал

II. Резерви 

Резерви от последващи оценки на активите 
и пасивите

Целеви резерви 866 28
    - общи резерви

    - други резерви 866 28

           Общо за група II 866 28

           Общо за раздел А 866 28

Б. Дългосрочни пасиви

I. Дългосрочни задължения

Задължения към доставчици и клиенти

Задължения към финансови предприятия

    в т. ч. към банки

Други дългосрочни задължения

           Общо за група I 0 0

II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания

          Общо за раздел Б 0 0

В. Краткосрочни пасиви

I. Краткосрочни задължения

Задължения към доставчици и клиенти

    в т. ч. към банки

Задължения по търговски заеми

Данъчни задължения

Задължения към персонала

Задължения към осигурителни предприятия

Други краткосрочни задължения 3

          Общо за група I 0 3

II. Приходи за бъдещи периоди и 
финансирания

1059 865

Общо за раздел В. 1059 868

Сума на пасива (А + Б + В) 1925 896

Условни пасиви
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Отчет за приходите и разходите за 2008 година за нестопанска дейност

Наименование на разходите
Сума – хил.лв.

Текуща
година

Предходна
година

A 1 2
I. Разходи за дейността
A. Разходи за регламентирана дейност
1. Дарения 639 677
2. Други разходи 92 79
Всичко А: 731 756
B.Административни разходи 88 60
Общо за група I: 819 816
II. Финансови разходи
3. Разходи за лихви
4. Отрицателни разлики от операции с 
финансови активи и инструменти
5.  Отрицателни разлики от промяна на 
валутни курсове
6.  Други разходи по финансови операции
Общо за група II 0 0
III. Извънредни разходи
IV. Загуба от стопанска дейност
V. Общо разходи 819 816
VI. Резултат 838 17
Всичко (V + VI) 1657 833

Наименование на приходите
Сума – хил.лв.

Текуща
година

Предходна
година

A 1 2
I. Приходи от дейността
A. Приходи от регламентирана 
дейност
1. Приходи от дарения под условие 819 816
2. Приходи от дарения без условие 797 2
3. Членски внос
4. Други приходи
Общо за група I: 1616 818
II. Финансови приходи
5. Приходи от лихви 41 15
6. Приходи от съучастия
7. Положителни разлики от операции с 
финансови активи и инструменти
8. Положителни разлики от промяна на 
валутни курсове
9. Други приходи от финансови 
операции
Общо за група II: 41 15
III. Извънредни приходи
IV. Печалба от стопанска дейност
V. Общо приходи 1657 833
VI. Резултат 0 0
Всичко (V + VI) 1657 833
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Отчет за паричния поток за 2008 година

Наименование на паричните 
потоци

Текущ
период

Предходен 
период

а 1 2
I. Наличност на паричните 

средства в началото на 
периода

895 392

II. Парични потоци от 
нестопанска дейност
Получени дарения под условия 1013 1298
Получени дарения без условия 797 2
Постъпления от членски внос
Постъпления от осигурителни 
предприятия
Получени обезщетения за 
застраховане
Постъпления от банкови и 
валутни операции
Други постъпления 41 15
Всичко постъпления от                        
нестопанска дейност

1851 1315

Б. Плащания за нестопанска 
дейност
Изплатени дарения 639 677
Изплатени заплати 19 10
Изплатени осигуровки 7 4
Плащания по банкови и 
валутни операции

2

Плащания за услуги 37 57
Други плащания 120 64
Всичко плащания за 
нестопанска дейност

824 812

В. Нетен паричен поток 1027 503

Наименование на паричните 
потоци

Текущ
период

Предходен 
период

а 1 2
III. Парични потоци от стопанска 

дейност
А. Постъпления от стопанска 

дейност
Постъпления от продажба на 
активи и услуги
Постъпления от клиенти
Постъпления от банкови и 
валутни операции
Други постъпления
Всичко постъпления от 
стопанска дейност

0 0

Б. Плащания за стопанска 
дейност
Плащания за услуги и за 
придобити активи
Плащания към доставчици
Изплатени данъци
Плащания по банкови и 
валутни операции
Други плащания
Всичко плащания за стопанска 
дейност

0 0

В. Нетен паричен поток от 
стопанска дейност

0 0

IV. Наличност на парични 
средства в края на периода

1922 895

V. Изменение на паричните 
средства през периода

1027 503
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Показатели 

Отчетна стойност на дълготрайните активи Последваща оценка

в началото 
на периода 

на постъ
пилите 

през 
периода

в т.ч. на 
постъпили 
от внос и 

нови местно 
производство

на излезлите 
през 

периода

в края на 
периода
(1+2-3)

увеличение намаление 

a 1 2 2a 3 4 5 6
II.Дълготрайни 
материални 
активи 
Земи и сгради 0 0 0 0 0 0 0
     Земи 0
     Сгради 0
Сгради жилищни 0
Машини, 
производствено 
оборудване и 
апаратура

0

Транспортни 
средства

0

Съоръжения 
и други, 
изградени чрез 
строителна 
дейност

0

Други 
дълготрайни 
активи

5 3 8

Общо за група II 5 3 0 0 8 0 0

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) 
АКТИВИ КЪМ 31.12.2008 (Хил. левове) 1
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Показатели 
Преоценена 
стойност

(4+5-6)

Амортизация
Последваща 

оценка Преоценена 
амортизация 

в края на 
периода

(11+12-13)

Балансова 
стойност 
в края на 
периода

(7-14)

в 
началото 

на 
периода

начислена 
през 

периода 

отписана 
през 

периода

в края 
на 

периода
 (8+9-

10)

увели-
чение

намале-
ние 

a 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II.Дълготрайни 
материални 
активи 
Земи и сгради 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Земи 0 0 0 0
     Сгради 0 0 0 0
Сгради жилищни 0 0 0 0
Машини, 
производствено 
оборудване и 
апаратура

0 0 0 0

Транспортни 
средства

0 0 0 0

Съоръжения 
и други, 
изградени чрез 
строителна 
дейност

0 0 0 0

Други 
дълготрайни 
активи

8 5 5 5 3

Общо за група II 8 5 0 0 5 0 0 5 3
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2СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) 
АКТИВИ КЪМ 31.12.2008 (Хил. левове)
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