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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.
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Екипът на Фондация Лале работи усилено през 
2010 година, която беше трудна и напрегната  за 
всички. Финансовата и икономическа криза се от-
рази на живота на значителен брой хора и семей-
ства като предизвика социални проблеми.

В  отговор на тези икономически и социални про-
мени през годината започнахме нови инициативи и 
програми. Научихме за опита на колегите  в Ирлан-
дия, Нидерландия и Великобритания.  Организирахме 
лекции и  дискусии за отражението на кризата вър-
ху дарителството и развитието на гражданския 
сектор в България. Развихме програмата за подкре-
па на деца и семейства в значителен брой населе-
ни места. Започнахме нова програма за сътрудни-
чество между стопанския и нестопанския сектор, 
което е в полза на хората от местната общност.

Развихме съществуващи и създадохме нови партньорства.  Сътрудничество-
то винаги е било  основна ценност в работата ни. Ние знаем, че особено в пе-
риод на трудности то е съществено важно за постигане на по-добри резулта-
ти с по-ефективно използване на ресурсите. 

Някои от дейностите ни станаха традиции, в които ежегодно се включват 
много хора и организации –конкурсът Проект на Годината, кампаниите за Евро-
пейски ден на солидарност между поколенията и  Световния ден Общество на 
всички възрасти, тематичните срещи за обмяна на опит. Това ни носи удовлет-
ворение, защото хората са тези, които дават смисъл на работата ни – хора-
та, с които работим;  хората, за които работим; хората, които ни помагат 
да помагаме.

Мария Петкова 
Директор
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По програма на Обединени Холандски 
Фондации за Централна и Източна Европа 
през 2010 година беше предоставено допъл-
нително финансиране на два проекта на об-
ща стойност 28 900 лева.

Финансиращи програми 
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Програма Малки грантове продължи да 
бъде отворена през цялата 2010 година. По-
лучени бяха десетки предложения. Финанси-
рани бяха  9 проекта – предимно на малки 

организации в малки населени места. Обща-
та подкрепа е на стойност 31 294 лева, ка-
то допълнително бяха предоставени 6 ком-
пютърни системи.
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През 2010 Фондация Лале започна рабо-
та по иновативен проект за насърчаване на 
ефективното сътрудничество между бизне-
са и неправителствените организации в Бъл-
гария. Проектът се осъществява с финан-
совата подкрепа на Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа. 

Цел на проекта е да допринесе за по-голяма 
устойчивост на гражданските организации 
чрез засилване на сътрудничеството между 
бизнеса и неправителствените организации 
и създаване на иновативен инструмент (Бор-
са за проекти и идеи) за срещане на нуждите 
и интересите на гражданските организации с 
тези на бизнеса на основата на практическо 
сътрудничество и дълготраен ефект чрез:  

- предоставяне на практически работещ 
инструмент за сътрудничество, което е от 
ключово значение във времена на икономиче-
ска криза, когато ресурсите (пари, услуги, ма-
териали, оборудване и т.н.) са ограничени и 
ефективното им използване е от съществе-
но значение;

- популяризиране на  “борсата” и обуче-
ние на местни екипи, които ще я прилагат на 
местно ниво; 

- създаване и актуализиране на постоян-
на Интернет базирана „Борса на проекти и 
идеи” в сътрудничество с бизнес организации 
и медии, която ще служи на бизнеса и неправи-
телствените организации.  

Дейностите са насочени към неправител-
ствени организации, читалища, дневни цен-
трове и клубове, компании и местен бизнес, 

бизнес организации, медии, местна власт, учи-
лища, активни граждани и лидери на местна-
та общност и включват:

• Адаптиране и публикуване на Ръковод-
ство за организиране на Борса за проекти и 
идеи.

•  Обучение на местни екипи в 10 общи-
ни в техниките на Борсата, така че да имат 
уменията да организират борси и в бъдеще. 

•  Организиране на ежегодна местна „Бор-
са на проекти и идеи” в 10 общини в сътруд-
ничество с местните екипи, бизнеса, ме-
диите и общините. На борсата  нуждите и 
интересите на бизнеса и неправителствени-
те организации се срещат и водят до дълго-
срочна подкрепа в стоки и услуги за инициати-
ви, които са важни за общността.

•  Организиране на ежегоден национален 
форум „Борса на проекти и идеи” и създаване 
на постоянна Интернат базирана Борса в съ-
трудничество с бизнес организации и медии.  

Очакваният ефект е ежегодната “Борса на 
проекти и идеи” в 10 общини да доведе до оп-
ределен брой „срещи” – т.е. конкретни проек-
ти и инициативи на граждански организации 
да бъдат подкрепени от местния бизнес, кой-
то ще намери подходящи ефективни и важни 
за общността форми на КСО. Разнообразните 
дейности на неправителствените организа-
ции ще станат достояние на местната общ-
ност, бизнеса и медиите. Чрез ежегодните 
борси бизнесът и неправителственият сек-
тор ще изградят реални връзки и схеми за съ-
трудничество.

Борса на проекти и идеи
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На 29 ноември се проведе първото обуче-
ние за граждански организации по проекта на 
Фондация Лале “Борса на проекти и идеи” в 
Плевен. Участваха 16 граждански организации 
от града и региона. Целта на обучението бе 
да насърчи ефективно практическо сътруд-
ничество между бизнеса и неправителстве-
ните организации в града и общината като 
предостави на участниците практически ра-
ботещ инструмент. Участниците се запозна-
ха с технологията на организиране на Борса; 

формулиране на добро предложение към биз-
неса, основано на търсене и предлагане. Пока-
зан беше филм за борсите в Германия, напра-
вен от Фондация Бертелсман и предоставен 
на Фондация Лале. Присъстващите получиха 
практически наръчник с полезни съвети и ус-
пешни примери за сътрудничество на граж-
дански организации с бизнеса. Наръчникът е 
създаден от екип граждански организации и 
фирми в Нидерландия и се използва за анало-
гични обучения.

Здравейте приятели, благодарим ви за  бюлетина, 
той е много  ценен за нас. Поздравления за проекта 
“Стимулиране на сътрудничество между бизнеса 
и гражданските организации в България”. Това е 
възможност да оцелеем в тези тежки времена.

Пенка Кацарска, Ателие “Хефест” 
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Работна среща „Начини 
и форми на участие в 
обществените процеси 
в България”

На 23 април 2010 г. в София Фондация Ла-
ле проведе работна среща за представите-
ли на неправителствени организации на тема 
„Начини и форми на участие в обществените 
процеси / гражданския диалог в България”. 

В срещата взеха участие представители 
на 25 неправителствени организации от Со-
фия, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч, Търговище, 
Калофер. Сред тях имаше организации с кул-
турна, социална и екологична насоченост, ра-
ботещи с възрастни хора, с деца и семейства, 
с хора с увреждания, доброволци и др. 

Присъстващите споделиха своя опит при 
участието си във вземането на решения на 
местно и национално ниво. Очертани бяха и 
основните трудности за гражданския диалог 
в България, свързани с необходимост от ме-
ханизми за участие; мотивиране на граждани-
те да участват активно, достъп до предва-
рителна информация, получаване на обратна 
връзка при вземането на решения, единен нор-
мативен акт, който да регламентира участи-
ето на НПО в обсъждане и вземане на решения 
на местно и национално ниво.

Красимира Каменова, директор на Болкан 
Асист, представи пред участниците опита 
на организацията като набеляза практиките 
и подходите, чрез които гражданите и граж-
данските организации могат да участват в 
процесите на вземане на решения на местно 
и национално ниво. Любен Панов от Български 

център за нестопанско право разказа за усили-
ята на група граждански организации, обедине-
ни в неформален Форум „Гражданско участие” 
за създаване на нормативна рамка на граждан-
ското участие в България. Други теми, обсъ-
дени по време на срещата, включваха: основ-
ните ползи за гражданските организации и за 
обществото от включване на НПО в общест-
вените процеси по консултиране и обсъждане 
на политиките; практическо приложение на 
различни форми на гражданско участие. 

Работната среща се проведе с подкрепата 
на Програма “Прогрес” на Европейската коми-
сия и FairPlay International. 

Програма Научено и споделено
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Публична дискусия 
„Солидарност между 
поколенията”, 
29 април 2010, София

Фондация Лале организира публична диску-
сия на тема “Солидарност между поколения-
та” на 29 април 2010 г. в София. Включиха се 
над 40 представители на граждански орга-
низации от цялата страна и Министерство 
на труда и социалната политика. Мария Пе-
ткова, директор на Фондация Лале, предста-
ви резюме на брошурата „Солидарността 
между поколенията – пътят към бъдещето”, 
публикувана от коалиция от мрежи на граж-
дански организации в Европейския съюз. Коали-
цията включва Европейския младежки форум, 
Европейското женско лоби, Европейската 
платформа на възрастните хора, Европейска-
та мрежа на организации, работещи с и за де-
ца, Европейската мрежа срещу бедността, 
COFACE – Европейска мрежа на семейните ор-
ганизации и други европейски обединения на 
граждански организации.

Публикацията разглежда различните изме-
рения на солидарността между поколенията 
в контекста на бедност и социално изключва-
не; политики за семействата; образовател-
ни политики; околна среда и устойчиво раз-
витие; жилищна политика и градска среда; 
транспорт и мобилност; пенсионните систе-
ми; здравеопазване и дългосрочни грижи; ини-
циативи на гражданите.

Участниците споделиха своя практичес-
ки опит от разнообразни инициативи и дей-
ности, основаващи се и насърчаващи солидар-

ност между поколенията – обучения, срещи, 
съвместни дейности, конкурси, празници и 
концерти. Подобно на много от примерите 
на успешни практики от страните-членки на 
Европейски съюз, значителна част от споде-
лените дейности се основават на доброво-
лен труд. Представените организации се обе-
диниха около убеждението, че е необходимо 
доброволният труд в България да бъде регла-
ментиран. Доброволчеството е изява на сво-
бодна добра воля, но не бива да бъде без при-
знание и статут. Доброволците се нуждаят 
и заслужават подкрепа от доброволческите 
организации, държавата и бизнеса.
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Работна среща „Социално 
включване на възрастните 
хора в Европейската година 
срещу бедността”, София, 
9 септември 2010

Фондация Лале организира работна среща 
на тема „Социално включване на възрастните 
хора в Европейската година срещу бедност-
та” на 9 септември 2010 в София. Участваха 
представители на повече от 20 неправител-
ствени организации от София, Русе, Варна, 
Плевен, Ловеч, Търговище, Дряново, Добрич, 
Габрово, Пазарджик, които работят с и за 
възрастните хора.

Целта на срещата бе да се обсъдят раз-
личните възможности за укрепване на граж-
данския диалог по отношение на социалното 
включване на възрастните хора. Дискутирани 
бяха аспектите на социалното изключване, с 
които се сблъскват възрастните хора в Бъл-
гария; възможностите за ефективен и посто-
янен процес на консултиране с възрастни хо-
ра и граждански организации, работещи с и за 
възрастни хора; начините и форми за взаимо-
действие с националните и местни власт.

Участниците в срещата разказаха за прак-
тическата си работа и споделиха разнообраз-
ни идеи за засилване на позицията на възраст-
ните хора в обществото. Потвърдена беше 
необходимостта от механизъм за взаимо-
действие между различните организации и 
институции в създаването и прилаганото на 
политики за възрастните хора.

Всички се обединиха около необходимост-
та от създаване на неформална мрежа на ор-
ганизациите, работещи с и за възрастни хора, 

чрез която да се работи по-ефективно за со-
циално включване на възрастните хора; да се 
повдигат позиции по различните проблеми; 
да се участва активно в процеса на създаване 
и обсъждане на политики. Мрежата е отво-
рена за всички организации, които имат жела-
ние да обменят информация и си сътрудни-
чат с колеги от страната. Всяка организация, 
която иска да се включи, е поканена да попъл-
ни кратка информационна форма и да я изпра-
ти на info@tulipfoundation.net. Информацията 
за всички организации ще бъде представяна 
на тази страница. Работната среща се про-
веде с подкрепата на Програма “Прогрес” на 
Европейската комисия и FairPlay International.
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Програма „Социална трансформация 
чрез социална отговорност”

Обучение 
„Разработване на PR 
стратегия за НПО”, 
12 май 2010, София

Фондация Лале организира обучение за 
представители на неправителствени органи-
зации на тема „Разработване на PR страте-
гия за НПО”, което се проведе на 12 май 2010 
г. в София. Участваха представители на пове-
че от 20 граждански организации от цялата 
страна, активни в различни сфери - социална, 
образование, околна среда, култура, граждан-
ски инициативи. 

Лектор на обучението беше Саския Вонк, 
която консултира няколко компании и несто-
пански организации в сферата на PR страте-
гии, маркетинг и корпоративни комуникации 
в Нидерландия. Г-жа Вонк е специализирала в 
online маркетинг, PR и социални медии. 

Обучението се проведе в рамките на Про-
грама „Развитие на социалната трансформа-
ция чрез насърчаване на социалната отговор-
ност”, която 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.
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Работно посещение на екипа 
на Фондация Лале 
в Нидерландия, юли 2010

От 5 до 9 юли 2010 г. екипът на Фондация 
Лале бе на работно посещение в Нидерландия 
с цел обмяна на опит и практики с финансира-
щи и граждански организации, активни в со-
циална сфера. Екипът на фондацията се срещ-
на с представители на MOVISIE (Холандския 
център за социално развитие) и Community 
Partnership Consultants (CPC), с които проведе 
консултации във връзка с проект за насърча-
ване на партньорството между бизнеса и не-
правителствения сектор. 

Програмата включваше срещи и разговори 
с представители на няколко фондации, които 
работят на национално ниво и предоставят 
финансиране на граждански организации. Фон-
дация Sluyterman van Loo подкрепя инициати-
ви и проекти, насочени към социално включва-
не на възрастни хора. Mental Health Foundation 
набира средства, организира кампании, изда-
ва информационни материали и финансира 
организации, реализиращи дейности за при-
общаване в обществото на хора с ментални 
затруднения. Фондация Skan Foundation е ед-
на от Обединените холандски фондации, кои-
то подкрепят процеса на социална трансфор-
мация в страни в Източна Европа (Украйна, 
Черна гора и Сърбия), а в Нидерландия пове-
че от 60 години подпомага финансово орга-
низации за реализирането на социални проек-
ти. Много интересни и полезни бяха срещите 
с представители на кметството на Амстер-
дам и граждански организации, които разра-
ботват и осъществяват политики за гри-

жа за млади хора, деца и семейства. Колегите 
от Netherlands Youth Institute, Municipality 
Amsterdam, Eigen Kracht Centrale, SPIRIT споде-
лиха своя дългогодишен опит и представиха 
различни съвременни модели за работа с деца 
и семейства в риск.
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Екипът на Фондация Лале взе 
участие в 30-тото издание 
на международния конгрес 
по набиране на средства в 
Нордуейкхауд, Нидерландия, 
19-22 октомври 2010

В края на месец октомври екипът на Фон-
дация Лале участва за втора поредна година 
в един от най-големите международни фору-
ми, посветен на мобилизирането на ресурси и 
набиране на средства от неправителствени 
организации - International Fundraising Congress. 
Юбилейното издание на конгреса се състоя 
по традиция в Холандия от 19 до 22 октом-
ври и в него участваха над 950 делегати от 
64 страни от цял свят. Работната програма 
на конгреса включваше множество семинари, 
специални сесии и презентации, представени 
от утвърдени лектори по набиране на сред-
ства, корпоративна социална отговорност, 
комуникации, управление на неправителстве-
ни организации, реклама, PR и др. Предста-
вени бяха разнообразни практики, модели и 
идеи, прилагани успешно от различни органи-
зации в различни сфери, както и нови актуал-
ни тенденции. 

Форум Корпоративна 
социална отговорност: 
Втора среща на бизнеса 
и неправителствените 
организации, 
3 декември 2010, София

За втора поредна година Фондация Лале, 
вестник “Капитал” и Конфедерация на рабо-
тодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) организираха Форум Корпоративна со-
циална отговорност: Втора среща на бизнеса 
и неправителствените организации. Събити-
ето се проведе в партньорство с Ню Мо-
мент Ню Айдиас Къмпани и с подкрепата на 
програма МАТРА на Министерство на външ-
ните работи на Кралство Нидерландия, Тръ-
ста за гражданско общество в Централна и 
Източна Европа и Фондация Бертелсман, Гер-
мания.

Тази година форумът имаше за цел да по-
каже колко важни са добрите идеи и добрите 
партньори. Лекторите потърсиха отговор 
на въпроса как компаниите могат да бъдат 
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социално отговорни, без това да изисква голе-
ми финансови ресурси.

Форумът бе открит от Екатерина Попо-
ва, отговорен редактор на “Капитал Карие-
ри” и на karieri.bg, Мария Петкова, директор 
на Фондация Лале и Левон Хампарцумян, за-
местник председател на Управителния съвет 
на КРИБ.

“Какво печели бизнесът от партньорство 
с неправителствени организации и как да се 
избере подходящ партньор” бе първата тема 
на форума, по която гост лекторът от Ни-
дерландия Яп ван Дайн представи своя дълго-
годишен опит. Яп ван Дайн е главен стратег 
на Робеко Груп; член на УС на Фондация Орание 
и член на УС на Национален Зелен Фонд и на ре-
дица други бизнес и благотворителни органи-
зации в Нидерландия.

Хенк Киндс, основател и управляващ дирек-
тор на Консултанти Партньорство за общ-
ността, Нидерландия, представи добри прак-
тики на сътрудничество между гражданския 
сектор и бизнеса от Европа. Г-н Киндс гово-
ри за глобалната мрежа CSR 360 и Европейска-
та награда за корпоративно доброволчество 

2011 в Нидерландия. Той разказа и за модела 
“Борса на проекти и идеи”, на който той е съ-
основател в Нидерландия и който от години 
се прилага в различни страни в Европа.

Самуил Симеонов, мениджър на проекти 
Корпоративна социална отговорност и Учене 
през целия живот, Фондация “Бертелсман”, 
Германия, разказа за въвеждането и развити-
ето на модела “Борса на проекти и идеи” в 
Германия.

Форумът завърши с дискусионен панел за 
успешни практики на нефинансово сътрудни-
чество между бизнеса и неправителствените 
организации в България. Участниците Николай 
Статев, началник отдел “Проучване и анализи” 
в Софарма и Аделина Момчева, Старши кон-
султант в KPMG България, разказаха за прак-
тиките на компаниите в корпоративна соци-
ална отговорност и съвместната си работа с 
граждански организации. Д-р Елена Кабакчиева, 
председател на Фондация “Здраве и социално 
развитие”, сподели опита на фондацията в съ-
трудничество с “Юбисофт  - България”, пекар-
на “Йован” и “Чартис България”, които подкре-
пят работата на екипа с ромски деца, младежи 
и млади семейства в квартал “Факултета”. 
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Социално включване на възрастните хора

Работна среща „Начини 
и форми на участие в 
обществените процеси 
в България”

На 23 април 2010 представители на 25 не-
правителствени организации от София, Бур-
гас, Варна, Плевен, Ловеч, Търговище, Калофер 
участваха в среща на тема „Начини и форми 
на участие в обществените процеси / граж-
данския диалог в България”. 

Кампания “Европейски ден 
на солидарност между 
поколенията”, 29 април 2010

За втора поредна година Фондация Лале 
организира Национална кампания за отбеляз-
ване на 29 април – Европейски ден на солидар-
ност между поколенията. Целта на кампания-
та бе да се насърчат разнообразни съвместни 
дейности на хора от всички възрасти и да се 
провокира интереса на обществото към те-
мата за солидарността между хората.
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 В седмицата около 29 април Фондация Ла-
ле и десетки граждански организации от цяла 
България реализираха разнообразни инициати-
ви, основани и насърчаващи взаимно разбира-
не и солидарност между поколенията. Така 
те се присъединиха към стотиците члено-
ве на Европейския младежки форум, Европей-
ското женско лоби, Европейската платформа 
на възрастните хора, Европейската мрежа на 
организации, работещи с и за деца, Европей-
ската мрежа срещу бедността, COFACE – Ев-
ропейска мрежа на семейните организации и 
други европейски обединения на граждански 
организации. 

Денят 29 април се отбелязва като Евро-
пейски ден на солидарност между поколения-
та от 2008 г., когато по предложение на Сло-
венското председателство Европейският 
съвет прие този ден, за да насочи общест-
веното внимание към нуждата от промяна в 
политиките за възрастните хора в Европей-
ски съюз. Солидарността между поколенията 
има ключова роля за развитието на по-спра-
ведливи и устойчиви системи в отговор на 
икономическите и социални предизвикател-
ства, пред които е изправен Европейският 
съюз днес. Осъзната е необходимостта от 
действия за по-справедливо разпределение 
на ресурсите, отговорностите и участието 
за развитие на добро сътрудничество меж-
ду поколенията във всички социални и иконо-
мически сфери. 

В рамките на кампанията Фондация Ла-
ле организира две събития в София. Диску-
сия на тема „Солидарност между поколения-
та”, която се състоя на 29 април 2010 г. от 
10 ч. в зала „Десислава”, Гранд хотел „Бълга-
рия” и събра представители на десетки граж-

дански организации от страната, министер-
ства, агенции и общини. На 30 април от 12.30 
Фондация Лале заедно с Клуб „Сребърна есен”, 
„Юбисофт – България” и 164 ГПИЕ “Мигел де 
Сервантес” организираха състезание по тан-
ци „Да поиграем заедно”. Във видеозалата на 
164-та гимназия с преподаване на испански 
език, ул. “Султан тепе” 1, 20 ученици и 20 въз-
растни от клуба за възрастни интелектуал-
ци  се забавляваха заедно с игрите на новото 
поколение.
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Публична дискусия 
„Солидарност между 
поколенията”, 
29 април 2010, София

Публична дискусия на тема “Солидарност 
между поколенията” се състоя на 29 април 
2010 г. в София с участие на над 40 предста-
вители на граждански организации от цялата 
страна и Министерство на труда и социал-
ната политика. 

Състезание по танци за млади 
хора от разни поколения, 
30 април 2010, София

По повод на Европейския ден на солидар-
ност между поколенията Фондация Лале заед-
но с Клуб „Сребърна есен” към Благотворител-
но дружество „Донка Паприкова” и 164 ГПИЕ 
“Мигел де Сервантес” организираха състеза-
ние по танци „Да поиграем заедно” с подкре-
пата на „Юбисофт – България”.

На 30 април във видеозалата на 164-та 
гимназия с преподаване на испански език се съ-
браха около 50 млади хора от различни възра-
сти и се забавляваха заедно с игрите на ново-
то поколение. Драгомира Линдова, директор 
на 164 гимназия, Мария Петкова от Фонда-
ция Лале и Монна Монова от Юбисофт поз-
дравиха участниците. Учениците и възраст-
ните хора заедно танцуваха и се забавляваха, 
возиха се на БНТ такси, пробваха компютри-
те в съседната зала.

Работна среща „Социално 
включване на възрастните 
хора в Европейската година 
срещу бедността”, София, 
9 септември 2010

Фондация Лале организира работна сре-
ща на тема „Социално включване на възраст-
ните хора в Европейската година срещу бед-
ността” на 9 септември 2010 г. в София. 
Участваха представители на повече от 20 
неправителствени организации от София, Ру-
се, Варна, Плевен, Ловеч, Търговище, Дряново, 
Добрич, Габрово, Пазарджик, които работят 
с и за възрастните хора.
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Кампания „Общество 
на всички възрасти”, 
Международен ден на 
възрастните хора, 
1 октомври 2010

За трета поредна година Фондация Лале 
организира кампания „Общество на всички 
възрасти” за отбелязване на Международния 
ден на възрастните хора - 1 октомври. Цел-
та на кампанията остава една и съща през 
годините - да насочим вниманието на обще-

ството към възможностите и трудности-
те на възрастните хора; да отбележим тех-
ния принос към обществото и да чуем това, 
което те имат да кажат. Фондация Лале 
призова граждански организации от цялата 
страна да отбележат празника със своя ини-
циатива и да станат част от кампанията 
„Общество на всички възрасти” заедно със 
стотици организации по света, които всяка 
година отбелязват деня под това мото. 1 
октомври е обявен за Международен ден на 
възрастните хора от Общото събрание на 
ООН през 1991 г.
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Тази година в кампанията в България се 
включиха 60 организации от 50 населени мес-
та от всички краища на страната. Хора от 
всички възрасти, граждански организации, чи-
талища, училища, общини и кметства от-
белязват празника в своята общност по раз-
личен начин. Въпреки многообразието на 
събитията – срещи, беседи, концерти, излож-
би, конкурси, празнични обeди и др. – те са 
обединени от идеята да се отдаде призна-
ние за ролята и приноса на възрастните хора 
в обществото.

Публична дискусия “Общество 
на всички възрасти”, 
1 октомври 2010, София

Фондация Лале организира публична диску-
сия “Общество на всички възрасти” по повод 
1 октомври - Международния ден на възраст-
ните хора в зала „Десислава” на Гранд хотел 
„България”. Заедно с едноименната кампания, 
в която тази година се включиха 60 организа-
ции от 50 населени места от цялата стра-
на, дискусията бе начин да засвидетелства-
ме признанието си и да отбележим приноса 
на нашите майки и бащи, баби и дядовци към 
обществото ни. Ние знаем, че всекидневие-
то на възрастните хора понякога е трудно, 
но най-много им тежи самотата, изолация-
та, неразбирането, незачитането.

В събитието взеха участие представите-
ли на граждански организации, работещи с и 
за възрастни хора, представители на Минис-
терството на труда и социалната полити-
ка, Фондът на ООН за населението, медии и 
възрастни граждани. Целта бе да провокира-
ме разговор за различните аспекти на социал-
ното включване на възрастните хора в Бъл-
гария и за възможностите за консултиране с 
възрастните хора по важни за тях и обще-
ството теми. Важно за всички участници от 
разнообразни по тип и начин на функциони-
ране организации беше да водим този разго-
вор заедно.

Емилия Войнова, Директор на Дирекция 
“Демографско развитие, етнически въпроси 
и равни възможности” към Министерство-
то на труда и социалната политика, пред-
стави насоките на работа и политиките за 
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възрастни хора в контекста на демографски-
те промени в България и Европа.

Елена Златанова, национален координатор 
на Фонда на ООН за населението, представи 
позицията за създаването на Националната 
програма за активен живот на възрастните 
хора към Националната демографска страте-
гия, приета през 2006 г.

Своите позиции изказаха и присъстващи-
те възрастни хора – активни дългогодишни 
членове на Благотворителното дружество 
„Донка Паприкова”. Те споделиха идеи и пред-
ложения за конкретни форми, които ще да-
дат възможност на възрастните хора да се 
чувстват полезни и значими.

Заключителен семинар на 
тема „Да поговорим за 
нуждите на възрастните 
хора”, Комитет на регионите, 
Брюксел, 7 декември 2010 г.

“Подкрепа за адекватни доходи и достойн-
ство на възрастните хора чрез граждански 
диалог” беше темата на заключителния се-
минар, организиран в рамките на проекта 
„Социално включване на възрастните хора – 
Да поговорим за нуждите на възрастните хо-
ра и Европейската година за борба с бедност-
та и социалното изключване”. Семинарът се 
проведе на 7 декември 2010 г. в Комитета на 
регионите в Брюксел и беше организиран с ак-
тивното участие на националните партньо-
ри от 8 държави и Европейската платфор-
ма на възрастните хора – AGE. Партньори 
по проекта от българска страна са Фондация 
Лале и Благотворително дружество „Донка 
Паприкова”.

Семинарът беше открит от Картика Ли-
отард, евродепутат и съпредседател на Гру-
пата за застаряване на населението и соли-
дарност между поколенията и Ан-Софи Парон, 
генерален секретар на Европейската плат-
форма на възрастните хора – AGE. Възраст-
ни хора от Полша, Италия и Словакия, живее-
щи с минимални доходи, споделиха своя опит. 
Жан Пиер Бултез, Франция, направи презен-
тация на тема „Адекватност на доходи-
те на възрастните хора – как да посрещнем 
нуждите на хората от третата възраст”. 
Асхар Заади от Европейския център за соци-
ални политики и изследвания – Виена, говори 
за „Преобладаващи рискове от бедност сред 
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възрастните хора в държавите- членки на ЕС 
и национални политики за осигуряване на ми-
нимални пенсии за намаляване на бедността”. 
Стела Хоф от Холандския институт за соци-
ални изследвания в Хага представи методоло-
гия на договорения минимум – взаимно съгла-
сувани бюджетни стандарти за Холандия.

Разказите на възрастни хора относно тях-
ното участие в публични дебати и процеси 
на взимане на решения бяха изслушани с го-
лям интерес от всички присъстващи. Марие 
Слежкова от Чехия, Филип Хамро Дроз от 
Финландия, Хелена Нолун от Полша, Чавдара 
Стайкова и Радка Попова от Благотворител-
но дружество „Донка Паприкова” – България 

споделиха своя опит в публичните дебати.
Панелните дискусии включваха: Мари-Ан 

Параскевас, Европейска комисия, Департа-
мент по заетост и социални въпроси, отдел 
Социално включване; Мариан Харкин, евроде-
путат и Президент на Групата за грижи; Ко-
ен Виеминск, Координатор Адекватна социал-
на защита, Белгийското председателство на 
ЕС; Арнолдас Абрамависиус, Комитет на ре-
гионите, Президент на Комисията по иконо-
мическа и социална политика; Руди ван Дам, 
представител на Белгия в Подгрупата за ин-
дикатори в Комитета за социална закрила и 
Шин Джонс, Координатор политики, Европей-
ска мрежа срещу бедността.
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Мачей Кухарчик, Управляващ директор на 
Европейската платформа на възрастните 
хора – AGE, представи разработената мето-
дология за „Подкрепа на социалното включ-
ване на възрастните хора чрез гражданския 
диалог” от партньорите по проекта. Парт-
ньори от България в проекта са Фондация 
Лале и Благотворително Дружество „Донка 
Паприкова”.

Заключителна конференция 
за закриване на Европейската 
година за борба с бедността 
и социалното изключване, 
17 декември 2010, Брюксел

На 17 декември 2010 г. в Брюксел се състоя 
Заключителната конференция за закриване 
на Европейската година за борба с бедност-
та и социалното изключване, организирана 
от Филип Курард, Държавен секретар за со-
циална интеграция и борба с бедността под 
Белгийското председателство на Европей-
ския съюз и в тясно сътрудничество с Евро-
пейската комисия.

Хиляди хора допринесоха за провеждането 
на Европейската година за борба с бедност-
та и социалното изключване. Заключителна-
та конференция събра заедно част от тези 
хора, работещи по различни проекти в раз-
личните държави в рамките на Европейска-
та година, за да се потърси отговор на въ-
проси като: Какво можем да научим един от 
друг? Как да се борим по-интензивно срещу 
бедността в ЕС?

Жозе Мануел Барозо, Председател на Евро-
пейската комисия, Херман ван Ромпой, Пред-
седател на Европейския съвет, Ласло Андор, 
Еврокомисар - Заетост, социални въпроси и 
приобщаване; Ив Летерм, Министър-пред-
седател на Белгия и Изабел Дюрант, Замест-
ник-председател на Европейския парламент 
се обърнаха към аудиторията по време на 
заключителната сесия на конференцията и 
изразиха своята решителност да продъл-
жат усилията за намаляване на бедността 
в Европа.

Ласло Андор и Лесли-Ан Найт, Европейски 
посланик на Европейската година, обявиха 
Журналистическите награди за Европейска-
та 2010 година – инициирани от Европейска-
та комисия като подкрепа и признателност 
към журналистите, допринесли за по-добро-
то разбиране и осъзнаване на бедността и 
социалното изключване.

Европа си поставя за цел да помогне най-
малко на 20 милиона души да се справят с 
бедността до 2020 г., като ще развие стра-
тегия за бърз, устойчив и включващ растеж. 
Тази европейска политика ще бъде успешна, 
само ако получи подкрепа на всички нива – 
от европейско до местно, но най-вече под-
крепата на хората от всички слоеве на на-
селението. В края на конференцията беше 
представена Декларация на Съвета на Евро-
пейския съюз за Европейската година за бор-
ба с бедността и социалното изключване. 
Мария Петкова, Директор на Фондация Ла-
ле, беше поканена да участва в конференция-
та като знак на признателност към работа-
та на фондацията.
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В условията на настоящата икономическа 
криза има риск от нарастване на броя на без-
работните. Това означава, че повече семей-
ства ще се сблъскат с финансови трудности. 
Опитът показва, че в такива трудни пери-
оди броят на децата в институциите се уве-
личава, особено ако няма развити системи за 
подкрепа за деца и семейства. 

Необходимо е да се увеличат броят и раз-
нообразието на услуги и програми за подкре-
па на деца, застрашени от наставяне в дом 
по различни причини като бедност; невъз-
можност или неумение на родителите им да 
ги отглеждат; насилие в семейството; отпа-
дане или трудност в училище; проблеми в по-
ведението; увреждания и др. Има нужда да се 
разшири обхватът на съществуващите про-
грами, които са ефективни и да се създадат 
и подкрепят и нови проекти и програми; да 
се подобри качеството на наличните услуги 
за деца и семейства и да се популяризират 
добрите практики за работа с деца в общ-
ността. 

Фондация Оук и Фондация Лале са дълбо-
ко убедени в правото и нуждата на всички 
деца да растат в семейна среда, защитени 
от насилие и занемаряване. Водени от своя-
та ангажираност към добруването на деца-
та в България, Фондация Оук и Фондация Лале 
реализират тази съвместна програма за пре-
венция на настаняването на деца в институ-
ции. Задачи на програмата за подкрепа за де-
ца и семейства в общността с цел превенция 
на настаняването в институции са:

• Да се намалят случаите на недоста-
тъчна грижа, насилие и изоставяне на деца; 

• Да се предотврати последващото нас-
таняване на деца в институции; 

• Да стимулира адаптирането и въвеж-
дането на разнообразни съвременни модели 
и практики за подкрепа за деца и семейства, 
които се основават на силните страни на де-
цата, семействата и общността; 

• Да се демонстрират модели и подходи 
на работа с деца и семейства в риск в общ-
ността, които са приложими и в други насе-
лени места в България; 

• Да се стимулира ранното идентифи-
циране и интервенция в случаите на риск от 
настаняване на деца в институции; 

• Да стимулират промени в практиките 
и регламента на грижите за деца в България; 

• Да насърчи участието на местната 
общност в инициативи и дейности, свързани 
с добруването на децата и отглеждането им 
в семейна среда. 

В рамките на годината бяха финансирани 
11 проекта, реализирани от 13 граждански 
организации в 15 общини. Общата сума не 
предоставеното финансиране е 239 895 лева. 
Програмата продължава и през следващата 
2011 година.

Програма за подкрепа за деца и семейства 
в общността с цел превенция на настаняването 
в институции
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Работна среща по Програма 
за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел 
превенция на настаняването 
в институции, София, 2
5 – 26 февруари 2010

Фондация Лале организира работна среща 
на представители на гражданските организа-
ции, които са финансирани по партньорска-
та програма с Фондация ОУК за подкрепа за 
деца и семейства в общността с цел превен-
ция на настаняването в институции. Среща-
та се състоя на 25 и 26 февруари 2010 г. в Со-
фия с подкрепата на FairPlay International. 

Целта на срещата беше да събере учас-
тници от различни организации и населени 
места, за да се запознаят, да научат повече 
за различните проекти и да поставят начало 
на обмяна на идеи и практики. Маркирането 
на основни принципи за сигурност на децата, 
темите за работа в общността и за създа-
ване и развитие на мрежи от организации бя-
ха съществена част от срещата. Лектори 
на обучението бяха представители на граж-

дански организации със сериозен практичес-
ки опит в съответните сфери.

Дани Колева разказа за процеса на изграж-
дане на партньорска мрежа за предотвратя-
ване на изоставането и настаняването на 
деца в институции в община Стара Загора в 
рамките на проект на ARK. Георги Богданов 
представи Националната мрежа за децата и 
нейната позиция за по-ефективна политика 
за деца и семейства в България. Десислава Ге-
оргиева и Валентин Благоев от Българската 
асоциация по семейно планиране и сексуално 
здраве говориха за работата на асоциацията 
по места – от мобилни услуги до модули по 
здравно образование. Стефан Йорданов, ко-
ординатор в Центъра за приобщаващо об-
разование, представи основните политики, 
процедури и стандарти за закрила и сигур-
ност на детето. Темата предизвика много 
въпроси и коментари. 

Втора работна среща по 
Програмата за подкрепа 
за деца и семейства в 
общността, Варна, 
23 – 24 юни 2010

Фондация Лале организира втора работна 
среща на представители на граждански орга-
низации, финансирани по партньорската про-
грама с Фондация ОУК за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел превенция на 
настаняването в институции. Срещата се 
състоя на 23 и 24 юни 2010 в залата за обуче-
ния на Фондация “Карин дом” – център за де-
ца със специални нужди, обучителен и ресур-
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сен център във Варна. В срещата участваха 
представители на: Сдружение „Съучастие”, 
Варна; Каритас, Русе; Дружество за религиоз-
на и обществена подкрепа на лишените от 
свобода, Враца; Клуб на нестопанските ор-
ганизации, Търговище; Сдружение „Плевенски 
обществен фонд Читалища”; Сдружение „Зна-
ние”, Ловеч; Фондация „Здраве и социално раз-
витие”, София; Фондация „Карин дом”, Варна; 
„Сдружение 1 юни”, Бяла Слатина; Сдружение 
„Шанс и закрила”, Хасково и Фондация „Под-
слон за човечеството”, София.

Участниците представиха развитието на 
проектите, трудностите, с които се сблъск-
ват и решенията, които намират. Основни 
проблеми, посочени от повечето организа-
ции, са недостатъчната координация меж-
ду различните институциите, работещи с и 
за деца и сравнително ограничените услуги за 
семейства и деца в общността. 

Лектор на срещата бе Малина Славова от 
Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково, която 
сподели своя дългогодишен опит в мобилна-
та работа с деца в риск да бъдат изоставени 
от семействата си и методи за мотивиране 
и ангажиране на семействата на деца в риск 
от настаняване в социална институция. 

Яна Дочева от Фондация „Подслон за чове-
чеството - България” представи програма-
та за жилищни подобрения за деца и семей-
ства в риск. Фондацията подкрепя нуждаещи 
се семейства, които живеят в лоши битови 
условия и нямат достатъчно средства за ре-
монт и подобрения с малка безлихвени заеми. 

Участниците се запознаха с работата 
на екипа на Фондация „Карин дом”. Г-н Иван 
Станчов, дипломат, създател и Председател 
на УС на фондацията, посрещна лично и поз-
драви участниците в работната среща. Ди-
ректорът Марияна Николова представи еки-
па и дейностите в Дневния център, който 
предоставя разнообразни съвременни услуги 
на деца със специални нужди и на техните се-
мейства.

През втория ден участниците посетиха 
Центъра за здраве и социално развитие на 
Сдружение „Съучастие”, където екипът на 
сдружението представи своите дейности в 
ромска общност по Програмите за превенция 
на изоставяне на деца в институции, превен-
ция на ХИВ и туберколоза. Особен интерес и 
множество въпроси предизвика работата на 
медиаторите, които работят на терен с 
рискови групи. 
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Работно посещение 
в Barnardos, Ирландия, 
2-6 ноември 2010

Фондация Лале организира работно по-
сещение за обмяна на опит по покана на 
Barnardos, Ирландия от 2 до 6 ноември 2010 г. 
Участваха представители на 11 организа-
ции, финансирани по Програмата за подкрепа 
за деца и семейства в общността с цел пре-
венция на настаняването в институции, коя-
то се реализира в партньорство с Фондация 
ОУК. Те посетиха и научиха на място за ра-
ботата на Барнардос, Ирландия. Барнардос е 
водеща ирландска неправителствена органи-
зация в работа за подкрепа на деца и младе-
жи в риск и техните семейства. През три-
те работни дни домакините споделяха с нас 
своя дългогодишен опит в предоставянето 
на услуги за деца и семейства в общността, 
като особено внимание беше отделено имен-
но на работата им в подкрепа на деца и се-
мейства в риск.

Работното посещение започна със среща 
със Suzanne Connolly, Директор на услугите за 
деца и Siobhan Greene, Директор разработва-
не и развиване на услуги в Централния офис на 
Барнардос в Дъблин, които представиха раз-
личните отдели и центрове, управлявани от 
Барнардос и начина на функциониране на ор-
ганизацията. Те обясниха цялостния процес 
по разработване на дадена услуга и наблегна-
ха върху системите и стандартите за мони-
торинг и оценка на услугите.

Посетихме Проект „Улица Бъкингам” в 
централната част на града, където се пре-
доставя услуга за подкрепа на семейства в се-
риозна нужда. Имахме възможност да видим 
пространствата, пригодени за работа с де-
цата и техните семейства, научихме за ета-
пите на оценка за всеки един случай, преди да 
се реши каква конкретна подкрепа да бъде 
предоставена.

Вторият ден започна с посещение на 
Mulhuddart - Регионален офис в Северен Дъ-
блин и среща с Grainne Burke, Помощник ди-
ректор, Услуги за деца в Северен Дъблин. По 
време на срещата ни беше представена под-
робно работата на Barnardos в региона, като 
особено внимание се обърна върху услугата 
„Ранни години” за деца от 0 до 5 години; Про-
грамата за Приятелство, помагаща на деца-
та да преодоляват агресията, да разбират и 
изразяват чувствата и емоциите си и да се 
сприятеляват по-лесно и Проект „Магията 
на думите” за деца с проблеми с четенето.

Следобед групата ни се раздели на 3 части, 
за да посети едновременно три различни ус-
луги в региона. Запознахме се с Програмата за 
тинейджъри – родители на възраст 13-19 го-
дини във Finglas; Проект Springboard в Corduff, 
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където семейни съветници работят едно-
временно с децата и техните семейства и 
Програмата TESO, специално разработена за 
подкрепа и образование на номадстващите 
общности в региона.

През последния работен ден отпътува-
хме към град Thurles за среща с Liz Chaloner, 
Помощник директор на Услуги за деца в Южен 
регион. Част от групата остана в Thurles и се 
запозна с работата по услуга „ранни години” 
и как тя се реализира в селски регион. Друга-
та част от групата отпътува към Clonmel и 
посети Услуга за подкрепа на семейства в сел-
ски регион и се запозна отблизо с метода на 
„семейните конференции”.

Непосредствено след завръщането си в 
България всички участници споделиха с нас 
колко интересно и вдъхновяващо е било за 
тях работното посещение в Ирландия и че в 
момента обмислят различни възможности и 
идеи как да приложат конкретни неща от ви-
дяното и наученото в Barnardos в своята все-
кидневна работа.

Ротари Интернешънъл 
предоставя допълнителна 
помощ за семейства с 
малки деца, включени в 
Програмата за превенция на 
настаняването в институции, 
село Буковлък, 29 ноември 2010

На 29 ноември 2010 Филип Клейтън напра-
ви от името на Ротари Интернешънъл даре-
ние от детски дрехи в село Буковлък, община 
Плевен. Дарението ще бъде разпределено от 
местното Читалище „Пробуда - 27” сред най-
бедните и нуждаещи се семейства с малки де-
ца, живеещи в селото. Дарението е допълни-
телна подкрепа за работата на Сдружение 
Плевенски обществен фонд „Читалища” по 
проект „Семейството започва от децата”. 
Целта на проекта е да въведе нов модел за 
работа с деца и техните семейства в села-

Горещо благодаря за възможността да бъда част 
от групата на работното посещение в Ирландия. 
Заредена съм с ентусиазъм и нямам търпение да 
споделя впечатленията си с читалищните хора от 
нашия проект. Благодаря за усилията, които поло-
жихте, за да мога аз и колегите от мрежата да ви-
дим онова, което е изключително важно за наши-
те практики.

 Даниела Димитрова,
Плевенски обществен фонд Читалища
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та за предотвратяване на недостатъчната 
грижа и насилие към тях и настаняването им 
в институции, чрез мрежата на местните 
читалища.

Работна среща на 
организациите, финансирани 
по Програма Превенция на 
настаняване в институции, 
20-21 декември 2010, София

Фондация Лале организира работна среща 
на организациите, финансирани по Програма-
та за подкрепа на деца и семейства в общ-
ността с цел превенция на настаняване на 
деца в институции. Срещата се състоя на 
20-21 декември в София. Целта беше да се об-
мени информация между участниците; да се 
идентифицират нови идеи за работа с деца 
и семейства в общността и нуждите от до-
пълнителна подкрепа за реализирането им.

Участниците споделиха актуална инфор-
мация за развитие на проектите, както и 
основни успехи и трудности в постигане на 
целта през първата година.

Специална сесия беше отделена на обсъж-
дане на обратна връзка от работно посе-
щение в Барнардос, Ирландия, през ноември. 
Колегите споделиха какво са научили, какво 
може да бъде приложено в България и от как-
ва допълнителна подкрепа имат нужда, за да 
реализират намеренията си.

Вторият ден на срещата беше организи-
ран съвместно с Фондация Оук и в срещата 
се включиха всички граждански организации, 
финансирани от Фондация Оук в България. 

Звезделина Атанасова и Магдалена Цонева 
от Фондация Карин дом, Варна представиха 
подробно нов подход за работа с фокус вър-
ху семейството, който е в основата на те-
кущ проект на фондацията. Невена Маджа-
рова от Клуб на НСО в Търговище представи 
впечатленията на групата от работата на 
Барнардос, Ирландия, в подкрепа на деца и се-
мейства в общността.

В работата на срещата се включи Вален-
тина Симеонова, зам.-министър, Министер-
ство на труда и социалната политика. Тя 
представи вижданията на министерството 
по отношение на превантивната работа и 
процеса на деинституционализация в Бълга-
рия. Г-жа Симеонова подчерта необходимост-
та от планиране на комплексни интегрирани 
услуги, включително и мобилни такива. Учас-
тниците в срещата зададоха въпроси и пред-
ставиха коментарите и препоръките си. 
Основно внимание беше отделено на устой-
чивостта на създаваните иновативни услуги 
за деца и семейства в общността.
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Програма “Предай нататък” 

Програма “Предай нататък” започна в об-
щина Плевен през юни 2008 година в селата 
Коиловци, Опанец и Ясен. В момента в про-
грамата са включени общо 42 семейства от 
12 села: Коиловци, Опанец, Ясен, Бръшляница, 
Телиш, Мечка, Радишево, Горталово, Ралево, 
Беглеж, Тученица и Бъркач.

До края на 2010 година 33 семейства са по-
лучили породисти крави. До момента 9 от 
семействата са предали теленцата си на 
други семейства в същото или съседно село. 

Още шест женски теленца предстои да бъ-
дат предадени през настоящата 2011 годи-
на.  Новите семейства, включили се през 2010 
година, са общо 15. Всички те са материал-
но затруднени семейства с деца. Новите се-
ла от Плевенска област, присъединили се към 
Програмата през 2010 г. са шест.

Община Плевен предоставя земя за безвъз-
мездно ползване за изхранване на животните. 
Във всяко от селата програмата се реализи-
ра в сътрудничество с   местното читали-
ще, Плевенски Обществен фонд „Читалища”, 
кметовете на селата и община Плевен. През 
2010 година като допълнителна подкрепа за 
семействата в област Плевен започнахме за-
едно с Плевенски обществен фонд Читалища 
сътрудничество с Фондация Подслон за чо-
вечеството – България, които предоставят 
възможност за отпускане на безлихвен заем 
за ремонт на жилище на най-нуждаещите се 
семейства – много от тях включени в Про-
грама „Предай нататък” и Програмата за 
превенция на настаняването на деца в соци-
ални институции.

Работна среща по Програма 
„Предай нататък”, 
Плевен, 23 февруари 2010

На 23 февруари 2010 г. в Плевен се състоя 
работна среща с 28 семейства от селата 
Коиловци, Опанец, Ясен, Бръшляница, Телиш, 
Мечка и Радишево от община Плевен. Среща-
та беше организирана в сътрудничество с 
Плевенски обществен фонд „Читалища” и чи-
талищата в изброените села в рамките на 
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програма „Предай нататък”. Участваха също 
секретари на местните читалища, кметове-
те и кметските наместници на 10 села от 
общината. 

Целта на срещата беше да бъдат подкре-
пени участниците в програмата чрез пре-
доставяне на информация за различните въз-
можности за фермери и селскостопански 
производители в рамките на програмата за 
селските райони; субсидии за животни; про-
мени в закона за животновъдството и произ-
тичащите от тях практически промени за 
семействата, отглеждащи животни.

Мъгърдич Хулиан, експерт във Фондация 
„Европейски институт”, представи различ-
ни европейски програми и съответните из-

исквания за участие. Той отговори на въ-
проси на стопаните. Много активни бяха и 
присъстващите кметове. Боряна Първанова, 
координатор проекти в „Хабитат България”, 
представи дейността на организацията. Тя 
очерта възможността за нова програма, спе-
циално разработена, за да посрещне нужди-
те на семействата, включили се в програма 
„Предай нататък” на Фондация Лале. Учас-
тниците в срещата говориха и за предсто-
ящия Европейски ден на солидарност между 
поколенията и различните инициативи, пла-
нирани във всяко село. Самото реализиране 
на програма „Предай нататък” в повечето 
семейства е форма на всекидневна солидар-
ност между поколенията. 
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На публична церемония на 25 март в ка-
мерна зала „България” бяха официално връчени 
традиционните награди „Проект на година-
та 2009” за неправителствени организации, 
работещи в социалната сфера. За пети по-
реден път представители на граждански ор-
ганизации от цялата страна, министерства, 
агенции, общини, бизнес компании и много 
гости се събраха, за да засвидетелстват пуб-
лично признание към социално солидарните и 
отговорни за общността си хора.

И тази година церемонията беше откри-
та от Иво Прокопиев, председател на Ико-
номедия и Конфедерацията на работодате-
лите и индустриалците в България и Мария 

Петкова, Директор на Фондация Лале. Иво 
Прокопиев разказа за работата на журито и 
критериите за оценка на номинираните про-
екти - резултатите; устойчивостта на дей-
ностите във времето; финансовата ефек-
тивност; участието на целевите групи и 
местната общност; новаторството и при-
ложимостта на идеята в други населени мес-
та. Той представи и първите девет проек-
та, измежду които са избрани тазгодишните 
носители на наградите “Проект на годината 
2009”. По традиция членовете на журито – 
представители на водещи бизнес компании, 
медии и хора на изкуството – връчиха награ-
дите на трите отличени проекта.

Проект на Годината 2009
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Негово Превъзходителство Карел ван Ке-
стерен, Посланик на Кралство Нидерландия 
у нас и Севда Шишманова, член на УС на Бъл-
гарската национална телевизия, представи-
ха първия отличен проект - „Изграждане на 
комплекс от психично-здравни услуги в общ-
ността в гр. София, община Слатина”. Услу-
гите в комплекса допринасят за социалната 
интеграция на хората чрез благоприятна сре-
да за възстановяване и укрепване на социал-
ните им умения и навици, за преодоляване 
на негативните емоционални, психологиче-
ски и социални последици, съпътстващи пси-

хичното боледуване. Проектът се изпълнява 
от Фондация „Глобална инициатива в психиа-
трията – София”. Екипът на фондацията се 
качи на сцената, за да получи своята награ-
да и да изкаже благодарност към Фондация 
Лале, с чиято подкрепа за ремонтните дей-
ности Комплексът от психично-здравни услу-
ги в общността в София стана факт.

Проект „Десегрегация на ромското обра-
зование”, изпълняван от Сдружение „Орга-
низация Дром” във Видин, беше представен 
от Франк Бауър, президент на Фондация 
„Америка за България” и Анна Захариева, 
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изпълнителен директор на „ФеърПлей Ин-
тернешънъл” АД. Дейностите по проекта 
обединяват ромски и неромски деца и роди-
тели чрез извънучебни форми, които спома-
гат за интегриране на ромската общност 
в българското общество и повишават то-
лерантността и възприемането на основни 
европейски ценности. Донка Панайотова, 
Председател на „Организация Дром”, получи 
наградата и заяви, че тя е признание за ра-
ботата и усилията на целия мултиетниче-
ски екип на сдружението.

Даниела Петкова, Главен изпълнителен ди-
ректор на ПОК „Доверие” и Иво Прокопиев, 

председател на КРИБ, обявиха третия награ-
ден проект - „Грижа за децата” на Сдружение 
„Асоциация Ная” в Търговище. Проектът е на-
сочен към повишаване на информираността 
на деца и младежи от Търговище и обединя-
ване на ресурсите на местни организации и 
институции за превенция на сексуалното на-
силие над деца. Г-жа Светла Сивчева, предсе-
дател на Сдружение „Асоциация Ная”, прие 
развълнувано наградата и сподели, че си меч-
тае за нея от три години, когато друг техен 
проект е бил сред номинираните. 

Наградата „Проект на годината 2009” 
представлява пластика, специално изработе-
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„Фондация Лале полага много енергия, за да 
превърне този конкурс в традиция и наистина 
той вече е едно много специално събитие. 
Искам още веднъж да благодаря на екипа и 
за другите инициативи на фондацията и да 
ги поздравя с една мисъл на Уинстън Чърчил 
– „Прехраната се изкарва с това, което 
получаваш, а животът си създаваш с това, 
което даваш. ”

 Иво Прокопиев,
Председател на КРИБ

„Преди всичко бих искала да изразя огромното 
си уважение към дейността на Фондация Лале 
като организация, която се е фокусирала върху 
социалната отговорност, защото дълбоко 
вярвам, че всички организации в страната, 
включително и бизнес организациите, трябва 
да основават своята дейност и всички 
политики, които прилагат в управлението си 
върху социалната отговорност, дотолкова 
доколкото всички организации са плод на 
обществото и трябва да функционират в 
негово име.”

Даниела Петкова,
Главен изпълнителен директор

на ПОК „Доверие”
 

„…благодаря на Фондация Лале и на Мария 
Петкова, защото с тяхна помощ ние в голяма 
степен сме това, което сме. Те много са ни 
помагали и много са ни подкрепяли.”

Светла Сивчева,
Председател на УС на Асоциация „Ная”

Търговище

на от проф. Георги Чапкънов, придружена от 
сертификат и малък допълнителен грант от 
Фондация Лале. 

Наградените проекти бяха избрани измеж-
ду 29 проекта от цялата страна, отличени 
с признанието на хората, които ги номини-
раха. Проектите са предложени за награда 
от други граждански организации и партньо-
ри по проекта; от членове на екипа, изпъл-
няващ проекта; от журналисти и медии; от 
Отдел „Закрила на детето”; от донорски ор-
ганизации; от общини; доброволци; общинска 
дирекция „Социално подпомагане”; замест-
ник областен управител; педагогически съ-
ветници и участници в дейностите. Девет 
от представените проекти се изпълняват 
в малки, а други четири - в големи градове в 
страната. В София се реализират десет про-
екта, а други шест се изпълняват от местни 
организации в села. Един от проектите се из-
пълнява в 5 града в България. 

В конкурса бяха поканени да участват 
граждански организации, които през 2009 г. са 
изпълнявали проект, насочен към подобрява-
не на условията, възможностите и качество-
то на живот на определени социални групи 
от хора или на общността в дадено населе-
но място, независимо от размера и източни-
ка на финансирането, мястото на реализация 
или типа на социалните дейности. 

Церемонията бе организирана с подкрепа-
та на Програма МАТРА на Министерство на 
външните работи на Кралство Нидерландия, 
New Moment New Ideas Company и с медийно-
то партньорство на Българска национална 
телевизия, вестниците “Дневник” и “Капи-
тал”, радио “Стар ФМ”. 
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Програма на Обединени 
Холандски Фондации 
за Централна и 
Източна Европа – 2010
(Общо - 28 900 лева)

1. Сдружение “Съучастие”, Варна

Проект: Създаване и функциониране 

на Център за превенция на рисково-

то поведение в ромската общност.

Цел: Създаване на подходяща мате-

риална база за функцио ниране на Цен-

търа

Дейности:  Превенция на ХИВ/СПИН и полово предава-

ни болести; превенция на наркоманиите; превенция на 

асоциалното поведение; превенция на изоставянето на 

деца.

Допълнителна сума:  14 450 лева

За контакти: Илиян Ризов 

ж. к. “Възраждане”, бл.  22, ап.  91 

Варна 9002

Тел. 0897 / 900 950 

ilriz@yahoo.com

2. Фондация “За по-добро 
психично здраве”, Варна

Проект: Ремонт и оборудване на 

Център за информация, консултира-

не, обучение и работа по проблеми-

те на наркоманиите и последствия-

та 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 психоактивни 

вещества; социално-психологична и психотерапевтична 

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.

Допълнителна сума: 14 450 лева

За контакти: Тони Милева

Ул. “Царевец”, бл. 9, вх. В, ет. 8, ап. 78 

Варна 9002, Тел. 0885 / 013 713, факс: 052 / 304 221 

bm_health@yahoo.com

Финансирани проекти
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Програма малки грантове - 2010
(общо 31 294 лева и 6 компютъра)

1. Читалище “Херион”, с. Горталово

Проект: Щастлива пролет 
в моята сребърна есен
Цел: Създаване на център за възраст-
ни хора в село Горталово.
Дейности: Ремонт и оборудване на 
център за възрастни хора. В центъ-
ра ще се предоставя обучение по компютърна грамот-
ност; ползване на интернет; четене на ежедневници; 
здравни лектории; измерване на кръвно; отбелязване на 
различни празници и т.н. Доброволци ще помагат в еже-
дневието на трудно подвижните хора от селото. 
Отпусната сума:  898 лв. и 
предоставени 2 компютъра
За контакти: Пенка Русева
Ул. „Бинка Парашкевова”  2
с. Горталово, 5888
общ. Плевен
Тел. 064 / 90 84 14
doni_1950@abv.bg

2. Народно Читалище 
“Архимандрид Доситей - 1908”, 
с. Доситеево, общ. Харманли

Проект: Изграждане на център за 
информация и социални контакти 
„Архимандрид Доситей” за хората 
от третата възраст в с. Доситеево, 
община Харманли
Цел: Преодоляване на изолираността 
на възрастните жители на с. Доситеево и повишаване 
качеството им на живот чрез създаване на условия за 
разширяване на социалните контакти и стимулиране 
общуването между тях
Дейности: Обзавеждане и оборудване на информационен 
център в с. Доситеево, където ще се предоставят 
административни и информационни услуги. Доброволци 
ще помагат на възрастните хора да ползват компютри 
и интернет. Центърът ще бъде отворен за хората от 
всички поколения; ще стимулира общуването между 
тях, ще разнообрази живота на възрастните хора и ще 
разшири социалните им контакти. В центъра ще има 
телевизор, абонамент за вестници и списания, а два пъти 
в месеца ще се провеждат беседи по въпроси, вълнуващи 
цялата общност. 
Отпусната сума:  2 329 лв. и предоставени 
3 компютъра
За контакти: Русиян Керанов
с. Доситеево, 6472
общ. Харманли
Тел. 0888 / 592 387

С голямо удоволствие и уважение се обръщам към вас, 
за да ви благодаря за доброто желание да предоста-
вите на читалище “ Херион-1926 “ възможността да 
получим първоначална компютърна  и интернет гра-
мотност. В този момент от моя живот това е мно-
го важно за мен, защото чрез общуването с децата 
ми, които са далеч от мен, аз се чувствам по-малко 
самотна. Изпълнена съм с голяма благодарност към 
вас, с възхищение от възможностите на интернет  и 
с удоволствие от работата с компютъра.
БЛАГОДАРЯ  ВИ.

Йорданка  Христова,
Село Горталово, община Плевен



36

3. Народно Читалище “Надежда”, 
с. Имренчево, общ. Велики Преслав

Проект: Изграждане на интернет 
клуб в Читалище „Надежда”, 
с. Имренчево”
Цел: Преодоляване на социалната 
изолация на възрастното население 
чрез създаване на условия за интег-
риране в обществения и културен живот и общуване 
между поколенията.
Дейности: Ремонт и оборудване на интернет зала в чи-
талищната сграда, в която младежи- доброволци ще обу-
чават възрастните хора на компютър и интернет, за да 
могат да контактуват с близките си в големите градове 
и в чужбина, да четат пресата в интернет и т.н.
Отпусната сума:  3 000 лв. и предоставен 
един компютър
За контакти: Геновева Христова
Ул. „Преслав”  8
с. Имренчево, 9877
общ. Велики Преслав
Тел. 0893 / 312 294

4. Сдружение “Център Мария”, 
гр. Горна Оряховица
Проект: Специализирана помощ за 
пострадали от домашно насилие

Цел: Осигуряване на защитена сре-
да и ефективна подкрепа на жени- 
жертви на домашно насилие.
Дейности: Психосоциално и юриди-
ческо консултиране на жени-жертви 
на домашно насилие; популяризиране 
на откритата телефонна линия; обучение на специалис-
ти за работа с деца, жертви на насилие.
Отпусната сума:  4 215 лв.
За контакти: Людмила Цветанова
Ул. „Цар Освободител”  11
Горна Оряховица, 5100
Тел. 0618 / 2 21 81
center_maria@abv.bg
www.centermaria.org

5. Народно Читалище „Светлина - 1913”, 
с. Раждавица, общ. Кюстендил

Проект: Клуб трета възраст
Цел: Преодоляване на социалната 
изолация на възрастните хора в с. 
Раждавица чрез създаване на условия 
за социални контакти.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на 
клуб на възрастните хора към читалището в с. Ражда-
вица, където ще се провеждат информационни и дис-
кусионни срещи с различни специалисти и юристи; раз-
нообразни дейности, насочени към солидарност между 
поколенията.
Отпусната сума:  4 870 лв.
За контакти: Росица Васева
с. Раждавица, 2550
общ. Кюстендил
Тел. 0882 / 885 077
krumov@dir.bg

6. Фондация „Очи на четири лапи”, 
гр. София

Проект: Повече топлина 
за по-малко пари
Цел: Оптимизиране ефективност-
та на отоплителната система на 
сградата на Център за рехабилита-
ция на възрастни хора със сетивни 
увреждания с помощта на служебни кучета, чрез подмя-
на на отоплителни тела и рехабилитация на отопли-
телна система.
Дейности: Оптимизиране и рехабилитация на отопли-
телната система в Центъра; подмяна на отоплител-
ни тела; продухване на тръби; намаляване разходите 
за отопление на Центъра; подобряване качеството на 
учебния процес и работната среда.
Отпусната сума:  4 422 лв.
За контакти: Албена Алексиева
Бул. Европа 138
София, 1360
Тел. 02 / 824 38 45
e4p@abv.bg
www.e4p-bg.com
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7. Сдружение „Деца със специални 
потребности”, гр. Мадан

Проект: Да започнем на „чисто” – 
център за работа с деца със специ-
ални потребности
Цел: Създаване на Център за работа 
с деца със специални потребности.
Дейности: Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на Център за работа с деца със специални 
потребности в гр. Мадан.
Отпусната сума:  2 895 лв.
За контакти: Емилия Георгиева
ул. Явор, бл.7, ет.3, ап.7
гр. Мадан, 4900
Тел. 0896 / 606 375
emi_georgieva77@abv.bg

8. Фондация „Бетел - България”, 
гр. София

Проект: Подобряване качеството на 
живот на лица със социална изолация 
и зависимост в защитено жилище на 
„Бетел”, сeло Владимир, община Ра-
домир
Цел: Разширяване на защитеното 
жилище на „Бетел” в село Владимир.
Дейности: Изграждане на нова трапезария и кухня в 
защитено жилище на „Бетел” в село Владимир и пре-
връщане на старите в спални помещения; подобряване 
условията на живот в защитеното жилище и разширя-
ване на капацитета му; създаване на трудови навици и 
възможност за придобиване на строителни умения от 
пребиваващите в защитеното жилище.
Отпусната сума:  4 900 лв.
За контакти: Диана Йорданова
ул. Сердика 25, София, 1202
Тел. 02 / 983 52 68
bulgaria@betel.org

9. Народно Читалище „Сергей Румянцев”, 
с. Капитан Димитриево, общ. Пещера

Проект: Дневен център за възраст-
ни хора „Доверие” в с. Капитан Ди-
митриево
Цел: Да се намали социалната изола-
ция на хората от третата възраст 
в с. Капитан Димитриево и се съз-
даде място за социални контакти и общуване, като се 
разшири дейността на читалището.
Дейности: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Днев-
ния център за възрастни хора „Доверие” към читалище-
то в с. Капитан Димитриево, където ще се провеждат 
ежемесечни срещи с различни специалисти, експерти, 
социални работници и юристи; ще има клубове по ин-
тереси – плетиво, кулинарство и пчелар.
Отпусната сума:  3 765 лв.
За контакти: Стоянка Иванова
Ул. Георги Димитров 33
с. Капитан Димитриево, 4589
общ. Пещера
Тел. 03559 / 23 69; 0886 / 614 340
chitalishte_k.dimitrievo@abv.bg
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Отношение ви към нас ме мотивира още 
повече  да дам всичко от себе си и организацията, 
която ръководя, за да направим Програмата 
успешна и да продължаваме да променяме живота 
на хората около нас.
 

Албена Бонева,
Председател на УС

Фондация “Ръка за помощ”

Програма за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в 
институции – 2010 г. 
(Общо за 2010 – 239 895 лева)

1. Сдружение „Клуб на нестопанските
организации”, гр. Търговище

Проект: Подкрепа от общността 

за отглеждане на децата в семейна 

среда

Цел: Въвеждане и утвърждаване на 

ефективни модели и практики за 

подкрепа на деца и семейства от ромския етнос с ак-

тивното участие на местната общност, с цел да се 

намали броя на изоставените и неглижирани деца в Тър-

говищка община. Минимум 50 семейства от Търговищка 

община ще получат конкретна подкрепа за подобряване 

качеството на живот на техните деца, а още над 50 

ще получат допълнителни знания и умения за рисковата 

бременност и добрата грижа за децата.

Дейности: Ромски медиатори и социални работници ще 

работят по 1) Ранно установяване на „рискова бремен-

ност” и риск от изоставяне на новороденото, осъщест-

вяване на пряк и продължителен контакт с бременната 

и нейното семейство, придружаване и посредничест-

во до здравни услуги, проследяване на бременността, 

включване в курсове за бременни, попълване и подаване 

на различни документи и др. 2) Подкрепа за подобряване 

на здравословното състояние на деца от 0 до 3 години 

и повишаване на родителския капацитет на семейства-

та им. 3) Беседи за сексуална просвета.

Целеви групи: 40 семейства, жени и девойки, живеещи 

в кв. „Малчо Малчев”, Търговище и 60 семейства от 

селата от община Търговище - Голямо Ново, Вардун и 

Лиляк от компактните ромски общности; членове на 

ромските НПО, ромски лидери и други активни жители 

на изброените места - общо над 100 души; институци-

ите, организациите и местната власт, имащи пряко 

отношение и законово определени ангажименти да ра-

ботят по проблема на изоставянето и неглижирането 

на деца.

Отпусната сума: 28 560 лева

За контакти: Невена Маджарова

Клуб на НСО – Търговище

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

Тел. 0601 / 6 34 25

clubngo@abv.bg

www.clubngo.org 
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2. Сдружение „Знание”, гр. Ловеч

Проект: У дома
Цел: Да подкрепи силните страни 
на семействата и на бъдещите май-
ки, чрез предлагане на нови услуги в 
община Ловеч по превенция на изо-
ставянето на деца в най-рисковия за родителите пери-
од – бременността и първите дни след раждането на 
детето.
Дейности: Идентифициране и работа с рискови случаи 
преди раждането на децата; училище за родители; пре-
венция на изоставянето на новородени, непосредстве-
но след раждането; информационни кампании; дискусии 
с младежи; фамилен консултант.
Целеви групи: Родителите на деца, застрашени от из-
оставяне – майки, бащи и разширени семейства – около 
150 души; работещите в институциите, имащи отно-
шение към децата с риск да бъдат изоставени – ДСБ, 
ОЗД, ЦОП, Община – Ловеч, МБАЛ – Ловеч, здравните 
медиатори – около 50 души. Гражданите на общината, 
които ще бъдат обект на въздействие на информаци-
онните кампании – около 10 000 души. 
Отпусната сума: 21 420 лева
За контакти: Донка Михайлова
Сдружение „Знание”, 
ул. „Търговска”  44, ет. 4, Ловеч, 5500
Тел. 068 / 627 952
znanielovech@mbox.contact.bg

www.znanielovech.org

3. Сдружение „Съучастие”, гр. Варна

Проект: Превенция на изоставяне-

то на деца от ромската общност

Цел: Намаляване на случаите на из-

оставяне на деца и настаняването 

им в институции от четирите ром-

ски махали на гр. Варна.

Дейности: Информиране на общността за последиците 

от настаняването на децата в институции; идентифи-

циране на семейства в риск и провеждане на социална и 

психологическа работа с тях; развиване на родителския 

капацитет на млади ромски семейства и създаване на 

негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално 

поведение по отношение на изоставянето на деца и 

настаняването им в институции.

Целеви групи: Семейства, при които съществува риск 

от изоставяне на деца и настаняването им в инсти-

туции (самотни жени; бременни жени и многодетни 

семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в 

които вече има дете/деца, настанени в институция; 

семейства, в които има завърнало се дете/деца от 

институция; проституиращи жени; семейства, рабо-

тещи в чужбина; непълнолетни родители). Млади хора 

с рисково сексуално поведение (с множество сексуални 

партньори и непрактикуващи безопасен секс; с асоциал-

но поведение). 

Отпусната сума: 29 700 лева

За контакти: Илиян Ризов

Сдружение „Съучастие”

Ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91

Варна, 9020

Тел. 0897 900 950

ilriz@yahoo.com
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4. Сдружение „Плевенски обществен 
фонд Читалища”, гр. Плевен

Проект: Семейството започва от 
децата
Цел: Да тества и въведе нов модел 
за работа с деца и техните семейс-
тва, живеещи в селата, за предо-
твратяване на недостатъчната грижа и насилие към 
тях и настаняването им в институции, чрез мрежата 
на местните читалища.
Дейности: Проучване и идентифициране на конкрет-
ните проблеми, потребности и нагласи на целевата 
група, както и на околната семейна и общностна сре-
да; въвеждане на нови социални услуги за децата в риск 
и техните семейства на място - в селата в Плевенска 
община; изграждане на устойчиво функциониращи орга-
низационни структури в селските читалища за извъну-
чилищни дейности, за подкрепа при подготовката им 
за училище и развитие на техните личностни и твор-
чески потенциали; създаване на Мобилен център за об-
ществена подкрепа; изграждане на местни Обществени 
съвети в петте села; популяризиране и мултиплициране 
на въведения модел сред мрежата на селските читали-
ща на територията на Централна Северна България. 
Целеви групи: 60 деца от ромски произход от селата 
Буковлък, Бохот, Бръшляница, Търнене и Ясен, Плевенска 
община, на възраст между 7 и 12 год., живеещи в крайна 
бедност, отпаднали от училище, живеят без родител-
ски грижи, отглеждани от роднини или само от един 
родител, препитаващи се единствено от социални 
помощи. Върху част от тях е упражнявано агресия и 
насилие. В дейностите ще бъдат включени и техните 
семейства, представени от родител или роднини при 
отсъствие на родители. Проектът е насочен инди-
ректно към 584 деца от петте селски общности, осо-
бено рискови и нуждаещи се от подкрепа. 
Отпусната сума: 26 660 лева
За контакти: Даниела Димитрова
Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”
пл. „Възраждане” 1, офис 311, Плевен, 5800
Тел. 064 / 836 558

fond.plevenfond@gmail.com

5. Фондация „Здраве и социално 
развитие”, гр. София

Проект: Алтернативни услуги за 

родителски умения и развитие на 

децата от 0-5 г. като превенция на 

настаняването в институции

Цел: Ранна превенция на изоставяне-

то на ромски деца от 0-5 г. в спе-

циализирани институции чрез подобряване на родител-

ските умения и осигуряване на ранно детско развитие 

посредством прилагане на интегриран модел, базиран в 

общността.

Дейности: Групово обучение в родителски умения и 

здравно образование на бременни жени и майки на деца 

в риск 0-3 г.; предоставяне на индивидуално социално/

психологическо консултиране и работа по случаи, насоч-

ване и информиране на бременни жени/майки на деца 0-3 

г.; предоставяне на алтернативна услуга за всекидневни 

занятия на деца 4-5 г., които не посещават детска гра-

дина, повишаване родителския капацитет и консулти-

ране на техните семейства.

Целеви групи: Деца от 0-5 г. от семейства в неравнос-

тойно социално положение от кв. „Факултета”, техните 

родители и бременните - 240 бременни жени и майки на 

деца от 0-3 г. (майката/бременната жена е: непълнолет-

на и/или самотна и/или без доходи и/или жилище; мно-

годетна; има проблеми в комуникацията; има едно или 

повече деца в риск; има едно или повече деца с уврежда-

ния; в семейството има институционализарно дете). 30 

деца на 4-5 г. и техните семейства (детето не посещава 

детска градина; родителите са непълнолетни и/или без 

доходи и/или жилище и/или имат едно или повече деца в 

риск; в семейството има институционализарно дете).

Отпусната сума: 29 700 лева

За контакти: Елена Кабакчиева

Фондация „Здраве и социално развитие”

бул. „Македония”  17, ет. 4, ап.21

София, 1606

Тел. (02) 851 81 08; (02) 953 34 55

mail@hesed.bg

www.hesed.bg
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6. Русенска Католическа Организация 
„Каритас”, гр. Русе

Проект: Активни общности в пре-
венцията на институционализация-
та на деца и младежи
Цел: Повишаване на общностните 
ресурси в общини Русе и Враца за 
предотвратяване настаняването 
на непълнолетни деца в поправителни институции Со-
циално педагогически интернат (СПИ), Възпитателно 
училище-интернат (ВУИ) и Поправителен дом (ПД), чрез 
възстановяване отношенията между семейството и де-
цата с девиантно поведение от една страна, общност-
та и децата с девиантно поведение от друга, както и 
овъзмездяването на нанесените щети в общността.
Дейности: Създаване на групи за взаимопомощ за семей-
ства на деца с девиантно поведение; провеждане на 
фамилни конференции; работа с децата и техните се-
мейства (биологични родители, осиновители, приемни 
родители, роднини, настойници) за възстановяване на 
връзките в семействата за изграждане на капацитет 

за разбиране, приемане и преодоляване поведенческите 

проблеми на детето; работа индиректно с широката 

общественост и институциите за повишаване нивото 

на разбиране на проблема и изграждане на цялостна ат-

мосфера в общността за подкрепа на децата и техни-

те семейства.

Целеви групи: Деца, извършители на противообщест-

вени прояви и техните семейства; непълнолетни извър-

шители на престъпления и техните семейства; деца, 

върнати в България по Координационния механизъм за 

рефериране и обгрижване на непридружени деца; деца, 

напускащи СПИ, ВУИ или ПД; институции и местна 

власт; местна общественост; църкви; училища; право-

охранителни институции (съд, прокуратура, полиция). 

Отпусната сума: 28 400 лева

За контакти: Йоана Терзиева

Каритас Русе

Ул. „Богдан Войвода” 3

Русе, 7002

Тел. 082 / 82 15 12; факс: 082 / 82 15 13

caritas@ruse.techno-link.com

www.caritas-bg.org
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7. Фондация „Карин дом”, гр. Варна

Проект: Развитие на услугата „ран-

на интервенция” за деца със специал-

ни нужди в местните общности

Цел: Да се развие услугата „Ранна ин-

тервенция” за деца с увреждане на 

територията на България. Тази услуга е определена като 

предоставяне на помощ на семействата на бебета и 

малки деца от членове на неформални и социални мрежи 

за подкрепа, които влияят пряко и косвено върху функ-

ционирането на майката, семейството и детето.

Дейности: Проектът е насочен към подпомагане на 

развитието на услугата Ранна интервенция от 10 не-

правителствени организации на територията на стра-

ната чрез обучения, предоставяне на експертна помощ 

и популяризиране на услугата. Обучените консултанти 

по ранна интервенция ще подпомагат семействата да 

разберат увреждането и да могат сами да развиват по-

ложителни интервенции за своите деца. Този социален 

модел на услугата, която се осъществява в дома на се-

мейството овластява семейството да създаде възмож-

ности за упражняване на съществуващите способности 

на детето, както и да развива негови нови умения. Ус-

лугата включва и организирането на мобилен екип от 

специалисти, който да подпомага работата на консул-

танта, като предоставя оценка и подкрепящи услуги на 

семействата с деца в риск/с увреждане. 

Целеви групи: Целевата група по този проект са мест-

ните общности, представлявана от 10 неправител-

ствени организации от цялата страна, работещи с 

деца в риск от развитие на увреждане/с увреждане, 

които ще развият услугата ранна интервенция. Общо 

20 ще бъдат представителите на НПО, които ще пре-

минат обучения, ще сформират екипи, ще разработят 

проектни идеи и ще инициират услугата в своите об-

щини. Това ще бъдат социални работници и различни 

специалисти за работа с деца с увреждане.

Бенефициенти са деца в риск/с увреждане на възраст 

от 0 до 4 год., техните родители и разширени семей-

ства (общо 150 човека от 10 общини).

Отпусната сума: 20 000 лева

За контакти: Мариана Николова

Варна 9010

местност „Св. Никола”, п.к. 104

Тел.: 052 302 517, факс 052 302 516

karindom@karindom.org

www.karindom.org

8. Асоциация на пациентите с вродени 
лицеви аномалии и техните родители – 
АЛА, гр. Пловдив

Проект: Вродените аномалии не са 

причина за изоставяне на деца в ин-

ституции – национална родителска 

мрежа за подкрепа 

Цел: Целта на проекта e качествена 

превенция на изоставянето на деца с увреждания чрез 

създаване на мрежа от „родители за контакт”. Тяхната 

роля е да изслушват, да предоставят разбиране, съвет 

и информация, необходими за отглеждането на децата 

с увреждания. 

Дейности: Обучение и подготовка на родители на деца 

увреждания, които ще оказват психологическа подкрепа 

на нови родители със сходни проблеми. След проведено 

обучение от експерти в областта за справяне с психоло-

гическите проблеми и внимателна психологическа оцен-

ка, родителите за контакт получават легализационни 

карти и всички необходими за работата им материа-

ли. Те са подготвени да реагират при необходимост, в 

зависимост от конкретната потребност на новите 

родители. В рамките на проекта ще бъде създаден и 

приет алгоритъм за действие при раждане на деца с 

увреждания на базата на алгоритъм за поведение при 

раждането на деца с ВЦУН. Експерти ще дефинират 

стъпките за реакция при раждане на дете с ВЦУН и ще 

бъде оформен писмен документ, обобщаващ алгоритъ-

ма. Този модел на действие ще бъде представен пред 

Министерство на здравеопазването, Държавна агенция 

за закрила на детето и други институции с цел приема-

не и регламентиране на алгоритъма. 
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Целеви групи: Проектът е насочен към децата, родени 

с увреждания и с лицеви аномалии и семействата им, 

медицинските специалисти, работещи в неонатологич-

ните отделения и клиники в страната. 

Отпусната сума: 9 425 лева 

За контакти: Жана Ангелова

Пловдив 4002 

бул. „Пещерско шосе” 66, ет. 3 

“Пластична и краниофациална хирургия”

Тел./факс: 032 60 29 35 

office@ala-bg.org 

www.ala-bg.org

9. Фондация „Институт за социални 
услуги в общността” (ИСУО), гр. София

Проект: Ние сме мрежата 

Цел: Проектът цели да мобилизира 

обществените и професионалните 

ресурси в община Айтос за 

иницииране и предоставяне на 

ранна подкрепа на семейства с деца 

в риск от местна мрежа от специалисти (лични лекари, 

психолози, полицаи, обществени възпитатели, педагози) 

и хора от малката общност (членове на разширеното 

семейство, съседи, приятели). 

Дейности: Ще се предоставя подкрепа на семейства 

с деца в риск с помощта на разработен за целите 

на проекта иновативен модел за краткосрочна 

социална работа със семейството. Моделът включва: 

консултиране, социална работа със семействата и 

тяхната мрежа, пряко подпомагане на ресурсите за 

справяне с риска и обратна връзка от всички участници. 

Ще бъде разработено практическо ръководство за 

краткосрочна социална работа със семейства с деца в 

риск, което ще структурира работата като социална 

услуга за семейството и ще може да се ползва от 

специалисти в цялата страна. 

Целеви групи: Целевата група включва деца в риск 

(риск от неглижиране и изоставяне, деца на улицата, 

отпаднали от училище, жертви на домашно насилие, 

деца с увреждания, деца, живеещи в крайна бедност и 

др.) и техните семейства (родители, братя и сестри, 

разширено семейство), живеещи в община Айтос. 

Проектът ще оцени потребностите и ще подкрепи 

25 семейства с деца в риск, като проведе индивидуална 

социална работа с 15 семейства от тях (индикативно) 

и социална работа в мрежа за 10 семейства от тях 

(индикативно). При успешно изпълнение на индивидуалния 

план на дадено семейство и преодоляване на риска за 

детето, ще се включи ново семейство. 

Отпусната сума: 16 900 лева 

За контакти: Стели Петева 

София 1220 

Ул. „Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап. 8 

Тел.: 02 983 21 49 

icssbg@gmail.com

www.icss-bg.org
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10. Фондация „Ръка за помощ”, 
гр. Добрич 

Проект: В подкрепа на семействата 

и децата за по-добър живот 

Цел: Въвеждане на нови ефективни 

практики за навременна и адекватна 

подкрепа на деца, семейства и 

родилки в риск в общините Добрич 

и Добричка с цел повишаване качеството им на живот 

и ограничаване настаняването на деца в институции. 

Дейности: Прилагане на нов подход при работата 

на екипа по превенция за идентифициране на рискови 

общности и достигането им във възможно най-ранен 

етап с цел оказване на социална подкрепа. Събиране 

на информация за семейства, деца и бременни жени в 

селата и районите в града чрез кметовете, личните 

лекари и местна общност. Работата по случай на основа 

на оценка на потребностите. Определяне на източници 

на подкрепа, силните и слаби страни на родителите, 

децата и жени в рискова бременност, както и 

възможностите за оказване на въздействие. За успешна 

работа по превенция на изоставянето на ниво родилно 

отделение е планирана ранна интервенция на социален 

работник още в първите часове след раждането на 

дете, за което е изявено намерение да бъде оставено. 

Основна част при работата по превенция в родилно 

отделение ще бъде личният контакт с родилката и 

консултирането относно мотивите й и възможните 

решения за преодоляване на проблемите. Дейностите 

по проекта включват още срещи и дискусии с ученици 

по теми като репродуктивно здраве, контрацептивни 

методи, полово предавани болести, детското развитие 

и нуждата на детето да се отглежда в семейна среда. 

Целеви групи: 20 бременни жени в риск да изоставят 

детето си след раждането; 50 родилки, за които е 

подаден сигнал от МБАЛ, че имат намерение да оставят 

детето си; 50 семейства и техните деца, при които има 

наличие на едно или повече от следните обстоятелства: 

настаняване в специализирана институция на дете от 

семейството; родителите са изразили намерение за 

настаняване на детето в специализирана институция; 

родителите са без постоянни доходи и/или без жилище; 

установени са сериозни здравословни проблеми на член 

от семейството или на самото дете; родителите 

не осигуряват условия за физическото и психическото 

развитие на детето; детето/децата са с риск от 

отпадане от училище; установено е пренебрегване 

на детето; други обстоятелства, които поставят 

детето в семейството в риск от изоставяне. 

Отпусната сума: 15 380 лева 

За контакти: Албена Бонева 

Добрич 9300 

ж.к. „Добротица” бл. 9 вх. Б ет. 3 ап. 6 

Тел. 058 588 920 

office@hhf.bg 

www.hhf.bg
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11. Сдружение „Първи юни”, 
гр. Бяла Слатина

Проект: Превенция на изоставянето 

на деца в общините Бяла Слатина и 

Кнежа 

Цел: Създаване на условия за подкрепа 

на семейства от населените места 

в общините Бяла Слатина и Кнежа, 

изпаднали в кризисно положение, да не изоставят 

децата си в институции. 

Дейности: Дейностите за превенция на изоставянето 

на деца включват индивидуална, групова и мобилна со-

циална работа от основен екип, съставен от социален 

работник, психолог и разширен екип. Моделът на рабо-

та включва идентифициране на рисковите семейства, 

изработване на планове за подкрепа на необходимите 

нива, проследяване на случаите, създаване на регистри, 

база данни и досиета на случаите. Участието на роди-

телите и децата в договарянето на необходимата под-

крепа ще ги извади от пасивната роля на получатели на 

помощ. Идентифицирането на семействата в риск да 

изоставят децата си се извършва от социален работ-

ник във всяка община чрез посещения на място в ромска 

махала, посещения на лични лекари и АГ-отделения, сре-

щи с ромски лидери, проучване в общини, училища и дру-

ги институции, които имат информация за рискови гру-

пи. Планира се проучване на нагласите на бременни жени 

и семейства в риск да изоставят децата си. Планират 

се обучения за родители за създаване на елементарни 

родителски и основни социални умения от родителски 

групи и доброволци. Проектът включва информационна 

кампания за възможностите за подкрепа и обявяване на 

телефон за връзка за подаване на сигнали за риск от изо-

ставяне на дете. Ще бъдат организирани 4 кампании за 

набиране на средства и вещи и подпомагане на семей-

ствата в риск във всяка община. 

Целеви групи: Обхващат около 40 семейства в риск да 

изоставят децата си от населените места в община 

Бяла Слатина и 40 семейства от населените места в 

община Кнежа, които са с ниски доходи; многодетни или 

непълни семейства; млади, самотни майки; единият 

или двамата родители работят в чужбина и разши-

реното семейство полага грижи за децата; родители-

те или децата страдат от хронични заболявания или 

имат увреждания; семейството няма постоянно място 

за живеене; семейството не може да посрещне образо-

вателните потребности на детето; деца, които са 

реинтегрирани в биологичните им семейства и в риск 

отново да попаднат в институция. 

Отпусната сума: 13 750 лeвa 

За контакти: Наталия Костадинова 

Бяла Слатина 3200 

Ул. „Марица”  14 

Тел.:  0915 99002, 0893 654 914 

sdjuf@abv.bg

http://1june.dveri.bg
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Разпределение на разходите по програми 2010 г.

(6.75%) 41760

(3.86%) 23877
Грантове 
Обединени холандски 
фондации

Програма малки
грантове

(42.26%) 261438
Подкрепа за деца 
и семейства

Борса на проекти
и идеи

(2.99%) 18488

Програма 
предай нататък

(4.49%) 27792

8996 (1.45%)
Социално включване на
възрастните  хора

Социална трансформация
чрез социална отговорност

(38.20%) 236326

Общо   618677  -  100%

Финансов отчет за  2010 година
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Счетоводен баланс към 31.12.2010 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 3 2

Предоставени аванси и дълготрайни 

материални активи в процес на 

изграждане 02240

Общо за група II 02200 3 2

АКТИВ

Раздели, групи, статии
Код 

на реда

Сума - хил.лв.

текуща 

година

предходна 

година

а б 1 2

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 3 2
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Счетоводен баланс към 31.12.2010 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код 
на реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

В. Текущи 
(краткотрайни) активи 

I. Материални запаси

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

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

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група II 03200 0 0

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код 
на реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

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 2473 2133

Касови наличности в лева 03411 1

Касови наличности 
във валута (левова 
равностойност) 03412 5 3

Разплащателни сметки 03413 2468 2129

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 2473 2133

Общо за раздел В 03000 2473 2133

Г. Разходи за бъдещи 
периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 2476 2135
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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

II. Премии от емисии 05200

III. 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 1183 1035

Общо за група IV 05400 1183 1035

V. Натрупана печалба (загуба) от 
минали години

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за група V 05500 0 0

VI. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо за раздел А 05000 1183 1035

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

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 с отделно 
посочване на  конвертируемите 07100 0 0

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

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 0 0

До 1 година 07401

Над 1 година 07402

Счетоводен баланс към 31.12.2010 година
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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 4 0

До 1 година 07801 4

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 4 0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код 
на реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

До 1 година 07001 4 0

Над 1 година 07002 0 0

Г. Финансирания и приходи за 
бъдещи периоди 08000 1289 1100

в това число:

Финансирания 08001 1289 1100

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 2476 2135

Счетоводен баланс към 31.12.2010 година
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Отчет за приходите и разходите за 2010 година 
за нестопанска дейност

Наименование на разходите код 
на реда

Сума - хил. лв.

Наименование на приходите код 
на реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

 предход
на година

 текуща 
година

 предход
на 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 регламентирана 
    дейност

1. Дарения 65511 305 91 1. Приходи от дарения под условие 66511 622 368

2. Други разходи 65512 227 198 2. Приходи от дарения без условие 66512 26 73

Всичко А 65510 532 289 3. Членски внос 66513

Б. Административни разходи 65520 86 79 4. Други приходи 66514

Общо  за група I 65500 618 368 Общо за група I 66500 648 441

II. Финансови разходи II. Финансови приходи

3. Разходи за лихви 65611 5. Приходи от лихви 66611 122 96

4. Отрицателни разлики от   
    операции с финансови активи и 
    инструменти

65612 4 6. Приходи от съучастия 66612

5. Отрицателни разлики от промяна
    на валутни курсове 65613 7. Положителни разлики от операции с 

    финансови активи и инструменти 66613

6. Други разходи по финансови
    операции 65614 8. Положителни разлики от промяна на 

    валутни курсове 66614

Общо за група II 65600 4 0 9. Други приходи от финансови 
    операции 66615

III. Извънредни разходи 65700 Общо за група II 66600 122 96

IV. Загуба от стопанска дейност 65800 III. Извънредни приходи 66700

 V. Общо разходи 65900 622 368 IV. Печалба от стопанска дейност 66800

VI. Резултат 65950 148 169 V. Общо приходи 66900 770 537

VI. Резултат 66950 0 0

Всичко (V + VI) 65990 770 537 Всичко (V + VI) 66990 770 537
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Видове Код на реда Отчет за 
годината

Административни разходи - общо 60000 86

Разходи за материали 60100 0

Канцеларски материали 60110

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи за външни услуги 60200

в това число:

Застраховки 60210

от тях социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220

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

Платени суми по граждански договори 
и хонорари 60230

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250

Нает транспорт 60260

Осветление, отопление 60270

Вода 60280

Справка за административните разходи по видове 
и разходите за и приходите от дарения за 2010 година

Видове Код на реда Отчет за 
годината

Текущ ремонт на: 60290

-  сгради 60291

-  машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от 
чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други 
възнаграждения 60400 71

Разходи за осигуровки и надбавки 60500 12

Социални осигуровки 60510 6

Здравни осигуровки 60520 6

Надбавки 60530

Фонд “Безработица” 60540

Други 60550

Други разходи 60600 3

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620 3

в т. ч. разходи за амортизации 60621 3
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Разходи за дарения

(Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

Разходи за дарения - общо 60700 305

Дарения за частни лица 60710

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за  правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730 305

в т.ч. за чужбина 60731

Приходи от дарения 

(Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

Приходи от дарения под условие (код 66511 кол.1) 60800 622

Дарения от частни лица 60810

в т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения и трансфери 60820

Дарения от предприятия, организации и други 60830 622

в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512 кол.1) 60900 26

Дарения от частни лица 60910 5

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

Дарения от предприятия, организации и други 60930 21

в т.ч. от чужбина 60931
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Отчет за паричния поток за 2010 година

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 2133 1922

II. Парични потоци от 
нестопанска дейност

A. Постъпления от нестопанска 
дейност

    Получени дарения под условия 66211 811 410

    Получени дарения без условия 66212 26 73

    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 122 96

Общо за раздел А 66210 959 579

Б. Плащания за нестопанска 
дейност

    Изплатени дарения 66221 305 91

    Изплатени заплати 66222 71 64

    Изплатени осигуровки 66223 12 13

    Плащания по банкови и валутни 
    операции 66224

    Плащания за услуги 66225 113 133

    Други плащания 66226 118 67

Общо за раздел Б 66220 619 368

Наименование на паричните 
потоци

Код на 
реда

Текуща Предходна

година година

а б 1 2

В. Нетен паричен поток от 
нестопанска дейност 66230 340 211

III. Парични потоци от 
стопанска дейност

А. Постъпления от стопанска 
дейност

    Постъпления от продажба на 
    активи и услуги 66241

    Постъпления от клиенти 66242

    Постъпления от банкови и 
    валутни операции 66243

    Други постъпления 66244

Общо за раздел А 66240 0 0

Б. Плащания за стопанска 
дейност

    Плащания за услуги и за 
    придобити активи 66251

    Плащания към доставчици 66252

    Изплатени данъци 66253

    Плащания по банкови и валутни 
    операции 66254

    Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250 0 0

В. Нетен паричен поток от 
стопанска дейност 66260 0 0

IV. Наличност на парични 
средства в края на периода 66300 2473 2133

V. Изменение на паричните 
средства през периода 66400 340 211
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