
     Годишен отчет

2012



ПЕКАРНА YOVANУНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ТРЪСТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 
В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Фондация “Лале“ благодари за подкрепата и съдействието на:

ФОНДАЦИЯ ОРАНИЕ ФОНДС

УЕБФАКТОРИ, БЪЛГАРИЯ 

KPMG БЪЛГАРИЯ

БАНКА ING, СОФИЯ

RANCH SPUR CHARITABLE TRUST 

НЮ МОМЕНТ 
НЮ АЙДИАС КОМПАНИЯ 

EIGEN KRACHT CENTRALE

ФОНДАЦИЯ УНИКРЕДИТ

ФОНДАЦИЯ ОУК

И ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИКА

ВИВАКОМ

AIG БЪЛГАРИЯ 

ВЕСТНИК КАПИТАЛ     
АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР В 
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА     

РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  



МЕДИИНИ ПАРТНЬОРИ:
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ВЕСТНИК КАПИТАЛ 

Проф. Георги Чапкънов 

Огнян Донев 
Председател на УС 
Конфедерация на работодателите 
и индустриалците в България /КРИБ/

Севда Шишманова 
Програмен директор 
Българска Национална Телевизия

Даниела Петкова 
Главен изпълнителен директор 
Пенсионно осигурителна 
компания „Доверие“ 

Н.Пр. Матиас Хьопфнер
Посланик на Германия

Анна Захариева 
Изпълнителен директор 
ФеърПлей Интернешънъл

Иван Станчов 
Основател и председател 
на УС на Фондация Карин дом

Ива Рудникова 
Главен редактор 
Капитал Light

Ингрид Шикова 
Посланик на Европейската година 2012
на активния живот на възрастните хора 
и солидарността между поколенията 
в България

Бойко Станкушев 
Член на УС 
Българска национална телевизия

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЖУРИТО НА ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2011:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЖУРИТО НА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА 2012:

Партньорите в организиране на регионални борси в България:

• Община Велико Търново, Европейски информационен център Велико Търново
• Община Плевен, Плевенски Обществен фонд Читалища, Професионална гимназия 
 по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен
• Община Пловдив, Дирекция „Спорт и младежка политика” и Галерия Пловдив
• Община Русе, Русенска Търговско-Индустриална камара, Русенска художествена галерия
• Община Търговище, Търговско-Промишлена палата и Клуб на нестопанските организации 
 в Търговище 
• Община Варна, Варненска Търговско-Индустриална Камара, Радио Варна
• Обществен дарителски фонд Стара Загора, Търговско промишлена палата и Младежки дом 
 в Стара Загора
• Конфедерация на работодателите и индустриалците (КРИБ) Ловеч, Читалище „Наука 1870” Ловеч
• Община Бургас и Културен център „Морско казино” Бургас



2

                      Мисия  Насърчава социалната отговорност в българското общество.

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

                        Цели •   Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора 
        и различни публични и частни източници на финансиране; 

•   Предоставя финансова и техническа подкрепа на граждански 
организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на 
обществото на национално ниво; 

•   Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието 
 на социални програми в България чрез отпускане на целево безвъзмездно  

финансиране; 
•    Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации,  

оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и   
програми; 

•   Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез   
придържане към високи етични стандарти; 

•   Работи в сътрудничество с други граждански организации на национално 
и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост 
на гражданския сектор в България.

     
   Ценности Диалог 
   Отговорност 
   Зачитане 
   Участие 
   Прозрачност 
   Сътрудничество
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Много и различни промени се случиха през 2012 
година. Кризата промени всекидневието на значи-
телен брой хора в България. Настъпиха промени в 
дневния ред на обществото, в темите на граждан-
ските организации, в дарителството.

Съпричастието и солидарността между хора-
та, участието им в живота на общността стана-
ха по-важни от всякога, но и по-трудни.

За нашия екип беше важно да продължим да осъ-
ществяваме целите и мисията на Фондация Лале 
ефективно и резултатно.  

Прилагахме заявените принципи във всекиднев-
ната си работа. Планирахме традиционните и но-
вите програми и инициативи така, че да отгова-
рят най-точно на новите условия и на нуждите и 
възможностите на хората. Започнахме усилия за 

анализ на социалното въздействие от дейността на фондацията. 
Използвахме уменията си и наученото в практиката, за да бъдем максимално 

ефективни и отворени в работата си. Продължихме да се учим от опита си и 
от опита на другите. Старателно организирахме програмите и дейностите 
на Фондацията така, че да се комбинират и допълват взаимно и с цел постига-
не на максимален ефект. 

Продължихме и развихме сътрудничеството си с традиционните си парт-
ньори и намерихме нови, с които споделихме усилия, ресурси и надежди. Споделе-
ните успехи донесоха реална промяна и удовлетворение за повече хора! 

Мария Петкова 
Директор
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Програмата за Малки грантове започна 
през 2005 г. и беше отворена в продължение 
на 8 години. В този период бяха подкрепени 
разнообразни актуални дейности на граждан-
ски организации основно в малките населени 
места. Целта на програмата беше да насър-
чава участието на хората от местната общ-
ност в инициативи и дейности, свързани с ре-
шаване на конкретни социални проблеми чрез 
достъп до информация и обслужване; подкре-
па и грижи за групи от хора със затруднения; 
повишаване на социалната ангажираност на 
младежите и преодоляване социалната изо-
лация на възрастните хора; организиране на 
традиционни за общността събития, съче-

тани с доброволчески инициативи; въвежда-
не и демонстриране на съвременни модели и 
практики на работа чрез предоставяне на со-
циални услуги в общността.

От 2005 до 2012 г. бяха подкрепени пове-
че от 140 проекта на местни организации 
в цялата страна на обща стойност над 520 
000 лева. Допълнително бяха предоставени 17 
компютърни системи и разнообразно друго 
техническо оборудване. Местните организа-
ции, които осъществиха проектите, намери-
ха от различни локални източници допълни-
телно финансиране в размер на повече от 240 
000 лева. Програмата даде възможност на де-
сетки местни организации да започнат нови 

Финансиращи програми
Програма Малки грантове
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дейности и да разширят съществуващите, 
да въведат нови услуги и модели на робата, 
да стимулират и включат стотици добро-
волци в работата си, да помогнат на хора, 
които имаха нужда от подкрепа. Значителен 
брой организации започнаха дейността си с 
подкрепата на програмата за малки гранто-
ве и продължиха успешно да се развиват след 
като натрупаха организационен опит. 

През 2012 г. бяха получени 85 проектни 
предложения по програмата. Осем от тях бя-
ха финансирани с обща сума от 27 270 лева, 
като допълнително бяха предоставени 4 ком-
пютърни системи и друго оборудване. В края 

на годината програмата приключи, за да от-
вори място на нова програма за подкрепа на 
дейности на граждански организации.

1
Местна общност  

1
Доброволци 

Възрастни хора  
7

Деца и младежи
5

2
Хора с увреждания  
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на проектите 
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Фондация Лале и Фондация Оук започнаха 
през 2009 година съвместна програма за под-
крепа за деца и семейства с цел превенция на 
настаняването на деца в институции с убеж-
дението, че всяко дете има правото и нуж-
дата да расте в семейна среда, защитено от 
насилие и неглижиране. Програмата беше на-
сочена към развитие на добри практики за ра-
бота с деца и семейства в общността; ран-
но идентифициране и интервенция в случаи 
на риск; увеличаване на броя и разнообразие-
то на услуги и програми за деца, застрашени 
от наставяне в социална институция по раз-
лични причини: бедност; трудности на роди-
телите при отглеждането им; насилие; отпа-
дане или затруднения в училище; проблеми в 
поведението; увреждания и др. Целта беше 
да се намалят случаите на недостатъчна гри-
жа, насилие и изоставяне на деца; да се пре-
дотврати последващо настаняване на деца в 
институции; да стимулира адаптирането и 
въвеждането на разнообразни съвременни мо-
дели и практики за подкрепа за деца и семей-
ства, които се основават на силните стра-
ни на децата, семействата и общността; да 
подкрепи местни граждански организации да 
демонстрират модели и подходи на работа 
с деца и семейства в риск в общността, при-
ложими и в други населени места в България; 
да се стимулира ранното идентифициране и 
интервенция в случаите на риск от настаня-
ване на деца в институции; да стимулират 
промени в практиките и регламента на гри-
жите за деца в България; да насърчи участи-
ето на местната общност в инициативи и 

дейности, свързани с добруването на децата 
и отглеждането им в семейна среда. 

В рамките на програмата бяха подкрепени 
11 проекта на 13 граждански организации в До-
брич, Варна, Айтос, Търговище, Плевен, Плов-
див, София, Бяла Слатина, Ловеч, Русе. В рам-
ките на планираните дейности екипите на 
местните организации получиха финансиране 
за период от 20 до 26 месеца, възможности 
за споделяне на опит, обмяна на посещения и 
допълнителна техническа и материална под-
крепа.

Визия
„Почти всички интервюирани споделят, че 

от самото начало на изпълнение на проекти-
те са усещали, че с действията си допринасят 
за постигането на по-голяма цел, надхвърляща 
рамките на техния конкретен проект.”
Оценка на програмата, Георги Генчев, 
външен оценител

Програма за подкрепа за деца и семейства 
в общността с цел превенция на настаняването 
в институции
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В края на програмата през май 2012 г. Фон-
дация Лале организира заключителна конфе-
ренция, на която бяха представени основни-
те изводи и резултати от реализирането на 
програмата. Представена бе и публикация с 
практически модели на работа за подкрепа 
на деца и семейства, доказали ефективност 
в България и описани от организациите, ко-
ито ги реализираха на практика. В срещата 
участваха представители на всички финан-
сирани организации, Министерство на тру-
да и социалната политика, ДАЗД, АСП и дру-
ги. Зам.-министърът на труда и социалната 
политика Валентина Симеонова говори за не-
обходимостта от услуги в общността като 
подкрепа за семейства и условие за успешна де-
институционализация. Тя сподели, че предста-
вените модели на работа за подкрепа на деца 
и семейства в общността са добра възмож-
ност за сътрудничество между държавата и 
гражданските организации. Председателят 
на ДАЗД Калин Каменов подчерта важността 
на съществуването и прилагането на разноо-

бразни услуги за деца и семейства. Той сподели 
убедеността си, че държава, дарителските и 
гражданските организации имат общ инте-
рес за осигуряване на качествени грижи за де-
цата в България.

Фокус върху резултатите
„И в процеса на комуникация с финансирани-

те организации, и по време на срещите на мре-
жата, и при формалното отчитане на напре-
дъка на проектите екипът на Фондация Лале е 
бил фокусиран върху резултатите от изпълне-
нието на проектите и въздействието им, а не 
върху формално разписаните параметри в про-
ектните предложения. Самият формат на от-
четите предполага много по-задълбочена само-
оценка и анализ на постигнатото, отколкото 
изискват други донори. Това е било най-полезно 
за тези организации, за които проектите са би-
ли нови като подход, целева група и метод на 
работа.”
Оценка на програмата, Георги Генчев, 
външен оценител
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Програма за подкрепа за деца и семейства 
с цел превенция на настаняването на деца в 
институции беше първото целенасочено уси-
лия да се създадат, приложат и оценят раз-
лични модели на работа за подкрепа на деца 
и семействата им в България като  пряка ра-
бота със семейства и възможност за намаля-
ване на потока от деца към социални инсти-
туции. Програмата показа, че навременната 
подходяща подкрепа за семейства в момент 
на трудности дава възможност на стотици 
семейства да се справят с проблемите и да се 
грижат за децата си.

Комуникация
„Комуникацията между организациите и 

Фондация Лале се определя като коректна, на-
временна, професионална и добронамерена. 
Много от интервюираните споделиха, че усе-
щането им за Лале е като за партньор и при-
ятел.”
Оценка на програмата, Георги Генчев, 
външен оценител

Информираност и познание 
„През целият период на изпълнение на про-

ектите екипът на Лале е познавал в детайли 
техните параметри, степента на постигане 
на резултатите и срещаните от организации-
те трудности. Интересът на екипа се възпри-
ема като искрен ангажимент за постигането 
на целите на програмата, а не просто като 
обслужващ контролните функции на донора. В 
същото време нагласата на Фондация Лале не 
е била като ментор, а напротив – екипът се е 
включил пълноценно в процеса на взаимно учене 
и обмен на опит заедно с финансираните орга-
низации.”
Оценка на програмата, Георги Генчев, 
външен оценител
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Програми
Програма “Вяра в семейството”

Фондация Лале започна работа по про-
ект „Вяра в семейството” през 2011 г., кога-
то той спечели гласовете на служителите на 
Уникредит Булбанк в конкурса „Твоят избор, 
твоят проект” и получи финансова подкрепа 
от фондация Уникредит. Проектът е насочен 
към адаптиране и въвеждане в България на мо-
дела фамилна групова конференция. Фамилна-
та групова конференция предлага подкрепа, 
основана на мобилизиране на силите и ресурси-
те на разширеното семейство и социалната 
му мрежа чрез укрепване на отговорността и 
изработване на план за преодоляване на кон-
кретни проблеми. Детето и неговото семей-
ство, роднини, близки и приятели са тези, ко-
ито вземат решение какво е най-добро за тях 
и заедно правят план как да го постигнат. То-
ва е модел за участие на децата и младежите; 
модел за вземане на решения, който запазва 
отговорността и решението в семейство-
то. Активизира се възможно най-устойчива-
та подкрепа – семейният кръг на детето. Из-
ползва се при всякакви проблеми – увреждане, 
насилие, наркотици, алкохол, развод, бедност, 
проблеми с поведението, трудности в учили-
ще, възстановително правосъдие, извеждане 
от институция… Методът работи с различ-
ни семейства независимо от техния етниче-
ски, религиозен или културен произход; обра-
зователен, социален или материален статус. 
Подходящ е за намиране на решение за деца и 
възрастни и е финансово ефективен. През по-
следните години методът се прилага все по-
широко в десетки страни в Европа.

През годината бяха организирани някол-
ко десетки фамилни групови конференции. В 
девет от случаите семейството само реши 
проблема на детето по време на подготов-

ката без нужда от външна подкрепа. В 20 слу-
чая разширеното семейство изработи свой 
план за детето. Всички планове се изпълня-
ват и са довели да положително промяна. Пла-
новете се състоят средно от 8 точки, като 
най-краткият е от 3, а най-дългият – от 23 
точки. Участваха различни специалисти – со-
циални работници, педагогически съветници, 
класни ръководители, учители, директори, 
лични лекари, полицейски инспектори. Случа-
ите бяха насочени от Отдел за закрила на де-
тето, педагогически съветници в училище, 
полицейски инспектори, класни ръководите-
ли, приятел на семейството. 

През април организирахме работна сре-
ща на независимите координатори на фамил-
ни групови конференции и екипа на проекта 
с цел заедно да обменим информация и впе-
чатления от първите проведени фамилни 
конференции. Участваха и представители на 
ОЗД, РПУ и ДПС, общини, училища и коорди-
наторите на фамилни групови конференции 
от общините Хасково, Свиленград, Любимец 
и Стамболово. Екипът представи обобщени 
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данни от първите десет случая. Участници-
те обсъдиха трудностите като съпротиви 
на семейството към присъствие и участие 
на детето на срещата, недостатъчна попу-
лярност на метода, представяне на модела и 
разликата между ОЗД и независимите коорди-
натори на семействата, начини за преодоля-
ване на тези трудности. Те споделиха и кон-
кретни практики, които помагат на децата, 
семействата и екипа да се справят по-добре 
– сътрудничество със социалните служби, на-
личието на брошури с рисунки за семейства 
и приятели и за деца и младежи, ясни кратки 
формуляри, добра предварителна работа на 
насочващия и др. 

През септември 2012 г. организирахме пър-
во по рода си еднодневно обучение за прилага-
не на метода фамилни групови конференции 
за социални работници и специалисти от От-
дел Закрила на детето в региона. Участваха 
повече от 20 професионалисти от Хасково, 
Свиленград, Любимец, Стамболово, Харман-
ли и Пловдив, както и представители на Ми-
нистерство на труда и социалната полити-

ка, Държавната агенция за защита на детето 
и местни училища. 

Целта беше да представим визията на фа-
милните групови конференции пред потен-
циалните насочващи и да им предоставим 
практическа информация за същността на 
метода, начина на приложение и възможност-
ите, които предлага на семействата. Между-
временно методът залегна в новия проект за 
закон за детето като право и възможност за 
всяко дете и семейство.

 В средата на ноември 2012 г. екипът ни 
проведе първо обучение за служители на Ми-
нистерство на труда и социалната полити-
ка, Агенция Закрила на детето и Агенция Со-
циално подпомагане за същността на метода 
Фамилна групова конференция. Основната 
група участници бяха социални работници от 
Отдели за Закрила на детето в София. Обуче-
нието беше включено в програмата на Цен-
търа за развитие на човешките ресурси и ре-
гионални инициативи, който го организира.

За една година три училища в Хасково вклю-
чиха фамилната конференция във вътрешния 
правилник на училището като първа мярка в 
случай, че някои от учениците има проблем. 
Учителските колективи бяха обучени да полз-
ват метода, като обученията бяха финанси-
рани от съответното училище.

„Фамилните групови конференции са нещо 
уникално!... Те могат да бъдат успешни дори 
тогава, когато си мислим, че случаят е безна-
дежден. По мои наблюдения, точно тогава са се 
случвали най-добрите обрати в живота на де-
цата...” 
Илиана Тотева, учител
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През октомври 2012 г. Фондация Лале бе до-
макин на годишната среща на Европейската 
мрежа на организациите, прилагащи Фамилни 
групови конференции. Тя се проведе в София 
между 22 и 24 октомври с участието на по-
вече от 30 представители на 17 организации 
от различни европейски държави. Колегите 
от мрежата споделиха актуална информация 
за развитието на метода в своите държави. 
Заедно обсъдихме стандарти за прилагане на 
метода и приехме програмен документ „Цел, 
ценности и процеси на Фамилните групови 
конференции” и визия за развитието на мре-
жата през следващите години. 

На следния ден Фондация Лале организира 
работно посещение за представяне на разви-
тието на Фамилните групови конференции в 
България в рамките на годишната конферен-
ция на Eurochild „Правата на децата в алтер-
нативни форми на грижа в Европа” в София, 
24 - 26 октомври. Посещението се осъщест-
ви с домакинството на УниКредит Булбанк. 

Мария Петкова представи дейностите, съз-
дадените ресурси и резултатите, постигна-
ти през първите 16 месеца от изпълнението 
на проект „Вяра в семейството” и прилагане-
то на метода. Присъстващите около 25 учас-
тници повдигнаха множество въпроси. 

Фондация Лале беше домакин на работно 
посещение за Фамилните групови конферен-
ции в рамките на 9-тата годишна конферен-
ция на Eurochild на тема „Популяризиране на 
правата на децата в алтернативни форми на 
грижа в Европа”, която се проведе в София от 
24 до 26 октомври 2012 г. Екипът ни органи-
зира работно посещение по темата за въвеж-
дане и развитие на Фамилните групови кон-
ференции в България. Срещата се проведе с 
домакинството на УниКредит Булбанк, с чи-
ято подкрепа се реализира и проект „Вяра в 
семейството” за адаптиране и въвеждане на 
метода на Фамилни групови конференции в 
четири общини в област Хасково. Мария Пе-
ткова представи дейностите, наличните ре-
сурси и текущите резултати, постигнати 
през първите 16 месеца от изпълнението на 
проекта и прилагането на метода. Присъст-
ващите около 25 участници повдигнаха мно-
жество въпроси. 
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Борса на проекти и идеи

През 2012 г. продължи целенасочена работа 
за насърчаване на ефективно сътрудничест-
во между бизнеса и гражданските организации 
в България. В рамките на проект „Нестопан-
ският и стопанският сектор заедно за добру-
ването на местната общност”, реализиран с 
финансовата подкрепа на Тръста за граждан-
ско общество в Централна и Източна Европа, 
организирахме поредица от обучения, срещи, 
разговори и Борси на проекти и идеи в различ-
ни градове в България.

През годината подготвихме и организирах-
ме 10 Борси на проекти и идеи в 9 града в съ-
трудничество с местни граждански и бизнес 
организации, общини и медии. Участваха де-
сетки местни граждански организации. В рам-
ките на реализирането борси те подписаха с 
местни бизнес партньори стотици сделки на 
обща финансова равностойност над 360 000 
лева.

Бургас

Първото обучение за граждански органи-
зации се проведе на 25 януари 2012 г. в зала 
„Георги Баев” в Културен център „Морско ка-
зино”, предоставена безвъзмездно от Общи-
на Бургас. Включиха се представители на 29 
граждански организации от Бургас. Те се запоз-
наха с правилата на провеждане на Борса на 
проекти и идеи и упражниха уменията си за 
представяне на организацията и формулира-
не на добри предложения към бизнеса. Показан 
беше филм за борси в Германия, направен от 
Фондация Бертелсман и предоставен на Фон-
дация Лале. 

Второ обучение за граждански организации 
в града се проведе месец по-късно. Участници-

те от 20 местни граждански организации се 
включиха активно в разпределение на задачи-
те и определяне на функциите на участници-
те в Борсата.

Борсата на проекти и идеи в Бургас се със-
тоя в зала „Георги Баев” на културния център 
„Морско казино” на 28 март и беше организи-
рана от Фондация Лале в сътрудничество с 
20 неправителствени организации от Бургас 
и с подкрепата на Община Бургас. По тради-
ция единственото правило на Борсата бе да 
не се говори за пари. След около час динамич-
ни разговори и обмяна на контакти бяха склю-
чени общо 56 сделки на обща финансова рав-
ностойност над 32 600 лв. Допълнително бяха 
уговорени значителен брой срещи за обсъжда-
не на конкретни възможности за сътрудни-
чество в близките дни.

„Участвах в  “Борса на проекти и идеи” в 
Стара Загора, защото замисълът съответ-
ства на това, в което вярвам. Идеята да си 
помагаме, да правим добро и да не измерваме 
всичко в материални мерни единици ми допа-
да. Искам да Ви поздравя за вечерта, която ор-
ганизирахте и да предложа съдействие от моя 
страна в следващите Ви начинания!”
Божидар Ройдев, 
Управител на фирма „Ройдев” ООД 

Стара Загора

Първата Борса на проекти и идеи в Стара 
Загора се проведе на 26 януари 2012 г. в Мла-
дежкия дом въпреки невижданата от години 
снежна буря и обявения код червено на този 
ден в цяла България. Борсата бе организирана 
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с подкрепата на Търговско-промишлената па-
лата Стара Загора, Тръста за гражданско об-
щество в Централна и Източна Европа, Об-
щина Стара Загора и Обществен дарителски 
фонд Стара Загора. За около час разговори и 
контакти бяха сключени 43 сделки на обща 
финансова равностойност над 57 000 лв. 

През септември Фондация Лале съвместно 
с Обществен дарителски фонд Стара Загора 
проведе обучение на граждански организации 
от града и региона за подготовка на втора 
Борса на проекти и идеи. Целта на обучение-
то бе да запознае представителите на граж-
данските организации, които не са участвали 
на предната Борса с правилата за провежда-
нето й..

За втори път Борса на проекти и идеи 
се състоя на 6 ноември 2012 г. в Младежкия 

дом. Както на успешната първа Борса и то-
зи път представители на местния бизнес и 
граждански организации се събраха, за да по-
търсят възможности за взаимноизгодно съ-
трудничество. Борсата бе организирана от 
Фондация Лале в сътрудничество с Общест-
вен дарителски фонд Стара Загора и Търгов-
ско-промишлена палата Стара Загора и с под-
крепата на Община Стара Загора, Младежкия 
дом и Тръста за гражданско общество в Цен-
трална и Източна Европа. Във втората Борса 
участваха граждански организации от града и 
региона, които бяха подготвили интересни 
оферти за сътрудничество с бизнеса, като 
предлагаха и търсеха стоки, материали, ус-
луги, доброволен труд. Борсата завърши с 47 
подписани сделки на обща приблизителна фи-
нансова равностойност над 54 000 лева. 

„Благодаря за съдействието и ценните съ-
вети по време на обучението и провеждането 
на Борсата. Неочаквах, но осъществих повече 
от очакваните сделки и те вече са в ход. Искре-
но ви желая още успех, защото това е успех за 
всички нас.”
Надя Кискинова
Клуб на астрономите-любители “Гемма” 
при Национална астрономическа 
обсерватория, Стара Загора

„Сърдечни благодарности за организирана-
та „Борса на проекти и идеи” в Стара Загора! 
Без вас това нямаше да е факт! Беше вълнува-
що, беше интересно. Надмина нашите очаква-
ния и обори всичките ни опасения.”
Мария Данева, Сдружение „Самаряни”

„Благодаря на Вас и екипа Ви за чудесното 
партньорство в „Борса на проекти и идеи” 
Стара Загора, което вярваме че ще продължи 
и в бъдеще”.
Олег Стоилов, Председател на Търговско- 
промишлената палата Стара Загора
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Велико Търново

Дейностите по въвеждане на модела Борса 
на проекти и идеи във Велико Търново започ-
наха с информационна среща за граждански ор-
ганизации на 24 февруари в голямата зала на 
Община Велико Търново. Мария Петкова от 
Фондация Лале представи концепцията, проек-
та, целите му и предстоящите дейности пред 
колеги от 30 местни граждански организации. 

Първото обучение за граждански организа-
ции се проведе на 20 март в залите на Евро-
пейския информационен център с подкрепата 
на Община Велико Търново. Участваха пред-
ставители на 20 организации от Велико Тър-
ново, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш. Те 
обсъдиха заедно стъпките за реализиране на 
първата Борса в града. Всички организации 
получиха копие от наръчника „Сътрудничест-
во с фирми: Добър бизнес”, създаден от екип 
граждански организации и фирми в Нидерлан-
дия и преведен и адаптиран от екипа на Фон-
дация Лале.

Първата Борса на проекти и идеи във Вели-
ко Търново се състоя на 30 май в Ритуалната 
зала на Община Велико Търново. В резултат 
от оживени разговори и контакти между учас-
тниците – представители на 10 граждански 
организации и различни фирми, бяха подписа-
ни 38 сделки на обща стойност над 20 хиляди 
лева. Борсата се проведе с подкрепата на Об-
щина Велико Търново и Тръста за гражданско 
общество за Централна и Източна Европа. За 
успешното й провеждане допринесоха всички, 
които участваха доброволно с конкретни за-
дачи. В края на Борсата представителите на 
бизнеса, гражданските организации и община-
та споделиха задоволство от резултатите и 

заявиха желание Борсата да стане традици-
онно събитие в града.

„Организирането и провеждането на по-
добен род събития като „Борса на проекти и 
идеи” в град Велико Търново са от изключител-
на важност за развитието не само на града, но 
и са неизменна част от кандидатурата на Ве-
лико Търново за Европейска столица на култура-
та 2019. Ще се радваме да си партнираме и за 
в бъдеще!”
Снежана Данева
Заместник кмет “Икономическо развитие”
Община Велико Търново

Русе 

Първата Борса на проекти и идеи в Русе 
се състоя през 2011 г. Подготовката за вто-
рата Борса започна с обучение на граждански 
организации на 31 май в Кръглата зала на Об-
щина Русе. Участниците започнаха и практи-
ческата подготовка на Борсата.
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Втората Борса се проведе на 4 юли в Русен-
ска художествена галерия. Представители на 
местния бизнес и граждански организации се 
срещнаха отново, за да намерят взаимноиз-
годни възможности за сътрудничество, като 
търсят и предлагат стоки, материали, ус-
луги, доброволен труд. Борсата бе осъщест-
вена от Фондация Лале в сътрудничество с 
Русенската търговско-индустриална камара, 
местни граждански организации с подкрепата 
на Община Русе и Тръст за гражданско обще-
ство в Централна и Източна Европа. Добро-
волците допринесоха много за успеха на съби-
тието. За един час бяха сключени 41 сделки на 
обща стойност над 24 000 лева. Извън фор-
мално сключените сделки бяха уговорени още 
десетки срещи за допълнително уточняване 
на възможности и детайли за бъдещи парт-
ньорства. 

След успешното провеждане на втората 
Борса в Русе екипът на Фондация Лале преда-
де материалите на местната инициативна 
група, която ще организира Борсата в следва-
щите години.

Пловдив

След успешна първа Борса на проекти и 
идеи през 2011 г. на 15 юни в Заседателна за-
ла на Общинския съвет – Пловдив организирах-
ме обучение за граждански организации от гра-
да и региона за подготовка за провеждането 
на втора Борса в Пловдив. Участниците – ко-
леги от 15 граждански организации от Плов-
див, се запознаха с правилата на провеждане 
на Борсата, упражниха уменията си за форму-

лиране на добри предложения към бизнеса и за-
почнаха практическата подготовка на втора-
та Борса. 

Борсата се проведе на 17 юли в Галерия 
„Пловдив” в сградата на Общинския съвет – 
Пловдив. За втора поредна година граждански 
организации от града и региона се срещнаха с 
представители на местния бизнес. Тази годи-
на в Борсата се включиха и нови граждански 
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организации. Събитието беше организира-
но с участието на доброволци, които има-
ха специална роля и допринесоха много за ус-
пеха. Традиционно Борсата продължи около 
един час. След финалния гонг бяха отчетени 
резултатите – 39 сключени сделки на обща 
финансова равностойност 79 650 лв. Борсата 
на проекти и идеи в Пловдив бе осъществена 
от Фондация Лале в сътрудничество с мест-
ни граждански организации и с подкрепата на 
Община Пловдив и Тръста за гражданско об-
щество в Централна и Източна Европа. 

Търговище

В началото на септември Фондация Ла-
ле съвместно с Клуба на нестопанските орга-
низации в Търговище организираха обучение 
на граждански организации за подготовка на 
втора Борса в Търговище. Участваха предста-
вители на 15 граждански организации от гра-
да, които започнаха и практическата подго-
товка за провеждане на втора Борса. 

Тя беше организирана в навечерието на 
Деня на народните будители в Ритуална-
та зала на Народно читалище „Напредък”. 
След успешна първа Борса през 2011 г. мест-
ният бизнес и граждански организации отно-
во се срещнаха на 30 октомври 2012 г. в не-
традиционна интерактивна среда. Между 
участниците имаше фирми и граждански ор-
ганизации, които участваха предната годи-
на, както и нови организации от двата сек-
тора. Борсата бе осъществена от Фондация 
Лале в тясно сътрудничество с Клуба на нес-
топанските организации в Търговище, Търгов-
ско промишлената палата Търговище, мест-
ни граждански организации и с подкрепата на 

Община Търговище и Тръста за гражданско об-
щество в Централна и Източна Европа. Съби-
тието бе открито от кмета на Община Тър-
говище д-р Красимир Мирев, Мария Петкова, 
Директор на Фондация Лале и Невена Маджа-
рова, Председател на Клуба на нестопански-
те организации в Търговище. То продължи око-
ло час, в който участниците се запознаваха, 
разменяха визитки, предложения и идеи за вза-
имноизгодно сътрудничество. След последния 
удар на гонга бяха обявени резултатите – 30 
сключени сделки, като финансовата им рав-
ностойност надхвърли 6000 лева. Извън фор-
мално сключените сделки бяха уговорени още 
десетки срещи за допълнително уточняване 
на възможности и детайли за бъдещи парт-
ньорства.
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Варна 

На 12 септември 2012 г. в залата на Мла-
дежкия дом екипът на Фондация Лале проведе 
обучение на граждански организации за подго-
товка на втора Борса във Варна. Участници-
те започнаха и практическата подготовка на 
втората Борса.

Екип от активни граждански и бизнес ор-
ганизации в навечерието на Деня на народни-
те будители осъществиха втората годиш-
на Борса на проекти и идеи във Варна. Тя се 
проведе в Арт-салона на Радио Варна на 31 ок-
томври 2012 г., предоставен безвъзмездно от 
Радио Варна. Варненската филхармония осигу-
ри традиционния за Борсата гонг. След успеш-
ното провеждане на първата Борса през 2011 
г. местният бизнес и граждански организа-

ции се срещнаха, за да намерят различни въз-
можности за взаимноизгодно сътрудничест-
во. Участниците търсеха и предлагаха стоки, 
материали, услуги, доброволен труд. След 
тях имаше фирми и граждански организации, 
участвали в предишната Борса и такива, кои-
то се включиха за първи път.

Борсата на проекти и идеи във Варна бе 
организирана от Фондация Лале и Варненска 
Търговско-Индустриална Камара с подкрепа-
та на Тръста за гражданско общество в Цен-
трална и Източна Европа, Община Варна и Ра-
дио Варна. Борсата бе организирана изцяло на 
доброволни начела и с участието на хора от 
различни сектори, като всеки имаше своя за-
дача. След последния удар на гонга бяха обяве-
ни резултатите – 40 сделки с приблизителна 
финансова равностойност над 60 000 лева. 
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Плевен

През септември в Плевен се проведе обу-
чение на граждански организации за подготов-
ка на втора Борса в града. Втората годиш-
на Борса на проекти и идеи се проведе в зала 
„Гена Димитрова” на Народната библиотека 
„Христо Смирненски” на 7 ноември 2012 г. Тя 
бе осъществена от Фондация Лале в сътруд-
ничество със Сдружение Плевенски общест-
вен фонд “Читалища”, група граждански орга-
низации от Плевен и региона и с подкрепата 
на Община Плевен и Тръста за гражданско об-
щество в Централна и Източна Европа.

Борсата бе организирана с участието на 
много хора с различни роли – водещ, счетово-
дител, фотограф. Срещата продължи около 
час, в който участниците разговаряха, разме-
няха контакти и предложения за сътрудни-
чество. След последния удар на гонга бяха от-
четени резултатите – 19 сключени сделки на 
обща стойност над 10 000 лева. Сключените 
сделки включват: реклама, доброволен труд, 
консултации при проекти, предоставяне на 
зали за събития, офис техника, мебели, кан-
целарски материали, хранителни продукти, 
празнични програми, килими, озвучаване и др. 

Ловеч 

На 25 септември се проведе обучение на 
граждански организации като подготовка за 
предстояща Борса. Борсата на проекти и 
идеи се проведе за първи път в Ловеч на 8 но-
ември 2012 г. Тя беше организирана от Фон-
дация Лале в сътрудничество с Конфедераци-
ята на работодателите и индустриалците 

(КРИБ) – Ловеч и екип от граждански организа-
ции от града с подкрепата на Тръста за граж-
данско общество в Централна и Източна Ев-
ропа. Борсата се състоя в залата на Народно 
читалище „Наука 1870” и събра десетки пред-
ставители на местния бизнес и граждански 
организации. Те се срещнаха в различен нов 
формат, за да потърсят възможности за вза-
имноизгодно сътрудничество, което отчи-
та интересите и възможностите и на двата 
сектора. То посреща най-вече нуждите и ин-
тересите на хората в Ловеч. Местните сдру-
жения, фондации и читалища бяха подготви-
ли разнообразни и интересни предложения. Те 
търсеха и предлагаха стоки, материали, услу-
ги, доброволен труд.

Първата Борса на проекти и идеи в Ловеч 
приключи с 19 подписани сделки на обща стой-
ност 21 050 лева. По време на събитието бяха 
направени много други предварителни уговор-
ки, които ще бъдат осъществени в следващи-
те дни и седмици.
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Програма „Научено и споделено”
 

В рамките на Програма „Научено и споде-
лено” екипът на Фондация Лале организира 
работна среща на тема “Ранна интервенция 
при деца с увреждания и семействата им – 
по-добра грижа за децата и превенция на изо-
ставянето”, която се проведе през май 2012 
г. с любезното домакинство на Американския 
център към Столичната библиотека в Со-
фия. Темата “ранна интервенция” за деца със 
специални нужди и техните семейства се об-

съжда в България от началото на 90-те годи-
ни на миналия век. Интересът към нея нарас-
на значително в последните години. Въпреки 
трудностите български граждански организа-
ции започнаха дейности и натрупаха значите-
лен практически опит в развитието на услу-
ги “ранна интервенция”.

Целта на срещата бе да предостави форум 
за споделяне и обсъждане на различни модели 
и практики. Участваха повече от 30 предста-
вители на граждански организации, Министер-
ство на труда и социалната политика, Аген-
цията за социално подпомагане. Представени 
бяха различни модели и практики за ранна ин-
тервенция при деца с увреждания и техните 
семейства. Със съдействието на Фондация 
„Карин дом” проф. Дейвид Алан от Държав-
ния Университет в Портланд, САЩ говори 
за „Важността на ранната интервенции за 
малки деца и техните семейства”. Участни-
ците обсъдиха начините и формите на взаи-
модействие с местната власт и държавните 
институции с цел осигуряване на разнообраз-
ни възможности за развитие на услуги по ран-
на интервенция за деца с увреждания и техни-
те семейства. 
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Проект на Годината 2011

Традиционните награди „Проект на годи-
ната 2011” за неправителствени организации, 
работещи в социалната сфера, бяха официал-
но връчени на публична церемония на 29 март 
2012 г. в Камерна зала „България”. За седма по-
редна година представители на граждански 
организации от цялата страна, бизнес компа-
нии, общини и много гости се събраха, за да 
засвидетелстват публично признание към со-
циално солидарните и отговорни за общност-
та си хора. Тази година най-добрите проекти 
бяха определени от жури в състав: Огнян До-
нев, Председател на УС на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в Бълга-
рия /КРИБ/; Севда Шишманова, Програмен ди-
ректор на Българската Национална Телевизия; 
Даниела Петкова, Главен изпълнителен дирек-
тор на Пенсионно осигурителната компания 
„Доверие“; Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик 
на Федерална република Германия и Анна Заха-
риева, Изпълнителен директор на Феърплей 
Интернешънъл.

Церемонията беше открита от Мария 
Петкова, директор на Фондация Лале, и Вла-

димир Кисьов, председател на Управителния 
съвет на Фондация Лале. По традиция члено-
вете на журито – представители на водещи 
бизнес компании, медии и дипломати – обяви-
ха и връчиха наградите на организациите, из-
пълняващи отличените проекти.

Анна Захариева и Огнян Донев представи-
ха първия награден проект „Ранна интервен-
ция за предотвратяване изоставянето на де-
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ца с увреждания” на Фондация „Карин дом” от 
Варна. Целта на проекта е развитие и прила-
гане на територията на община Варна на мо-
дел за ранна интервенция за предотвратява-
не изоставянето на деца с увреждания като 
преход от експертен към семейно-ориенти-
ран подход в услугите.  

Проект „Мрежата „Родители за кон-
такт”, изпълняван от Асоциация на деца с 
вродени лицеви аномалии и техните родите-
ли АЛА, беше представен от Посланик Хьопф-
нер и Даниела Петкова. Целта на проекта е 
осъществяване на качествена превенция на 
изоставянето на деца с увреждания. 

Севда Шишманова и Владимир Пенков, член 
на Управителния съвет на Фондация Лале, обя-
виха третия награден проект „Нека по-добре 
да защитим и да се погрижим за здравето на 
нашите деца, живеещи по поречието на ре-
ка Дунав” на Асоциация на дунавските общи-
ни „Дунав”. 
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Наградата „Проект на годината 2011” 
включва пластика, специално изработена от 
проф. Георги Чапкънов, сертификат и поощ-
рителен грант от Фондация Лале. Церемони-
ята бе организирана с медийното партньор-
ство на Българската национална телевизия и 
вестник „Капитал”.

Наградените проекти бяха избрани измеж-
ду 31 проекта от цялата страна, отличени 
с признанието на хората, които ги номини-
раха. В конкурса бяха поканени да участват 
граждански организации, които през 2011 г. 
са изпълнявали проект, насочен към подобря-
ване на условията, възможностите и качест-
вото на живот на определени социални групи 
от хора или на общността в дадено населе-
но място, независимо от размера и източни-
ка на финансирането, мястото на реализация 

или типа на социалните дейности. 
Представените проекти бяха оценени по 

резултатите; устойчивост на дейностите 
във времето; финансова ефективност; учас-
тие на целевите групи и местната общност; 
новаторство и приложимост на идеята в 
други населени места. 

„Благодаря за усещането, което създавате, 
че има смисъл човек да прави малки, но важни 
неща и да ги превръща в нещо голямо. От годи-
на на година виждам, че проектите стават все 
по-сериозни и засягат все повече хора.”
Севда Шишманова, 
програмен директор на БНТ
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Доброволческа инициатива 2012 
„Активен живот на възрастните хора 
и солидарност между поколенията” 

През пролетта Фондация Лале и Национал-
ният Алианс за работа с доброволци обяви-
ха конкурс за най-добри доброволчески иници-
ативи в България през 2012 г. – Европейската 
година на активния живот на възрастните 
хора и солидарността между поколенията. 
Поканени бяха да участват организации и гру-
пи, които през 2012 г. са организирали добро-
волческа инициатива, насочена към активен 
живот на възрастните хора и солидарност 
между поколенията в България без значение 
на място и време на реализация на инициати-
вата, цел и начин на организация, източници 
на финансиране, брой и възраст на добровол-
ците. До края на октомври бяха номинирани 
22 разнообразни инициативи на граждански 
организации, компании, училища, неформални 
сдружения и частни лица от 13 населени мес-
та в България. 

Жури в състав: Ингрид Шикова, Посланик на 
Европейската година в България; Иван Стан-
чов, основател и председател на УС на Фон-
дация Карин дом; Ива Рудникова, главен редак-
тор Капитал Light и Бойко Станкушев, член 
на УС на Българска Национална Телевизия, оп-
ределиха най-добрите и значими инициативи 
на 2012 година по предварително обявените 
критерии – резултати, значение за хората в 
общността; какви и колко хора са участвали; 
значение на инициативата за развитието на 
екипа на организацията и доброволците; фи-
нансова ефективност.

Годишните награди за Доброволческа ини-
циатива 2012 „Активен живот на възрастни-
те хора и солидарност между поколенията” 

бяха обявени на официална церемония в рам-
ките на заключителна национална конферен-
ция „Да бъдем активни – какво е необходи-
мо?”, организирана от Министерството на 
труда и социалната политика в София на 4 
декември 2012 г.

Иван Станчов обяви наградата за „Лятно 
училище за млади и стари” на Народно Чита-
лище „Светлина-1928” в с. Хотанца. Инициа-
тивата включва всички младежи, които же-
лаят да отделят от свободното си време да 
се научат да плетат, шият и правят врете-
на с подкрепа от възрастните хора в селото. 
Младежите от своя страна помагат на въз-
растните хора при работа с компютър, полз-
ване на интернет и скайп. Участват всички, 
които искат да се учат, независимо от въз-
растта. 
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Ива Рудникова представи „Приемна за 
безплатни правни консултации” на Сдруже-
ние „Дамско иновативно ателие ДИВА”. Цел-
та на инициативата е да осигури безплатна 
правна помощ и правни консултации на хора 
от третата възраст, които сами трябва да 
решат различни юридически въпроси. Това в 
повечето случаи води до загуба на дела и лип-
са на защита на правни интереси. 

Бойко Станкушев обяви наградата за „Съ-
действие за прегледи и изследвания на 60 пен-
сионери от „Дневен център за стари хора” 
на Фондация „Трета възраст”. От името на 
фондацията в Русе наградата прие Светла-
на Ангелова, народен представител от Русе 
и зам.-председател на социалната комисия в 
Народното събрание. 

Филип Хат, началник сектор в генерална 
дирекция „Заетост, социални въпроси и при-
общаване” на ЕК, връчи наградите, които 
включваха сертификат, фотоапарат и раз-
лични материали, предоставени от Пред-
ставителството на Европейската комисия 
в София. 
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Публична дискусия 
„Солидарност между 
поколенията” 

2012 година беше обявена от Европейския 
парламент и Европейската комисия за Ев-
ропейска година на активния живот на въз-
растните хора и солидарността между поко-
ленията. Редица събития и инициативи бяха 
свързани с темата на годината, която става 
все по-важна за обществото ни в условия на 
демографски промени в България и Европа.

В навечерието на Европейския ден на со-
лидарността между поколенията – 29 април, 
Фондация Лале в партньорство с Информа-
ционното бюро на Европейския парламент в 
България организира публична дискусия на те-
ма „Солидарността между поколенията” на 26 

април 2012 г. в залата на Европейската коми-
сия и Информационното бюро на Европейския 
парламент. За участие в дискусията се събра-
ха възрастни и млади хора от различни про-
фесии и сфери на дейност - пенсионери, сту-
денти, учени, журналисти, представители 
на граждански организации, медии и бизнеса. 
Целта на срещата бе да провокира въпроси и 
предложения за солидарността между поколе-
нията във всекидневието на българското об-
щество и за начините и формите на солидар-
ността в различните сфери на живот. 

В рамките на дискусията бяха предста-
вени целите и смисъла на Европейския ден 
и Европейска година на активния живот на 
възрастните хора и солидарността между 
поколенията. За солидарността говориха Ви-
олета Станичич, ръководител на Информа-
ционното бюро на Европейския парламент в 
България; Зоя Крутилин от Благотворително 
дружество „Донка Паприкова”; Евелина Ми-
лушева от Българския Червен кръст; Михаил 

Събития и  инициативи 
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Стефанов от Националната мрежа за деца-
та, която представлява над 100 организации, 
работещи с деца и млади хора; Ренета Ве-
нева от Националния Алианс за работа с до-
броволци.

Ингрид Шикова, посланик на Европейска-
та година 2012 в България, говори за солидар-
ността, която започва от семейството. Из-
ключително вълнуващи изказвания направиха 
проф. Климентина Иванова от БАН и Бойко 
Станкушев, журналист и член на УС на БНТ, 
които говориха за приемствеността между 
Учителите и техните ученици, за израства-
нето на младите до учители на следващото 
поколение млади хора. 

Национална кампания 
за 29 април 2012 г. - 
Европейски ден на солидарност 
между поколенията 

За четвърта поредна година Фондация Ла-
ле организира национална кампания за отбе-
лязване на Европейския ден на солидарност 
между поколенията. Целта на кампанията е 
да се насърчат разнообразни съвместни дей-
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ности на хора от всички възрасти и да се про-
вокира интереса на обществото към тема-
та за солидарността между хората.

В дните около 29 април десетки граждански 
организации в цяла България осъществиха раз-
нообразни инициативи, основани и насърчава-
щи взаимно разбиране и солидарност между 
поколенията. В кампанията се включиха 53 ор-
ганизации от 36 населени места, които про-
ведоха срещи, беседи, състезания, конкурси, 

музикални и танцови представления, изложби 
и др. В много населени места 29 април е вече 
традиционен празник в календара на общини, 
читалища и граждански организации.

Кампания „Общество 
на всички възрасти” по повод 
на Международния ден 
на възрастните хора 
– 1 октомври 

В първия ден на октомври 2012 г. за пета 
поредна година Фондация Лале организира 
кампания „Общество на всички възрасти” по 
повод на Международния ден на възрастни-
те хора. Идеята на кампанията остава една 
и съща през годините - да насочим внимание 
към трудностите, но и към възможностите 
на възрастните хора, да отбележим техния 
принос към обществото ни и да чуем това, 
което те имат да кажат.

В кампанията се включиха повече от 30 
граждански организации от различни населе-
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ни места от всички краища на България. Хо-
ра от всички възрасти, граждански организа-
ции, читалища, училища, общини и кметства 
отбелязват празника в своята общност по 
различен начин. Въпреки многообразието на 
събитията – срещи, беседи, концерти, излож-
би, конкурси, празнични трапези и др. – те бя-
ха обединени от идеята да се отдаде призна-
ние за ролята и приноса на възрастните хора 
към обществото ни. 
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Благотворителна 
инициативата на EngAIGers 
и Rural Transport Network 
в България

Фондация Лале и българският офис на AIG 
се включиха в международна инициатива за 
осигуряване на мотоциклети, с които лека-
ри и медицински работници стигат по-бър-
зо в отдалечени райони на Африка и така вся-
ка година спасяват хиляди човешки животи. 
Много често разстоянието до най-близката 
болница и наличието на транспорт опреде-
лят дали човек ще живее или ще умре. Ини-
циативата подкрепя доброволци здравни ра-
ботници с мотор и им помага да доставят 
критично важни лекарства, здравни матери-
али и да обучават хората в отдалечените ре-
гиони. Дейността се организира от благот-
ворителния фонд, основан от Сър Ричард 
Брансън.

В България група мотористи от София пъ-
туваха до Панагюрище през септември 2012 
г. В сътрудничество с AIG България и с под-
крепата на индивидуални дарители Фонда-
ция Лале събра  над 2000 лева, които бяха пре-
ведени на Virgin Unite. 

Годишна Конференция 
„Бизнес с кауза” 

Фондация Лале бе партньор на вестник 
„Капитал“ в организирането на третата го-
дишна конференция за Корпоративната соци-
ална отговорност „Бизнес с кауза”, която се 
проведе на 6 декември 2012 г. Целта на съби-
тието беше да предостави форум за споде-
ляне на идеи, опит, контакти и възможност 
за диалог между правителството, бизнеса и 
гражданските организации по ключови въпро-
си на корпоративната отговорност.

За “Роля на държавата за създаването на 
социално-отговорна бизнес среда” говори-
ха Бенгт Йохансон, CSR посланик на Швеция и 
Хеннинг Клостер–Йенсен, заместник-ръково-
дител на дирекция “Търговски и икономиче-
ски въпроси” в Министерството на външни-
те работи на Норвегия. Модераторът Огнян 
Траянов, съосновател и член на Националния 
съвет на Българската мрежа на Глобалния до-
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говор на ООН, представи гледната точка на 
бизнеса в България. 

Специален гост на фондация Лале и на съ-
битието беше Ирде де Сварт, старши ме-
ниджър “Корпоративна социална отговор-
ност”, CSR Нидерландия, който говори за 
тава “Как да печелим, като правим добро”. 
Той представи работата и опита на своята 
организация, която обединява над 2 000 соци-
ално отговорни бизнес организации в Нидер-
ландия. CSR Нидерландия е важен информаци-
онен център и подпомага своите членове в 
усилията им да бъдат социално отговорни с 
обучения, срещи, събития, обмяна на опит, 
посредничество между бизнес, гражданския 
сектор и местните и национални власти. Ир-
де де Сварт даде и разнообразни примери 
от практиката на компании, малки и средни 
предприятия. Представянето му предизвика 
множество въпроси от участниците. 

Свои добри практики споделиха и Николай 
Христов, изпълнителен директор на Челопеч 
Майнинг; Ясен Гуев, директор “Корпоративна 
политика” на GLOBUL; Мартин Арвидсон, фи-
нансов директор на Volvo България; Светлин 
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Наков, мениджър “Технологично обучение” в 
Телерик, Даниел Боестад, вицепрезидент за 
Централна и Източна Европа на SAAB и Крис-
тиана Чакърова, директор “Корпоративни 
комуникации” на Coca-Cola. Представените 
примери бяха в различни области на корпо-
ративната отговорност – човешки ресур-
си, екология, партньорски взаимоотношения, 
подкрепа на местната общност, образова-
ние, подкрепа за развитието на децата, со-
циални проекти. 

Мария Петкова, директор на Фондация 
Лале, води дискусията. Тя сподели успешния 
опит на Фондация Лале в организирането на 
Борси на проекти и идеи в 11 града в България 
в сътрудничество с местни бизнес и граждан-
ски организации и общини. 

Фондация Лале с две награди 
от НПО портал

За втора поредна година Фондация Лале бе 
отличена на годишните награди на Информа-
ционния портал на НПО в България, които бя-
ха обявени на специално събитие с много гос-
ти и приятели на 21 ноември 2012 г. През 2012 
г. Фондация Лале беше единствената органи-
зация, която получи награда и в двете кате-
гории. С общо 39 публикации. Фондация Лале 
е сред първите шест организации с най-мно-
го публикувани информации в портала и сред 
първите шест организации в България с най-
посещаван профил - над 310 уникални посеще-
ния за година. 

Партньорство Референции 
за доброволци като път 
към трудова заетост 

През 2012 г. Фондация Лале се включи в 
партньорски проект „Референции за добро-
волци – ценене и използване на уменията, раз-
вити чрез доброволческо като път към тру-
дова заетост”. Фондация Лале участва в 
дейностите със собствени средства. Парт-
ньорите са активни и опитни организации 
от Германия, Чехия, Словакия, Малта, Вели-
кобритания, Словения и Румъния. Целта на 
партньорството е създаването на европей-
ски формат за препоръчителни писмо за до-
броволци, които да им послужат през бизне-
са, и ръководство за ползване на формата.

Фондация Лале стана член 
на Volunteurope

През 2012 г. Фондация Лале стана пълнопра-
вен член на Volunteurope – организация, създа-
дена през 1981 г. с цел да популяризира добро-
волчество, активно гражданство и социално 
участие в Европа, като работи за включва-
що, разнообразно и толерантно общество. 
Volunteurope е активна мрежа на повече от 
35 граждански организации от различни стра-
ни в Европа http://www.volonteurope.eu.
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Финансирани проекти

Проекти по Програма 
Малки грантове 2012 година

Фондация „Светлина за живот”, София

Проект: Иновативни услуги в общ-
ността за хора с трайни физически 
увреждания
Цел: Разширяване възможностите 
за социално включване на хората с 
трайни физически увреждания; оси-
гуряване достъп до услуги на трудно подвижни хора. 
Дейности: Предоставяне на индивидуална двигателна 
рехабилитация, психологическа подкрепа и консултации 
на 18 хора с трайни увреждания в Център за рехабили-
тация на лица с трайни увреждания, както и в семейна 
среда.
Отпусната сума: 4 430 лв.

За контакти: Мария Терзиева
ж.к. Красна поляна – 1, бл. 14, вх. Б, ап. 43
София, 1606
Тел. 02 / 958 83 11; 0878 984 078
lightforlife@abv.bg
www.svetlinazajivot.com 

Благотворително дружество 
„Донка Паприкова”, София 

Проект: Палиативни грижи за тер-
минално болни хора в Хосписа към 
Благотворително дружество „Донка 
Паприкова” 
Цел: Да се осигури 24 часова грижа за 
25-30 души, които са терминално бо-
лни, неподвижни и се обслужват на легло. 
Дейности: Дейностите на хосписа са строго регламен-
тирани и включват лична хигиена, медицински процеду-
ри, хранене, разговори, следене на физическото и психи-
ческото състояние. Екипът включва лекар, 5 медицински 
сестри и около 30 души доброволци, които готвят, по-
чистват, пазаруват, доставят храна на обслужваните 
по домовете, разговарят с тях, четат им книги. 
Отпусната сума: 6 000 лв. 

За контакти: Д-р Доминик Карагьозов 
ул. “Светослав Теретер” 39 
София, 1124 
Тел. 02/ 946 13 96
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Сдружение „Оптима”, Казанлък

Проект: Топла вода от слънцето
Цел: Подобряване качеството на 
живот на настанените младежи в 
Защитено жилище с. Овощник.
Дейности: Изграждане на два слън-
чеви колектора на двете къщи (за 
мъже и жени), намаляване разхода за електриеска енергия 
с между 60% и 70% и всекидневно осигуряване на топла 
вода.  
Отпусната сума: 3 390 лв. 

За контакти: Бина Садова
Ул. “Христо Ботев” 61
Казанлък, 6100
Тел. 0431 / 63 098; 0897 / 041 468
b.sadova@abv.bg ; zgoptima@abv.bg 
 

Народно читалище „Поука – 1920”, 
с. Леденик

Проект: В крак с времето
Цел: Изграждане на работещ инфор-
мационен център за администра-
тивни и социални услуги и осигурява-
не на свободен достъп до информа-
ция, компютърни услуги и интернет 
на всички жители на селото; улесняване на възрастните 
хора при работа с документи и осъществяване на кон-
такти с различни институции и извършване на справки 
чрез интернет; преодоляване на изолираността на ня-
кои социални, възрастови и етнически групи.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на помещението; 
предоставяне на информационни и административни 
услуги; копирни услуги и ламиниране; интернет справки; 
попълване на молби, жалби, обяви, автобиографии и др.
Отпусната сума: 1 341 лв. 
и 1 компютърна конфигурация

За контакти: Радка Маринова
С. Леденик, 5049
Общ. Велико Търново
Тел. 0896 / 754 341
pouka_1920@abv.bg 
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Народно читалище „Светлина 
с. Поляново – 2010”, с. Поляново, 
общ. Харманли, обл. Хасково

Проект: Изграждане на център за 
информация и социални контакти 
към НЧ «Светлина с. Поляново 2010» 
за хората от третата възраст в 
с.Поляново, общ. Харманли, обл. Ха-
сково»
Цел: Да се преодолее изолираността на възрастните 
жители на с. Поляново и да се подобри  качеството им 
на живот чрез създаване на условия за разширяване на 
социалните контакти и стимулиране на общуването 
по между им.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на помещението; обо-
рудване с компютри и интернет; абонамент за вестни-
ци; организиране на различни мероприятия в Центъра; 
отбелязване на празници и рождени дни.
Отпусната сума: 550 лв. 
и 2 компютърни конфигурации

За контакти: Антония Генева
С. Поляново, 6464
Общ. Харманли   Обл. Хасково
Тел. 0878 / 567 055
antoniq.geneva@abv.bg

 

Сдружение „Център Динамика”, 
гр. Русе

Проект: Мобилен център за попу-
ляризиране и ефектевна работа по 
проблема с домашното насилие в 
община Иваново
Цел: Предприемане на комплексни 
мерки за превенция на домашното 
насилие сред високо рискови групи – възрастни хора, 
жени и деца в селищата на община Иваново
Дейности: Предоставяне на специализирани услуги и кон-
султиране от мобилен екип; информационна кампания, 
насочена към гражданите и институциите; популяризи-
ране на Закона за защита срещу домашното насилие.
Отпусната сума: 3 900 лв.

За контакти: Деана Димова – Великова
Ул. “Муткурова” 111, бл. 3, ап. 20
Русе, 7012
Тел. 0887 493 503
centre_dinamika@abv.bg
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Народно читалище „Васил Христов – 
1927”, с. Рупци, общ. Червен бряг, 

обл. Плевен

Проект: Интеграцията на поколе-
нията – мост между миналото и 
съвременните технологии
Цел: Създаване на център за въз-
растни хора и младежи в село Рупци 
с условия за интегриране на поколе-
нията, разширяване на социалните контакти, стимули-
ране на общуването, задоволяване на потребностите, 
нуждите и желанията на голяма част от местната 
общност за възможност за различни занимания, срещи 
и общуване. 
Дейности: Ремонтни дейности и оборудване на Цен-
търа; обучение за работа с компютър и интернет; об-
разователни лекции; организиране на игри, състезания, 
танци, изложби, празници; умения за плетене, шиене, 
подреждане на цветя и др.
Отпусната сума: 3 000 лв. 
и 1 компютърна конфигурация

За контакти: Анета Архангелова
Ул. “Георги Димитров” 51
С. Рупци, 5994
Общ. Червен бряг
Обл. Плевен
Тел. 0878 179 571
chitaliste_ryptsi@abv.bg 
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Програма за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в 
институции – 2012 г. 

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 избро-

ените места - общо над 100 души; институциите, ор-

ганизациите и местната власт, имащи пряко отноше-

ние и законово определени ангажименти да работят по 

проблема на изоставянето и неглижирането на деца.

Отпусната сума: 6 344 лв.

За контакти: Невена Маджарова

Клуб на НСО – Търговище

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

Тел. 0601 / 6 34 25, 

clubngo@abv.bg, www.clubngo.org 

 

 

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 изо-

ставяне – 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: 4 760 лв.

За контакти: Донка Михайлова

Сдружение „Знание”

Ловеч, 5500, ул. „Търговска” 44, ет. 4

Тел. 068 / 627 952

znanielovech@mbox.contact.bg 

www.znanielovech.org
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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: 6 600 лв.

За контакти: Илиян Ризов

Сдружение „Съучастие”

Варна, 9020, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91

Тел. 0897 900 950

ilriz@yahoo.com  

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 семей-
ства, 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 конкретни-
те проблеми, потребности и нагласи на целевата група, 
както и на околната семейна и общностна среда; въвеж-
дане на нови социални услуги за децата в риск и техни-
те семейства на място - в селата в Плевенска община; 
изграждане на устойчиво функциониращи организацион-
ни структури в селските читалища за извънучилищни 
дейности, за подкрепа при подготовката им за учили-
ще и развитие на техните личностни и творчески по-
тенциали; създаване на Мобилен център за обществена 
подкрепа; изграждане на местни Обществени съвети 
в петте села; популяризиране и мултиплициране на въ-
ведения модел сред мрежата на селските читалища 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: 5 900 лв.

За контакти: Даниела Димитрова
Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”
Плевен, 5800, пл. „Възраждане” 1, офис 311
Тел. 064 / 836 558, fond.plevenfond@gmail.com 
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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 ежеднев-

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

градина, повишаване родителския капацитет и консул-

тиране на техните семейства.

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

тойно социално положение от кв. „Факултета”, тех-

ните родители и бременните - 240 бременни жени и 

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

непълнолетна и/или самотна и/или без доходи и/или жи-

лище; многодетна; има проблеми в комуникацията; има 

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

увреждания; в семейството има институционализарно 

дете). 30 деца на 4-5 г. и техните семейства (детето 

не посещава детска градина; родителите са непълно-

летни и/или без доходи и/или жилище и/или имат едно 

или повече деца в риск; в семейството има институци-

онализарно дете).

Отпусната сума: 6 600 лв.

За контакти: Елена Кабакчиева

Фондация „Здраве и социално развитие”

София, 1606, бул. „Македония”  17, ет. 4, ап.21

Тел. (02) 851 81 08; (02) 953 34 55

mail@hesed.bg, www.hesed.bg

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 пре-

дотвратяване настаняването на не-

пълнолетни деца в поправителни институции Социално 

педагогически интернат (СПИ), Възпитателно училище-

интернат (ВУИ) и Поправителен дом (ПД), чрез възста-

новяване отношенията между семейството и децата 

с девиантно поведение от една страна, общността и 

децата с девиантно поведение от друга, както и овъз-

мездяването 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 техните 

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; правоохрани-

телни институции (съд, прокуратура, полиция). 

Отпусната сума: 6 270 лв.

За контакти: Йоана Терзиева, Каритас Русе

Русе, 7002, ул. „Богдан Войвода” 3

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

caritas@ruse.techno-link.com, www.caritas-bg.org
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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 4год., техните родители и разширени семей-

ства (общо 150 човека от 10 общини).

Отпусната сума: 6 521 лв.

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 

 

 

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

Целеви групи: Проектът е насочен към децата, родени 

с увреждания и с лицеви аномалии и семействата им, 

медицинските специалисти, работещи в неонатологич-
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ните отделения и клиники в страната. 

Отпусната сума: 14152 лв. 

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  

  

Фондация „Институт за социални 
услуги в общността” (ИСУО), 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: 3 065 лв. 

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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Фондация „Ръка за помощ”, 
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 раждане 

на дете, за което е изявено намерение да бъде оставено. 

Основна част при работата по превенция в родилно 

отделение ще бъде личния 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: 5 031 лв. 

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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Сдружение „Първи юни”, 
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 

социална работа от основен екип, съставен от социален 

работник, психолог и разширен екип.. Моделът на работа 

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 

родителите и децата в договарянето на необходимата 

подкрепа ще ги извади от пасивната роля на получатели 

на помощ. Идентифицирането на семействата в риск 

да изоставят децата си се извършва от социален 

работник във всяка община чрез посещения на място 

в ромска махала, посещения на лични лекари и АГ-

отделения, срещи с ромски лидери, проучване в общини, 

училища и други институции, които имат информация 

за рискови групи. 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 изоставяне на дете. Ще бъдат организирани 4 

кампании за набиране на средства и вещи и подпомагане 

на семействата 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 семейства с ниски доходи; 

многодетни или непълни семейства; млади, самотни 

майки; единият или двамата родители работят в 

чужбина и разширеното семейство полага грижи за 

децата; родителите или децата страдат от хронични 

заболявания или имат увреждания; семейството няма 

постоянно място за живеене; семейството не може да 

посрещне образователните потребности на детето; 

деца, които са реинтегрирани в биологичните им 

семейства и в риск отново да попаднат в институция. 

Отпусната сума: 15 312 лв. 

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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Предоставена допълнителна подкрепа
Списък на предоставено оборудване   

Предмет на дарението Предоставено на Дарител

1 компютърна система
Народно читалище “Поука – 1920”, 
с. Леденик, обл. Велико Търново

ТехноЛогика

2 компютърни системи
Народно читалище “Светлина 
с.Поляново - 2010”, общ. Харманли

Фондация Лале

1 рутер AIESEC Пловдив Фондация Лале

1 компютърна система Фондация “Панацея” Пловдив, обл. Пловдив Фондация Лале

1 лаптоп
Народно читалище “Петър Парчевич”, 
с.Асеново, обл. Плевен

Фондация Лале

1 принтер
Център “Мария”, Горна Оряховица, 
обл. Велико Търново

Фондация Лале

1 компютърна система
“Народно читалище “Васил Христов – 1927”, 
с. Рупци, общ. Червен бряг, обл. Плевен”

Фондация Лале

„Благодарност за това, че приехте идеята ни да стигнем до болните възрастни хора в  село Асено-
во, област Плевен. С дарения лаптоп вие станахте част от нас! Така нашите хора ще станат част 
от глобалния информационен поток, ще могат от своята стая и своето легло да видят света и по-
лесно да преодоляват трудностите”
От признателни асеновчани и от Ръководството на Народно читалище 
„Петър Парчевич – 1927”, с. Асеново, обл. Плевен
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Разпределение на разходите по програми 2012 година в лева

(8.29%) 28737
Програма малки
грантове

Програма „Вяра в семейството” 

(15.22%) 52755

Програма за подкрепа 
за деца и семейства 

(48.25%) 167215

(28.24%) 97792
Борса на проекти и идеи  

Общо   346 499  -  100%

Финансов отчет за  2012 година
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Разпределение на приходите 2012 година в лева

общо: 349500

(37.90%) 132442

Дарения и лихви   

119267 (34.12%)

Тръст за гражданско
общество

за Централна
и Източна Европа

97791 (27.98%)

Фондация Уникредит 
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Счетоводен баланс към 31.12.2012 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.
лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

A. Записан, но невнесен 
капитал 01000

Б. Нетекущи 
(дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Продукти от развойна 
дейност 02110

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

02120

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и 
нематериални активи  в 
процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо за група I 02100 0 0

II. Дълготрайни 
материални активи

Земи и сгради 02210 0 0

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено 
оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230 2 1

Предоставени аванси и 
дълготрайни материални 
активи в процес на 
изграждане 

02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група II 02200 2 1

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 2 1
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Счетоводен баланс към 31.12.2012 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 раз-
плод

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 5

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия 
от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асо-
циирани и смесени пред-
приятия

03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група II 03200 5 0

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

III.  Инвестиции 03310

 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 2500 2496

 Касови наличности в лева 03411 3 4

 Касови наличности във 
валута (левова равностой-
ност)

03412 6 2

Разплащателни сметки 03413 2491 2490

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 2500 2496

Общо за раздел В 03000 2500 2496

Г. Разходи за бъдещи пе-
риоди 04000 1

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 2508 2497
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Счетоводен баланс към 31.12.2012 година

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 последва-
щи оценки на финансови ин-
струменти 

05310

IV. Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени  
собствени акции 05420

Резерв съгласно 
учредителен акт 05430

Други резерви 05440 1423 1281

Общо за група IV 05400 1423 1281

V. Натрупана печалба 
(загуба) от минали години

Неразпределена печалба 05510 x x

Непокрита загуба 05520 x x

Общо за група V 05500 x x

VI. Текуща печалба 
(загуба) 05600 x x

Общо за раздел А 05000 1423 1281

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Б. Провизии и сходни задъл-
жения 

Провизии за пенсии и други 
подобни задължения 06100

Провизии за данъци  06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни за-
дължения 06300

Общо за раздел Б 06000 0 0

В.  Задължения

Облигационни заеми 07100 0 0

 До 1 година 07101

Над 1 година                             07102

в това число:

Конвертируеми облигацион-
ни заеми 07110 0 0

До 1 година 07111

Над 1 година                             07112

Задължения към финансови 
предприятия 07200 0 0

 До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300 0 0

До 1 година 07301

Над 1 година 07302

Задължения към доставчици 07400 4 0

До 1 година 07401 4

Над 1 година 07402
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Счетоводен баланс към 31.12.2012 година

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 предприя-
тия от група 07600 0 0

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асо-
циирани и смесени предпри-
ятия

07700 0 0

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800 0 0

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810 0 0

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

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

До 1 година 07001 4 0

Над 1 година 07002 0 0

Г. Финансирания и приходи 
за бъдещи периоди 08000 1081 1216

в това число:

Финансирания 08001 1081 1216

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 2508 2497
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Справка за административните разходи по видове; 
приходи и разходи свързани с дарения за 2012 година    

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

(Хил. левове)

Видове Код на ре-
да

Отчет 
за годината

Административни разходи 60000 118

Разходи за материали 60100 1

Канцеларски материали 60110 1

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи за външни услуги 60200 3

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 догово-
ри и хонорари 60230

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250 3

Нает транспорт 60260

Осветление, отопление 60270

Вода 60280

Текущ ремонт 60290

в това число на:      

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320

Разходи за услуги, оказани от чуж-
дестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възна-
граждения 60400 76

Разходи за осигуровки и надбавки 60500 11

Социални осигуровки 60510 8

Здравни осигуровки 60520 3

Надбавки 60530

Фонд “Безработица” 60540

Други 60550

Други разходи 60600 27

Разходи за командировки 60610 25

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620 2

в т. ч. разходи за амортизации 60621 1

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

Видове Код 
на реда

Отчет 
за годината

Разходи за дарения 60700 124

Дарения за частни лица 60710 4

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за  правителствени 
организации 60720

Дарения за предприятия, организа-
ции и други 60730 120

в т.ч. за чужбина 60731

Раздел III. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код 
на реда

Отчет 
за годината

Приходи от дарения 
под условие (код 66511 кол.1) 60800 338

Дарения от частни лица 60810

в т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения 
и трансфери 60820

Дарения от предприятия, 
организации и други 60830 338

в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие 
(код 66512 кол.1) 60900 47

Дарения от частни лица 60910 4

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения 
и трансфери 60920

Дарения от предприятия, 
организации и други 60930 43

в т.ч. от чужбина 60931
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Наименование на 
разходите

код на   
реда

Сума - хил. лв. Наименование на при-
ходите код на   

реда

Сума - хил. лв.

текуща 
година

 предходна 
година

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2  а б 1 2

I. Разходи 
за дейността

I. Приходи 
от дейността

А.  Разходи за регла-
ментирана дейност

А. Приходи от регла-
ментирана дейност

 1. Дарения 65511 124 337  1. Приходи от дарения 
под условие 66511 338 572

 2. Други разходи 65512 101 135  2. Приходи от дарения 
без условие 66512 47 4

Общо за група А 65510 225 472  3. Членски внос 66513

Б. Административ-
ни разходи 65520 118 101  4. Други приходи 66514

Общо  за група I 65500 343 573 Общо за група I 66500 385 576

II. Финансови 
разходи

II. Финансови 
приходи

 3. Разходи за лихви 65611  5. Приходи от лихви 66611 98 93

“ 4. Отрицателни 
разлики от операции 
с финансови активи и 
инструменти”

65612  6. Приходи 
от съучастия 66612

“ 5. Отрицателни 
разлики от промяна
 на валутни курсове”

65613 3
 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 1

Общо за група II 65600 3 0  9. Други приходи от 
финансови операции 66615

III. Извънредни 
разходи 65700 Общо за група II 66600 98 94

IV. Загуба от 
стопанска дейност 65800 III. Извънредни 

приходи 66700

V. Общо разходи 65900 346 573 IV. Печалба от 
стопанска дейност 66800

VI. Резултат 65950 240 97 V. Общо приходи 66900 483 670

VI. Резултат 66950 0 0

Всичко
(Общо разходи + VI) 65990 586 670 Всичко 

(Общо приходи + VI) 66990 483 670

Отчет за приходите и разходите от нестопанска 
дейност  за 2012 година        
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(Хил. левове)

Наименование на 
паричните по-

тоци
Код на реда  Текуща 

година

Предход-
на

година

а б 1 2

I. Наличност на 
паричните сред-
ства в началото 
на периода 

66200 2496 2473

II. Парични пото-
ци от нестопан-
ска дейност

A. Постъпления 
от нестопанска 
дейност

Получени дарения 
под условия 66211 223 500

Получени дарения 
без условия 66212 29 4

Постъпления от 
членски внос 66213

Постъпления от 
осигурителни 
предприятия

66214

Получени обезще-
тения за застра-
ховане

66215

Постъпления от 
банкови и валутни 
операции

66216

Други постъпления 66217 98 93

Общо за раздел А 66210 350 597

Б. Плащания за 
нестопанска 
дейност

Изплатени дарения 66221 124 337

Изплатени 
заплати 66222 83 76

Изплатени 
осигуровки 66223 27 11

Плащания по бан-
кови и валутни 
операции

66224 2

Плащания за услуги 66225 42 61

Други плащания 66226 68 89

Общо за раздел Б 66220 346 574

В. Нетен паричен 
поток от несто-
панска дейност

66230 4 23

III. Парични пото-
ци от стопанска 
дейност

А.Постъпления 
от стопанска 
дейност

Постъпления от 
продажба на акти-
ви 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 дей-
ност

Плащания за услу-
ги и за придобити 
активи

66251

Плащания към дос-
тавчици 66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по бан-
кови и валутни 
операции

66254

    Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250 0 0

В. Нетен паричен 
поток от сто-
панска дейност

66260 0 0

IV. Наличност на 
парични средства 
в края на периода

66300 2500 2496

V. Изменение 
на паричните 
средства през 
периода

66400 4 23

Отчет за паричния поток за 2012 година     
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Доклад на независимия одитор
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