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                         Мисия  Насърчава социалната отговорност в българското общество.

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

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

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

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

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

оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и   
програми; 

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

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

     
      Ценности Диалог 
   Отговорност 
   Зачитане 
   Участие 
   Прозрачност 
   Сътрудничество
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Управителен 
съвет

Владимир Кисьов, Председател
Член на Столичен Общински Съвет

  
Венислав Йотов  
Управител 
Чартис Юръп С.А. клон България
  
Калина Жулева 
Управляващ директор 
Ню Момент Ню Айдиас Компани 

  
Левон Хампарцумян 
Председател на Управителния съвет и 
Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк  

  
Владимир Пенков 
Управляващ съдружник 
Пенков, Марков и партньори 

Коос Схаутен
Председател на Българско Холандски Бизнес Клуб  

Директор Мария Петкова
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Изминалата 2011 година беше динамична и ус-
пешна за екипа на фондация Лале. За трета поред-
на година разширихме дейностите си с нови про-
грами, съвременни и иновативни за България. 

През 2009 година започнахме програма за подкре-
па за деца и семейства в риск като превенция на 
настаняването на деца в институции. Знаехме, че 
навременната подкрепа за семейството е важна за 
добруването на децата. Реализацията на програма-
та в различни градове и села на България го доказа. 

Следващата 2010 година се ангажирахме с прилага-
нето на Борса на проекти и идеи като инструмент 
за  насърчаване на сътрудничеството между бизнеса 
и гражданските организации в полза на местни ини-
циативи. Заедно с партньорите си по места органи-
зирахме успешни борси в редица градове.

През 2011 година поставихме началото на програма за въвеждане на метода 
на семейни групови конференции – традиционна и в същото време актуална де-
мократична форма за засилване на ролята и отговорността на семейството за 
децата. Първите резултати потвърдиха нашата вяра в семейството. 

Всяка програма започнахме с нови партньори и в хода на реализацията  наме-
рихме нови съмишленици. Продължихме традиционните си програми и кампа-
нии. Работа и успехите ни са споделени с многобройни организации и хора. 

Вярваме, че ще ги умножим още повече!

Мария Петкова 
Директор
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Започнахме тази иновативна програма за 
насърчаване на ефективното сътрудничест-
во между бизнеса и неправителствените орга-
низации в България през 2010 г. с ясното разби-
ране, че сътрудничеството означава повече 
и по-разнообразни програми за подкрепа на 
повече хора в повече населени места. Сътруд-
ничеството означава също по-голяма  финан-
сова ефективност и води до устойчивост на 
дейностите  и резултатите във времето.  

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Тръста за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа, които повярва-
ха в идеята и дадоха възможност на десетки 
граждански организации в различни градове да 
се подготвят и да се включат в първите бор-
си, организирани и проведени в България.

През 2011 г. организирахме поредица ин-
формационни срещи и по две обучения в гра-
довете Русе, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Со-
фия, Търговище, Стара Загора, Варна, Бургас. 

Във всяко обучение се включиха представи-
тели на 10 до 24 местни граждански органи-

зации. Целта на обученията беше участници-
те да разберат какво представлява „Борсата 
на проекти и идеи”, да развият и упражнят 
умения за представяне на своите организации 
пред бизнеса и за формулиране на сделки. Тези 
умения са критично важни за създаване на ус-
пешен контакт и развиване на ефективно съ-
трудничество с бизнеса. 

Във всеки град обученията се проведоха с 

Борса на проекти и идеи

7

подкрепата и съдействието на съответната 
община. Участниците се запознаха с процеса 
на организиране на Борса на проекти и идеи и 
с принципите на формулиране на добро пред-
ложение към бизнеса, основано на търсене и 
предлагане. Заедно гледаха и обсъдиха филм за 
Борсата на проекти и идеи, предоставен на 
Фондация Лале от Фондация Бертелсман Гер-
мания, което улесни процеса на запознаване с 
основните роли  и стъпки на Борсата. 

Всички организации получиха практически 
наръчник „Сътрудничество с фирми: Добър 
бизнес”, създаден от екип граждански орга-

низации и фирми в Нидерландия и преведен и 
адаптиран от екипа на Фондация Лале. Наръч-
никът е създаден с цел създаване на умения за 
междусекторно сътрудничество и представя 
успешни примери за сътрудничество на граж-
дански организации с бизнеса. Предназначен е 
за граждански организации, които искат да си 
сътрудничат с  бизнеса и е подходящ за вся-
какви организации – малки и големи, работе-
щи в различни сфери – социална, образование, 
околна среда, изкуство и др.; които работят 
в малки или големи населени места, на регионал-
но или национално ниво. Разглежда различните 
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форми на сътрудничество: от предоставяне 
на средства и организирането на еднократ-
ни мероприятия до консултантски дейности 
и дългосрочно партньорство. 

Между май и декември 2011 г. се проведоха 
първите в България Борси на проекти и идеи 
в градовете Плевен, Русе, Пазарджик, Пловдив, 
София, Търговище и Варна. В рамките на те-
зи Борси бяха сключени общо 262 сделки между 
бизнеса и гражданските организации. Тяхната 
финансова равностойност е 231 850 лв. Де-
сетки други срещи, сделки и конкретни фор-
ми на сътрудничество бяха уговорени в дни-
те след Борсите.

Борсите бяха организирани на принципа на 
борсата. Всички участници се включиха в под-
готовката кой с каквото може. Общините 
подкрепиха събитието със зали за обучение и 
провеждане на Борсата. Оперно-симфонични 
оркестри осигуриха гонг. Местни фирми пре-
доставиха вино и минерална вода. Десетки 
активни граждани допринесоха за успеха като 
Посланици, Посредници и Водещи на доброво-

лен принцип заедно с многобройни млади до-
броволци. 

Ползите за всички участници в Борсата са: 
нови партньори; достъп до нови ресурси и 
мрежи от контакти; възможност за достига-
не до нови потребители; разширяване на кон-
тактите с местната общност; добра репу-

9

тация; участие в развитието на местната 
общност; обществено признание. Използва-
нето на повече и по-разнообразни средства 
за сътрудничество са от реална практическа 
полза за двете страни. 

На Борсата на проекти и идеи печелят 
всички участници – стопански и нестопански 
организации, но най-вече печелят хората в съ-
ответния град, защото към тях са насочени 
подкрепените дейности.
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Водени от своята ангажираност към доб-
руването на децата в България, Фондация Оук 
и Фондация Лале започнаха тази съвместна 
програма за превенция на настаняването на 
деца в институции през 2010 г. като пример 
за обединяване на ресурси и усилия с цел по-
стигане на по-добри и трайни резултати. 

Развитието на програмата продължи през 
2011 г. с общите усилия на екипа на Фондация 
Лале и колегите от всички подкрепени органи-
зации.  Ние сме дълбоко убедени в правото и 
нуждата на всички деца да растат в семейна 

среда, защитени от насилие и занемаряване. 
През 2011 г. бяха организирани три работ-

ни срещи и обучения за представители на ор-
ганизациите, които осъществяват дейности 
за подкрепа на деца и семейства в общност-
та с цел превенция на настаняване на деца в 
институции с финансиране по програмата. 

Първата среща се проведе в Плевен през ап-
рил 2011 г. Тя започна с обучение за практичес-
ки умения за оценка и анализ на въздействието 
от проектните дейности и познания за разра-
ботване на конкретни модели на работа.

Програма за подкрепа за деца и семейства 
в общността с цел превенция на настаняването 
в институции

11

В срещите по програмата винаги е пред-
видено и време за участниците да  споделят 
актуална информация за развитие на отдел-
ните проекти, основни успехи и трудности в 
постигане на целите им. И този път те  обсъ-
диха предстоящи цели, събития срещи, както 
и конкретни идеи и предложения. 

Второто обучение и работна среща беше 
в Търговище на 14 и 15 юли 2011 г. Двата дни 
бяха продължение на обучението от проле-
тта за оценка и анализ на въздействието и 
включваха коментари и анализ на разработе-
ните първоначални модели за подкрепа на де-
ца и семейства в общността от различните 
организации. 

Участниците се срещнаха с д-р Красимир 
Мирев, кмет на Община Търговище и предсе-
дател на Националното сдружение на общини-
те в България. Проведе се интересен разговор 
за възможностите за сътрудничество между 
граждански организации и местни власти, за 
значението на услугите за деца и семейства 

в общността и ролята на общините, за нуж-
дите на семействата и трудностите в оси-
гуряването на необходимите ресурси и усло-
вия за развитие. 

Последната за годината работна среща се 
състоя на 17 и 18 ноември 2011 г. в София. Цел-
та на срещата беше участниците да обсъдят 
постигнатото в рамките на програмата, как-
то възможностите и плановете за продълже-
ние и развитие на дейностите в бъдеще. 

С общи усилия през годината беше осигуре-
на допълнителна подкрепа във вид на лекар-
ства, дрехи, играчки, биберони и др. за семей-
ствата с деца в риск, с които финансираните 
организации работят системно в различни 
градове и села на България.  

В рамките на 2011 г. одобрените 11 про-
екта, реализирани от 13 граждански органи-
зации в 15 общини, получиха обща финансова 
подкрепа в размер на 290 690 лева. Програма-
та приключва дo средата на 2012 г.
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 През юни 2011 г. започнахме работа по нов 
проект „Вяра в семейството”, който спече-
ли подкрепата на служителите на УниКре-
дит Булбанк в конкурса „Твоят избор, твоят 
проект”. Те го  избраха в онлайн гласуване 
измежду общо три социални проекта, пред-
ложени от три български организации. Общо 
2250 служители от служителите на УниКре-
дит Булбанк са се включили в инициативата, 
като над 43% от тях са гласувалите за про-
екта на Фондация Лале. Ресурсите за реализи-
рането на проекта за две години е общо 96 
800 евро, като финансирането е осигурено 
от Фондация УниКредит.

Както подсказва името, проектът е осно-
ван и насочен към запазване целостта, укреп-
ване на отговорността и засилване на ролята 
на семействата с цел отглеждане на децата в 
най-добрата за тях среда. 

Той е отговор на значителния брой деца, ко-
ито по различни причини не получават най-
добрата грижа в семейството и в някои слу-
чаи биват настанени и прекарват години от 
живота си в социални заведения. Дейностите 
предвиждат въвеждане на метода Фамилни 
групови конференции в България чрез обучение 
на обучители и практическа работа в четири 
общини в област Хасково и в дългосрочен план 
имат за цел трайно решение за един от сери-
озните социални проблеми в страната.

Фамилните групови конференции са начин 
да се подкрепят вярата и силата на семей-
ствата, за да се справят с трудностите и 
да останат заедно. Те не са социална услуга, а 
право и възможност за семействата да наме-
рят сами най-доброто решение за децата си. 

Проект “Вяра в семейството”



13

„Изключително радостен съм, че поставя-
ме началото на нов проект в България, благода-
рение на който повече деца ще растат с близ-
ките и роднините си, вместо в институции. 
България беше първата държава, в която орга-
низирахме подобен вот сред служителите, за-
щото за нас беше важно да чуем гласа на хо-
рата. Те са тук и е редно те да посочат кой 
е проектът, който е най-нужен на местните 
общности”. 

Маурицио Карара, Председател 
на Фондация УниКредит

Дейностите по проекта започнаха с въвеж-
дащ семинар за представяне на Фамилни гру-
пови конференции в залата на Министерство 
на труда и социалната политика на 14 и 15 
юли 2011. Целта беше концепцията за фамил-
ните групови конференции да бъде  предста-
вена пред широк кръг от професионалисти. 
Методът се прилага от Холандския център 
за фамилни групови конференции Eigen Kracht 

Centrale и други организации в редица страни 
в Европа, Северна Америка, Австралия и Нова 
Зеландия. Основата на модела е максимално 
засилване на отговорността на гражданите 
на базата на собствените им способности и 
връзките с близки, роднини и социалната им 
мрежа при изработването на план за преодо-
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ляване на конкретни социални проблеми.
 Лектор беше Роб ван Пахее, социален ра-

ботник с богат опит, директор на Eigen 
Kracht Centrale, Нидерландия. Участниците за-
дадоха множество въпроси за практическото 
приложение на метода – семействата наис-
тина ли правят план сами; как се мотивират 
независими координатори, доколко самите 
деца участват; как се осигурява финансово 
организирането на конференция; кой следи за 
изпълнението на плана и т.н. Представите-
лите на различни дирекции, агенции и граж-
дански организации обсъдиха въпроса дали и 
как моделът може да бъде въведен в България 
и завършиха срещата с общо съгласие, че фа-
милните групови конференции могат да бъ-
дат ефективен практически инструмент за 
подкрепата на семейства и деца в усилията 
им да се справят с трудностите. 

В края на септември организирахме дву-
дневно обучение на ресурсни специалисти и 
обучители за прилагане на метода Фамилни 
групови конференции. Участваха над 20 пред-
ставители на 18 граждански организации от 

София и страната. Те научиха много за прак-
тическото приложение на метода и сами се 
включиха в упражнения и ролеви игри, за да 
разберат по-добре и усетят същността на 
този нов подход. 

В средата на ноември в партньорство със 
Сдружение „Шанс и закрила“  организирахме 
обучение на независими координатори на Фа-
милни групови конференции (ФГК) в Хасковски 
минерални бани. Целта беше да подготвим 
координатори за работа в четири общини 
в регион Хасково. Участниците се запознаха 
подробно с функциите на координатора по 
организирането на ФГК - разширяване на кръ-
га, подготвяне на детето и членовете на се-
мейството. Особено внимание беше отделе-
но на времето за семейството и приемането 
на плана. Новите координатори се убедиха, че 
трябва да вярват в семейството, да питат 
семейството и да вярват на процеса.

През последните месеци на годината коор-
динаторите започнаха работа по подготовка 
на първите Фамилни групови конференции.

15

Програмата за Малки грантове e една от 
най-дълготрайните програми за финансира-
не в България. През 2011 г. тя беше отворе-
на за седма поредна година. Тази устойчивост 
на програмата е логична и очаквана в социал-
на сфера, където промените изискват време. 
От разгледаните десетки предложения бяха 
финансирани общо десет проекта – предим-
но на малки организации в малки населени мес-
та. Общата подкрепа е на стойност 31 035  
лева, като допълнително на изпълняващите 
организации бяха предоставени 7 компютър-
ни системи, 1 принтер и 2 апарата за кръв-
но налягане.

Характерното за програмата е, че под-
крепя местни инициативи, които са важни за 
общността и се реализират с участието на 
общността.

Програма „Малки грантове“
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Сдружение „Шанс и закрила“  организирахме 
обучение на независими координатори на Фа-
милни групови конференции (ФГК) в Хасковски 
минерални бани. Целта беше да подготвим 
координатори за работа в четири общини 
в регион Хасково. Участниците се запознаха 
подробно с функциите на координатора по 
организирането на ФГК - разширяване на кръ-
га, подготвяне на детето и членовете на се-
мейството. Особено внимание беше отделе-
но на времето за семейството и приемането 
на плана. Новите координатори се убедиха, че 
трябва да вярват в семейството, да питат 
семейството и да вярват на процеса.

През последните месеци на годината коор-
динаторите започнаха работа по подготовка 
на първите Фамилни групови конференции.
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Програмата за Малки грантове e една от 
най-дълготрайните програми за финансира-
не в България. През 2011 г. тя беше отворе-
на за седма поредна година. Тази устойчивост 
на програмата е логична и очаквана в социал-
на сфера, където промените изискват време. 
От разгледаните десетки предложения бяха 
финансирани общо десет проекта – предим-
но на малки организации в малки населени мес-
та. Общата подкрепа е на стойност 31 035  
лева, като допълнително на изпълняващите 
организации бяха предоставени 7 компютър-
ни системи, 1 принтер и 2 апарата за кръв-
но налягане.

Характерното за програмата е, че под-
крепя местни инициативи, които са важни за 
общността и се реализират с участието на 
общността.

Програма „Малки грантове“
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Програма “Предай нататък” 

Програмата започна през 2007 г. и се осъ-
ществяваше в партньорство с Хайфер - меж-
дународна организация, която работи в близо 
130 страни в света. От началото на програ-
мата до юни 2011 г. в нея бяха включени бли-
зо 90 семейства с повече от 180 деца в 20 на-
селени места в общините Велико Търново и 
Плевен.

Общият брой на обхванатите семейства 
в 15 населени места в община Плевен е над 
60 с общо 127 деца. В региона програмата се 
реализира в сътрудничество със съответни-
те местни читалища, Плевенски Обществен 
фонд „Читалища”, кметовете на селата и 
Община Плевен.

В Община Велико Търново общият брой на 
включените семействата е 26 в 5 населени 
места. Местните партньори на Фондация Ла-
ле бяха: семействата, Дарителско сдружение 
“Св. Иван Рилски”, кметовете на селата, пред-
ставители на местната общност.

“Предай нататък” даде възможност на со-
циално слаби семейства да подобрят живота 
си по собствено желание и със собствени си-
ли и труд и самите те да станат дарители, 
като предадат полученото дарение на други 
хора. Дейностите бяха насочени към осигуря-
ване на доход и допълнителна подкрепа за из-
брани по критерии семейства, чрез предоста-
вяне на определен брой породисти заплодени 
крави; обучение; при нужда и допълнителни 
средства за семе за фураж, лекарства и др. 
Критериите за избор на семействата, които 
получиха породисти животни за отглеждане 
в домашни условия, включваха: деца в семей-
ството, затруднено материално положение, 
безработни членове на семейството, хора с 
увреждания, три поколения живеещи в едно 

домакинство, опит и условия за отглеждане 
на домашни животни. Семействата, от своя 
страна, поемаха ангажимент да „предадат 
нататък” дарението на друго семейство в 
нужда, като подарят първите родени женски 
животни, когато те навършат една година. 
Следващите семейства, които се включваха 
в програмата, се определяха измежду всички 
нуждаещи се в даденото населено място, от 
подкрепените семейства, местни граждански 
организации и представители на местната 
общност, кметове и Фондация Лале.

Предаването на юници на следващи семей-
ства в нужда продължава и след формалното 
приключване на програмата. 
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Ежегодните награди „Проект на година-
та 2010” за неправителствени организации в 
социалната сфера станаха традиция. За шес-
та поредна година наградите бяха официал-
но обявени на публична церемония на 28 март 
2011 г. в Камерна зала „България”.

Десетки представители на граждански ор-
ганизации от цялата страна, министерства, 
агенции, общини, бизнес компании и много гос-
ти се събраха, за да засвидетелстват публич-
но признание към социално солидарните и от-
говорни за общността си хора. Тази година 
най-добрите проекти бяха определени от жу-
ри в състав: Огнян Донев, Председател на УС 
на Конфедерация на работодателите и индус-
триалците в България /КРИБ/; Севда Шишма-
нова, Програмен директор на Българска На-
ционална Телевизия; Даниела Петкова, Главен 
изпълнителен директор на Пенсионно осигу-
рителна компания „Доверие“; Н.Пр. Карел ван 
Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия 
в България; Анна Захариева, Изпълнителен ди-
ректор на ФеърПлей Интернешънъл.

Награди получиха проектите „Майчина съ-

протива срещу наркотиците” на Сдружение 
„Майки срещу дрогата“ от Пловдив; „Инсти-
тут за детско психично здраве и развитие”, 
изпълняван от Сдружение „Институт за дет-
ско психично здраве и развитие“ и Фондация 
„Клинична психология в действие”, „Заеми за 
подобряване на жилищната среда на семей-
ства с ниски доходи – партньорства в дейст-
вие” на Фондация „Подслон за човечеството“ 
в сътрудничество със Сдружение „Самаряни” - 
Стара Загора, Сдружение „Амала Приятели” – 
Дупница, Фондация „Бъдеще” – Ракитово, Клуб 
на НСО – Търговище и Плевенски Обществен 
фонд „Читалища”. 

Наградата включва пластика „Проект на 
годината”, специално изработена от проф. 
Георги Чапкънов, сертификат и поощрителен 
грант от Фондация Лале.

Наградените проекти бяха избрани измеж-
ду 32 проекта от цялата страна, отличени 
с признанието на хората, които ги номини-
раха. Деветнадесет от представените про-
екти се изпълняват в малки, а други десет - в 
големи градове в страната. В София се реа-

Проект на Годината 2010
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лизират шест проекта, а осем се изпълняват 
от местни организации в села. Един от про-
ектите се реализира в пет града в България, 
друг – в четири, а трети се изпълнява в шест 
града. Проектите са номинирани от други 
граждански организации и партньори; от чле-
нове на екипа, изпълняващ проекта; от журна-
листи и медии; от представители на общи-
ни, библиотеки и училища; от доброволци и 
участници в дейностите.

Както всяка година представените проек-
ти бяха оценени по резултатите; устойчи-
вост на дейностите във времето; финансо-
ва ефективност; участие на целевите групи 
и местната общност; новаторство и прило-
жимост на идеята в други населени места.
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Обществени кампании 

Европейски ден на солидарност 
между поколенията, 
29 април 2011 г.

За трета поредна година Фондация Лале 
организира национална кампания за отбелязва-
не на Европейския ден на солидарност между 
поколенията 29 април. Целта бе да провоки-

раме интереса на обществото към темата 
за солидарност между поколенията. В седми-
цата около 29 април Фондация Лале, Нацио-
нална мрежа за децата и десетки граждански 
организации от цяла България реализираха раз-
нообразни инициативи, основани и насърчава-
щи взаимно разбиране и солидарност между 
поколенията. Тази година се включиха 31 ор-
ганизации от 23 населени места. Така те се 
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присъединиха към стотиците членове на Ев-
ропейския младежки форум, Европейското 
женско лоби, Европейската платформа на въз-
растните хора, Европейската мрежа на орга-
низации, работещи с и за деца, Европейската 
мрежа срещу бедността, COFACE – Европей-
ска мрежа на семейните организации и други 

европейски обединения на граждански органи-
зации. 

Солидарността между поколенията е осно-
ва за развитието на по-справедливи и устой-
чиви общества в условия на икономически и 
социални предизвикателства. 
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Общество на всички възрасти

В началото на есента за четвърта поред-
на година Фондация Лале организира кампания 
„Общество на всички възрасти” за отбеляз-
ване на Международния ден на възрастните 
хора - 1 октомври. Целта на кампанията ос-
тава една и съща през годините - да насочим 
вниманието на хората към възможностите и 
трудностите на възрастните хора; да отбе-
лежим техния принос към обществото и да 
чуем това, което те имат да кажат.

В кампанията в България се включиха 35 ор-
ганизации от 33 населени места от всички 
краища на страната. Хора от всички възра-
сти, граждански организации, читалища, учи-
лища, общини и кметства отбелязаха праз-
ника в своята общност по различен начин. 
Въпреки многообразието на събитията – 
срещи, беседи, концерти, изложби, конкурси, 
празнични събирания и др. – те бяха  обедине-
ни от идеята да се отдаде признание за ро-
лята и приноса на възрастните хора в обще-
ството ни.
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Европейска година на Доброволчеството 2011 

Фондация Лале и Националният Алианс за 
работа с доброволци организираха Национал-
на среща на тема „Ролята на доброволците в 
България в Европейската година на добровол-
чеството” на 11 февруари 2011 г. в София.

Участваха представители на повече от 60 
организации, доброволци от всички възрасти 
от цялата страна и представители на Ми-
нистерство на труда и социалната полити-
ка, Министерство на културата, Министер-
ство на образованието, Държавна агенция за 
закрила на детето, Главна дирекция “Пожар-
на безопасност и защита на населението” 
към Министерство на вътрешните работи.

Срещата постави своеобразно начало на 
Европейската година на доброволчество в 
България. Обсъдени бяха приоритетите на 
доброволческите организации, сред които 
бяха очертани приемане на закон за добро-
волчеството в България; принципи и стан-

дарти на работа с доброволци; повишаване 
на капацитета на гражданските организации 
за работа с доброволци; популяризиране на 
доброволчеството. Нееднократно бяха пов-
дигнати и темите за признанието на добро-
волческия труд и сътрудничеството меж-
ду граждански организации, местната власт, 
бизнес с цел насърчаване и подкрепяне на до-
броволческите инициативи в местната общ-
ност.

По време на срещата бяха представени 
десет доброволчески практики на организа-
ции от различни градове. Чрез нагледни мате-
риали доброволци разказваха за своите ини-
циативи и опит. Срещата завърши с дебат 
между два отбора млади доброволци, които 
дискутираха дали „Гражданите и граждански-
те организации в България са готови за до-
броволчество.” 
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В началото на годината Фондация Лале 
обяви нова инициатива в сътрудничество с 
Националният алианс за работа с добровол-
ци  - годишен конкурс за най-добри и инте-
ресни събития, реализирани от доброволци 
- Доброволческа инициатива 2011. Целта е 
насърчаване на разнообразни доброволчески 
дейности и стимулиране на участието на по-
вече хора в тях.

Номинирани бяха 29 разнообразни и инте-
ресни инициативи от цялата страна, реа-
лизирани от граждански организации, компа-
нии, неформални групи и отделни граждани. 
Те бяха оценени по резултати, значение за 
хората в общността; какви и колко хора са 
участвали; значение на инициативата за раз-
витието на екипа на организацията и добро-
волците; финансова ефективност от жури в 
състав: Иван Станчов, основател и предсе-
дател на УС на Фондация Карин дом; Ива Ру-
дникова, главен редактор на Капитал Light и 

Огнян Златев, член на УС на Българска нацио-
нална телевизия.

По случай Международния ден на добро-
волците и Европейската година на добро-
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Министерство на културата и Представи-
телството на Европейската Комисия в Бъл-
гария организираха ВЕЧЕР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ 
на 5 декември 2011 г. Вечерта събра десетки 
доброволци и представители на граждански 
организации, бизнес компании, министерства 
и медии в зала „Рьорих“ на Националната гале-
рия за чуждестранно изкуство.

Сред много вълнения и овации бяха връчени 
наградите от Националния конкурс за Добро-
волческа инициатива 2011. Награди получиха 
четири инициативи.  „И аз мога” на Сдруже-
ние „Отворено общуване” стимулира участие 
на младежи с увреждания като доброволци в 
работата на различни местни институции 
и организации в София.  „Гражданско наблюде-
ние в полицията” на Институт „Отворено 

общество”, София цели изграждане на дове-
рие между полицията и местната общност 
чрез осигуряване на прозрачност на полицей-
ската институция и защита на правата на 
човека. Инициативата „Зелен ден“ на УниКре-
дит Булбанк и Природен парк Витоша ангажи-
ра близо 200 служители на банката и членове 
на техните семейства да засадят дървета и 
храсти по поречието на река Струма. „Ден 
на доброволчеството за почистване и обла-
городяване на парк „Бедечка“ е реализиран от 
„Загорка” АД. 

Екипите на отличените инициативи полу-
чиха сертификат, фотоапарат, възможност 
за безплатно обучение за управление на до-
броволци и пакет материали от Представи-
телството на Европейската комисия.



24

В началото на годината Фондация Лале 
обяви нова инициатива в сътрудничество с 
Националният алианс за работа с добровол-
ци  - годишен конкурс за най-добри и инте-
ресни събития, реализирани от доброволци 
- Доброволческа инициатива 2011. Целта е 
насърчаване на разнообразни доброволчески 
дейности и стимулиране на участието на по-
вече хора в тях.

Номинирани бяха 29 разнообразни и инте-
ресни инициативи от цялата страна, реа-
лизирани от граждански организации, компа-
нии, неформални групи и отделни граждани. 
Те бяха оценени по резултати, значение за 
хората в общността; какви и колко хора са 
участвали; значение на инициативата за раз-
витието на екипа на организацията и добро-
волците; финансова ефективност от жури в 
състав: Иван Станчов, основател и предсе-
дател на УС на Фондация Карин дом; Ива Ру-
дникова, главен редактор на Капитал Light и 

Огнян Златев, член на УС на Българска нацио-
нална телевизия.

По случай Международния ден на добро-
волците и Европейската година на добро-
волчеството Фондация Лале и Националният 
алианс за работа с доброволци съвместно с 

Национален конкурс „Доброволческа инициатива 2011” 

25

Министерство на културата и Представи-
телството на Европейската Комисия в Бъл-
гария организираха ВЕЧЕР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ 
на 5 декември 2011 г. Вечерта събра десетки 
доброволци и представители на граждански 
организации, бизнес компании, министерства 
и медии в зала „Рьорих“ на Националната гале-
рия за чуждестранно изкуство.

Сред много вълнения и овации бяха връчени 
наградите от Националния конкурс за Добро-
волческа инициатива 2011. Награди получиха 
четири инициативи.  „И аз мога” на Сдруже-
ние „Отворено общуване” стимулира участие 
на младежи с увреждания като доброволци в 
работата на различни местни институции 
и организации в София.  „Гражданско наблюде-
ние в полицията” на Институт „Отворено 

общество”, София цели изграждане на дове-
рие между полицията и местната общност 
чрез осигуряване на прозрачност на полицей-
ската институция и защита на правата на 
човека. Инициативата „Зелен ден“ на УниКре-
дит Булбанк и Природен парк Витоша ангажи-
ра близо 200 служители на банката и членове 
на техните семейства да засадят дървета и 
храсти по поречието на река Струма. „Ден 
на доброволчеството за почистване и обла-
городяване на парк „Бедечка“ е реализиран от 
„Загорка” АД. 

Екипите на отличените инициативи полу-
чиха сертификат, фотоапарат, възможност 
за безплатно обучение за управление на до-
броволци и пакет материали от Представи-
телството на Европейската комисия.



26

Глобална партньорска 
мрежа CSR 360 

През 2011 г. Фондация Лале беше приета 
за член на CSR 360 - глобална партньорска 
мрежа на граждански организации, които ра-
ботят с бизнеса за подобряване на положи-
телното въздействие върху обществото. 
Мрежата включва повече от 110 независи-
ми организации от над 60 различни държа-
ви и достига до над 6000 компании по целия 
свят. Тя присъства на всички континенти, 
като предоставя изобилие от ресурси, вклю-
чително ръководства и наръчници и предла-
га експертност в сферата на Корпоратив-
ната социална отговорност, включително в 
секторите местна общност, околна среда, 
работна среда и борса на проекти и идеи.

Мрежата се координира от английската 
организация Business in the community, чия-
то кауза е отговорният бизнес. В нея члену-
ват над 850 компании от големи междуна-
родни имена до малки местни бизнес фирми 
и организации от гражданския сектор. Те съ-
ветват, подкрепят и предизвикват наши-
те членове да създадат устойчиво бъдеще 
за хората и планетата и да подобрят рабо-
тата на бизнеса.

Златна лаврова клонка 
за Роналд ван дер Хисен и 
Фондация Орание

Роналд ван дер Хисен, изпълнителен дирек-
тор на Фондация Орание, получи Златна лав-
рова клонка на церемония в Хага на 26 май 
2011 г. Най-високото отличие на Министер-
ство на външните работи на България му бе-
ше официално връчено от министър Николай 
Младенов в присъствието на министър-пред-

Други дейности и инициативи 
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седателя Бойко Борисов, вицепремиера Цве-
тан Цветанов и министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

На церемонията присъстваха много гос-
ти – приятели, колеги и партньори на г-н 
Хисен и Фондация Орание. Сред гостите бя-
ха членове на УС и на екипа на Фондация Ора-
ние, представители на Обединени холанд-
ски фондации, бизнес организации и медии. 
На тържеството присъства и г-жа Зайер, се-
кретар на Престолонаследника на Кралство 

Нидерландия принц Вилем Александър и прин-
цеса Максима, които са патрони на Фонда-
ция Орание.

Златната лаврова клонка е признание за 
личния принос на Роналд ван дер Хисен и ра-
ботата на Фондация Орание в България ка-
то партньор на Фондация Лале в дългосроч-
на, целенасочена политика за подкрепа на 
дейностите на граждански организации в со-
циална сфера. 
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Инициатива в подкрепа 
на фонд Heaven’s Angels 

През месец май 2011 г. Фондация Лале и бъл-
гарският офис на Чартис Юръп се включиха 
в международна инициатива за осигуряване 
на мотоциклети, с които лекари и медицин-
ски работници стигат по-бързо в отдалече-
ни райони на Африка и така всяка година спа-
сяват хиляди човешки животи. Целта бе да 
се купи мотоциклет и се обучи един лекар 
да го управлява и поддържа. Докато за хора-
та в България посещението при лекар е не-
що обикновено, на много места в Африка хи-
ляди хора живеят на големи разстояния от 
най-близката болница и транспортът до 
там е несигурен и дори несъществуващ. Хи-
ляди са децата и възрастните, които лесно 
могат да бъдат спасени, ако до тях стигне 
лекар. Инициативата се организира от бла-
готворителния фонд Heaven’s Angels, осно-
ван от Сър Ричард Брансън. С подкрепата на 
индивидуални дарители и в сътрудничест-
во с EngAIGers България Фондация Лале събра 
над 3000 лева. 

Средствата бяха преведени на фонд Не-
бесните ангели  през май 2011.

“Участие и интеграция на 
гражданите в Европа” – 
конференция за споделен опит 
в Европейската година на 
доброволчеството

В средата на септември в Щутгарт се 
проведе конференция „Участие и интеграция 
в Европа – доброволчески измерения” в рам-
ките на Европейската година на добровол-
чеството. Конференцията бе организирана 
от Министерство на социалната работа, 
семейството, жените и възрастните хора и 
Министерство на културата, младите хора 
и спорта на провинция Баден-Вюртенберг и 
в нея участваха значителен брой представи-
тели на разнообразни организации.

Фондация Лале беше единствената орга-
низация от Централна и Източна Европа, по-
канена да представи проекта си „Борса на 
проекти и идеи“. Работата на Фондация Ла-
ле е представена и в специална публикация 
с интересни иновативни дейности от раз-
лични страни в Европейския съюз. 

Награда от НПО портала 
за Фондация Лале

В навечерието на първата година от свое-
то съществуване Информационният портал 
на неправителствените организации в Бъл-
гария (http://ngobg.info) направи официално 
представяне на обновената версия на стра-
ницата. Пред представители на граждански 
организации от София и страната беше по-
казана и статистика за изминалата година. 
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Фондация Лале получи награда в категория 
„Най-посещаван профил” - второ място с над 
400 уникални посещения.

Обединени холандски фондации 
за Централна и Източна 
Европа – 20 години съвместна 
работа за подкрепа на 
обществата в преход 

През 2011 г. се навършиха 20 години от на-
чалото на Програмата на Обединени холанд-
ски фондации за Централна и Източна Европа. 
През тези години мрежата на Обединени-
те холандски фондации се разрасна до широк 
кръг от партньорски организации. Всички те 
се събраха в Амстердам на 12 октомври 2011 
г., за да отбележат празнично юбилея и края 
на програмата. Събитието се състоя в кра-
сивата стара сграда на бившия манастир 
„Св. Мария Магдалена от Витания”.

Томас ван дер Вен, многогодишен главен 
координатор на програмата, разказа за на-
чалото и визията на Обединените холанд-
ски фондации. Том Бакс, председател на Обе-
динените холандски фондации и директор 
на Фондация Яниво поздрави участниците и 
представи актуална информация за послед-
ните години.

Владо Матей от Фондация Социа в Сло-
вакия, Пиет Броерефийн от Благотворител-
на фондация Слънчоглед в Естония и Мария 
Петкова от Фондация Лале в България пред-
ставиха успехите и предизвикателствата 
пред развитието на местните финансира-
щи организации.

Годишна среща на 
Европейската мрежа на 
организации, прилагащи  
фамилни групови конференции

Месеци след началото на нова програма 
за въвеждане на  фамилни групови конферен-
ции в България Фондация Лале бе поканена да 
участва в годишната среща на европейска-
та мрежа на организациите, прилагащи то-
зи метод. Срещата се проведе на 18 и 19 ок-
томври 2011 г. в гр. Утрехт, Нидерландия и 
бе последвана от международен конгрес „Фа-
милни групови конференции – демократизи-
ране на подкрепата и социалните грижи”, 
който събра над 250 участници от цял свят. 
Мрежата е създадена преди десет години и 
ежегодните срещи са насочени основно към 
обмен на информация за развитието на фа-
милните групови конференции в различните 
европейски държави. Междувременно фамил-
ните групови конференции се превръщат в 
добре позната практика в повечето евро-
пейски страни. 

Членовете на мрежата решиха годишна-
та среща през 2012 г. да се проведе в Бълга-
рия, като домакин ще бъде Фондация Лале.
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Годишна среща на 
Европейската мрежа на 
организации, прилагащи  
фамилни групови конференции

Месеци след началото на нова програма 
за въвеждане на  фамилни групови конферен-
ции в България Фондация Лале бе поканена да 
участва в годишната среща на европейска-
та мрежа на организациите, прилагащи то-
зи метод. Срещата се проведе на 18 и 19 ок-
томври 2011 г. в гр. Утрехт, Нидерландия и 
бе последвана от международен конгрес „Фа-
милни групови конференции – демократизи-
ране на подкрепата и социалните грижи”, 
който събра над 250 участници от цял свят. 
Мрежата е създадена преди десет години и 
ежегодните срещи са насочени основно към 
обмен на информация за развитието на фа-
милните групови конференции в различните 
европейски държави. Междувременно фамил-
ните групови конференции се превръщат в 
добре позната практика в повечето евро-
пейски страни. 

Членовете на мрежата решиха годишна-
та среща през 2012 г. да се проведе в Бълга-
рия, като домакин ще бъде Фондация Лале.
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Финансирани проекти

Програма Малки грантове – 
списък на финансираните 
проекти

Благотворително дружество 
„Донка Паприкова”, София

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

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

Народно читалище „Съединение – 
1923”, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Проект: Всички поколения заедно
Цел: Да се доразвие дейността на 
Дневен център за работа с деца 
«Плакенче» чрез разширяване на 
пространството и създаване на 
условия за прехвърляне на границите 
между поколенията, които живеят, празнуват и творят 
заедно. 
Дейности: Жителите на селото със собствени сили ще 
превърнат едно запустяло място в красив и притега-
телен център за цялата местна общност. След ремон-
та ще се обособи пространство, достатъчно голямо за 
целогодишно събиране и общуване на хора от различни 
поколения. 
Отпусната сума: 3 918 лв.

За контакти: Мария Караджова
Ул. Димитър Благоев 46
С. Бърдарски геран, 3259
Общ. Бяла Слатина, Обл. Враца
Тел. 0885 / 55 13 60
saedinenie.1923@gmail.com
www.saedinenie1923.blogspot.com

Народно читалище
„Просвета – 1901”, с. Писанец, обл. Русе

Проект: Изграждане на център за ин-
формация и социални контакти
Цел: Създаване на дневен център за 
срещи и занимания на възрастните 
хора
Дейности: Ремонти и оборудване на 
дневния център, в който хората от селото ще могат 
да прекарват свободното си време. Ще се провеждат 
беседи, дискусии, тематични вечери, ще има клубове по 
интереси.
Отпусната сума: 2 150 лв.

За контакти: Стефка Димова
Ул. Трети март 55, С. Писанец, 7081, Обл. Русе
Тел. 0888 / 998 691
nch_pisanetz@abv.bg
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Народно читалище „Мито Марков – 
1912”, с. Макреш, обл. Видин

Проект: Традиция и съвременност
Цел: Подобряване и разнообразяване 
на интелектуалния и културен жи-
вот на местната общност.
Дейности: Закупуване на столове и 
превръщане на фоайето на читали-
щето в малък киносалон. 
Отпусната сума: 1 750 лв.

За контакти: Цецка Илиева
Ул. Георги Бенковски 104 А
С. Макреш, 3850
Обл. Видин
macros_chit@abv.bg 

Народно читалище 
„Светлина – 1929”, с. Долно Белево, 
общ. Димитровград

Проект: Изграждане на център за 
информация и социални контакти 
«Светлина – 1929» за хора от 
третата възраст в с. Долно Белево, 
общ. Димитровград
Цел: Преодоляване на изолираността 
на възрастните жители на с. Долно Белево и повишаване 
качеството им на живот чрез създаване на условия за 
разширяване на социалните контакти и стимулиране 
на общуването между тях.
Дейности: Ремонтиране и оборудване на Центъра с 
маси, столове, компютър и телевизор; набиране на 
младежи-доброволци от селото, които ще обучават 
възрастните хора за работа с компютър. Два пъти 
в месеца ще се провеждат беседи по вълнуващи 
пенсионерите теми.
Отпусната сума: 1 610 лева и предоставени 
2 компютърни системи 

За контакти: Илийчо Илиев
С. Долно Белево, 6422
Общ. Димитровград, обл. Хасково
Тел. 0893 / 464 674; 0893 464 673
pano1926@abv.bg 

Народно читалище 
„Христо Смирненски 1949”, 
кв. Русевци, гр. Габрово

Проект: Виртуална библиотека
Цел: Преодоляване на социалната 
изолация на възрастни хора от мал-
ките крайни квартали чрез предос-
тавяне на свободен достъп до вест-
ници, интернет издания и виртуал-
на библиотека.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на интернет зала в 
читалището, в която младежи-доброволци ще обуча-
ват възрастните хора от кв. Русевци да използват вир-
туална библиотека, интернет преса, информационни и 
специализирани издания, както и различни програми, с 
които да контактуват с близки и познати.  
Отпусната сума: 1 490 лева и предоставени 
2 компютъра

За контакти: Маргарита Фъртунова
Кв. Русевци
Гр. Габрово, 5300
Тел. 0899 / 600 324
svet82@mail.bg 
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Народно читалище „Просвета 1927”, с. 
Аспарухово, общ. Левски

Проект: Изграждане на център за 
информация и социални контакти за 
хората от третата възраст
Цел: Преодоляване изолираността 
на възрастните жители на с. Аспа-
рухово и повишаване качеството 
им на живот.
Дейности: Ремонт и оборудване на помещение за ин-
формационен център, в който ще се предоставят ад-
министративни и информационни услуги. Доброволци 
ще обучават и помагат на възрастните хора да ползват 
компютър и интернет, за да могат да контактуват с 
близките си в големите градове и в чужбина. Няколко 
пъти месечно ще се провеждат тематични беседи по 
актуални за хората теми.
Отпусната сума: 2 790 лева и предоставени един ком-
пютър, принтер и два апарата за измерване на кръв-
но налягане

За контакти: Здравка Кънчева
Ул. Васил Левски 11 А
С. Аспарухово, 5914
Общ. Левски
Обл. Плевен
Тел. 06536/ 22 15; 087858785
Prosveta_27@abv.bg

Народно читалище „Любен Каравелов 
– 1897”, с. Куртово Конаре, общ. 
Стамболийски

Проект: Оранжево небето
Цел: Създаване на по-добри условия 
за творческо развитие на децата и 
младите хора в селото и осмисляне 
на свободното им време чрез създа-
ване на Детски дневен център към 
библиотеката при читалището
Дейности: Ремонт на помещение за създаване на Де-
тски дневен център в библиотеката при читалище-
то, който ще работи целогодишно. Ежеседмично ще 
се провеждат обучителни и занимателни дейности — 
игри, кръжоци, срещи с творци, четения, изложби и др. В 
Центъра ще има 5 компютъра с интернет за обучения, 
както и възможност за провеждане на клубове по инте-
реси, срещи и различни игри, репетиции на детска група 
за забавни песни. 
Отпусната сума: 3 567 лева

За контакти: Емилия Шушарова
Ул. „5-та” 2
С. Куртово Конаре, 4223
Общ. Стамболийски
Тел. 03146 / 22 39
chitalishte_k@abv.bg 
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Народно читалище „Светлина – 1928”, с. 
Хотанца, обл. Русе

Проект: Създаване на компютърна 
зала в НЧ „Светлина – 1928”, с. Хотан-
ца с цел повишаване на социалната 
ангажираност на младежите и улесня-
ване на достъпа до информация
Цел: Създаване на компютърна зала 
в НЧ „Светлина – 1928”, с. Хотанца с цел улесняване на 
достъпа до информация на хората от селото.
Дейности: Ремонтиране и оборудване на компютърна 
зала в читалището, която ще бъде отворена за всички 
желаещи от селото. Веднъж седмично младежи добро-
волци ще предоставят безплатно обучение по компю-
търна грамотност на желаещите. Залата ще се използ-
ва и за различни кръжоци, конкурси, игри и състезания. 
Отпусната сума: 1 760 лева и предоставени 
2 компютъра от фирма Технологика

За контакти: Венета Недева
Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 2
С. Хотанца, 7054
Тел. 08192 / 22 72
rosi_hot@abv.bg 

Сдружение “Детски център “Ронкали”,
Бургас

Проект: Ние можем повече
Цел: Изграждане на Център за соци-
ална рехабилитация и интеграция 
за деца с комуникативни нарушения 
на възраст от 4 до 14 години с цел 
постигане на ново качество в живо-
та на децата с нарушени възприятия / слух, реч, говор, 
внимание/ с подобряване на възможностите им за ко-
муникация.
Дейности: Оборудване на Специализиран кабинет и на 
Зала за групова терапия на Сдружение “Детски център 
“Ронкали” с две ФМ системи Удо линк и Ези линк с пре-
давател и приемател. Терапия на езиковото и речево 
нарушение в  извънучилищни и извън детската градина 
интензивни сесии с индивидуални и групови занимания с 
продължителност по 4 часа за 12 деца. 
Отпусната сума: 6 000 лева

За контакти: Нина Пиперова – Зайпт
Ул. „Ал.Батенберг” 1А
Бургас, 8000
Тел. 056 / 846 339,  0888 612 794
nilupi50@yahoo.de 
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Народно читалище „Просвета 1927”, с. 
Аспарухово, общ. Левски

Проект: Изграждане на център за 
информация и социални контакти за 
хората от третата възраст
Цел: Преодоляване изолираността 
на възрастните жители на с. Аспа-
рухово и повишаване качеството 
им на живот.
Дейности: Ремонт и оборудване на помещение за ин-
формационен център, в който ще се предоставят ад-
министративни и информационни услуги. Доброволци 
ще обучават и помагат на възрастните хора да ползват 
компютър и интернет, за да могат да контактуват с 
близките си в големите градове и в чужбина. Няколко 
пъти месечно ще се провеждат тематични беседи по 
актуални за хората теми.
Отпусната сума: 2 790 лева и предоставени един ком-
пютър, принтер и два апарата за измерване на кръв-
но налягане

За контакти: Здравка Кънчева
Ул. Васил Левски 11 А
С. Аспарухово, 5914
Общ. Левски
Обл. Плевен
Тел. 06536/ 22 15; 087858785
Prosveta_27@abv.bg

Народно читалище „Любен Каравелов 
– 1897”, с. Куртово Конаре, общ. 
Стамболийски

Проект: Оранжево небето
Цел: Създаване на по-добри условия 
за творческо развитие на децата и 
младите хора в селото и осмисляне 
на свободното им време чрез създа-
ване на Детски дневен център към 
библиотеката при читалището
Дейности: Ремонт на помещение за създаване на Де-
тски дневен център в библиотеката при читалище-
то, който ще работи целогодишно. Ежеседмично ще 
се провеждат обучителни и занимателни дейности — 
игри, кръжоци, срещи с творци, четения, изложби и др. В 
Центъра ще има 5 компютъра с интернет за обучения, 
както и възможност за провеждане на клубове по инте-
реси, срещи и различни игри, репетиции на детска група 
за забавни песни. 
Отпусната сума: 3 567 лева

За контакти: Емилия Шушарова
Ул. „5-та” 2
С. Куртово Конаре, 4223
Общ. Стамболийски
Тел. 03146 / 22 39
chitalishte_k@abv.bg 
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Народно читалище „Светлина – 1928”, с. 
Хотанца, обл. Русе

Проект: Създаване на компютърна 
зала в НЧ „Светлина – 1928”, с. Хотан-
ца с цел повишаване на социалната 
ангажираност на младежите и улесня-
ване на достъпа до информация
Цел: Създаване на компютърна зала 
в НЧ „Светлина – 1928”, с. Хотанца с цел улесняване на 
достъпа до информация на хората от селото.
Дейности: Ремонтиране и оборудване на компютърна 
зала в читалището, която ще бъде отворена за всички 
желаещи от селото. Веднъж седмично младежи добро-
волци ще предоставят безплатно обучение по компю-
търна грамотност на желаещите. Залата ще се използ-
ва и за различни кръжоци, конкурси, игри и състезания. 
Отпусната сума: 1 760 лева и предоставени 
2 компютъра от фирма Технологика

За контакти: Венета Недева
Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 2
С. Хотанца, 7054
Тел. 08192 / 22 72
rosi_hot@abv.bg 

Сдружение “Детски център “Ронкали”,
Бургас

Проект: Ние можем повече
Цел: Изграждане на Център за соци-
ална рехабилитация и интеграция 
за деца с комуникативни нарушения 
на възраст от 4 до 14 години с цел 
постигане на ново качество в живо-
та на децата с нарушени възприятия / слух, реч, говор, 
внимание/ с подобряване на възможностите им за ко-
муникация.
Дейности: Оборудване на Специализиран кабинет и на 
Зала за групова терапия на Сдружение “Детски център 
“Ронкали” с две ФМ системи Удо линк и Ези линк с пре-
давател и приемател. Терапия на езиковото и речево 
нарушение в  извънучилищни и извън детската градина 
интензивни сесии с индивидуални и групови занимания с 
продължителност по 4 часа за 12 деца. 
Отпусната сума: 6 000 лева

За контакти: Нина Пиперова – Зайпт
Ул. „Ал.Батенберг” 1А
Бургас, 8000
Тел. 056 / 846 339,  0888 612 794
nilupi50@yahoo.de 
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Програма за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в 
институции 

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: 28 550 лева

За контакти: Невена Маджарова
Клуб на НСО – Търговище
Ул. „30 януари” 1, ет.3
Търговище, 7700
Тел. 0601 / 6 34 25
clubngo@abv.bg 
www.clubngo.org 
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Сдружение „Знание”, гр. Ловеч

Проект: У дома
Цел: Да подкрепи силните страни на 
семействата и на бъдещите майки, 
чрез предлагане на нови услуги в общи-
на Ловеч по превенция на изоставяне-
то на деца в най-рисковия за родителите период – бре-
менността 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: 21 420 лева

За контакти: Донка Михайлова
Сдружение „Знание”
ул. „Търговска” № 44, ет. 4, Ловеч, 5500
Тел. 068 / 627 952
znanielovech@mbox.contact.bg 
www.znanielovech.org 

Сдружение „Съучастие”, гр. Варна

Проект: Превенция на изоставяне-
то на деца от ромската общност
Цел: Намаляване на случаите на из-
оставяне на деца и настаняването 
им в институции от четирите ром-
ски махали на гр. Варна.
Дейности: Информиране на общността за последиците 
от настаняването на децата в институции; идентифи-
циране на семейства в риск и провеждане на социална и 
психологическа работа с тях; развиване на родителския 
капацитет на млади ромски семейства и създаване на 
негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално 
поведение по отношение на изоставянето на деца и 
настаняването им в институции.
Целеви групи: Семейства, при които съществува риск 
от изоставяне на деца и настаняването им в инсти-
туции (самотни жени; бременни жени и многодетни 
семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в 
които вече има дете/деца, настанени в институция; 
семейства, в които има завърнало се дете/деца от 
институция; проституиращи жени; семейства, рабо-
тещи в чужбина; непълнолетни родители). Млади хора 
с рисково сексуално поведение (с множество сексуални 
партньори и непрактикуващи безопасен секс; с асоциал-
но поведение). 
Отпусната сума: 29 700 лева

За контакти: Илиян Ризов, Сдружение „Съучастие”
Ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91, Варна, 9020
Тел. 0897 900 950, ilriz@yahoo.com  
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Програма за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в 
институции 

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: 28 550 лева

За контакти: Невена Маджарова
Клуб на НСО – Търговище
Ул. „30 януари” 1, ет.3
Търговище, 7700
Тел. 0601 / 6 34 25
clubngo@abv.bg 
www.clubngo.org 
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Сдружение „Знание”, гр. Ловеч

Проект: У дома
Цел: Да подкрепи силните страни на 
семействата и на бъдещите майки, 
чрез предлагане на нови услуги в общи-
на Ловеч по превенция на изоставяне-
то на деца в най-рисковия за родителите период – бре-
менността 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: 21 420 лева

За контакти: Донка Михайлова
Сдружение „Знание”
ул. „Търговска” № 44, ет. 4, Ловеч, 5500
Тел. 068 / 627 952
znanielovech@mbox.contact.bg 
www.znanielovech.org 

Сдружение „Съучастие”, гр. Варна

Проект: Превенция на изоставяне-
то на деца от ромската общност
Цел: Намаляване на случаите на из-
оставяне на деца и настаняването 
им в институции от четирите ром-
ски махали на гр. Варна.
Дейности: Информиране на общността за последиците 
от настаняването на децата в институции; идентифи-
циране на семейства в риск и провеждане на социална и 
психологическа работа с тях; развиване на родителския 
капацитет на млади ромски семейства и създаване на 
негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално 
поведение по отношение на изоставянето на деца и 
настаняването им в институции.
Целеви групи: Семейства, при които съществува риск 
от изоставяне на деца и настаняването им в инсти-
туции (самотни жени; бременни жени и многодетни 
семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в 
които вече има дете/деца, настанени в институция; 
семейства, в които има завърнало се дете/деца от 
институция; проституиращи жени; семейства, рабо-
тещи в чужбина; непълнолетни родители). Млади хора 
с рисково сексуално поведение (с множество сексуални 
партньори и непрактикуващи безопасен секс; с асоциал-
но поведение). 
Отпусната сума: 29 700 лева

За контакти: Илиян Ризов, Сдружение „Съучастие”
Ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91, Варна, 9020
Тел. 0897 900 950, ilriz@yahoo.com  
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Сдружение „Плевенски обществен 
фонд Читалища”, гр. Плевен

Проект: Семейството започва от 
децата
Цел: Да тества и въведе нов модел 
за работа с деца и техните семейс-
тва, живеещи в селата, за предо-
твратяване на недостатъчната грижа и насилие към 
тях и настаняването им в институции, чрез мрежата 
на местните читалища.
Дейности: Проучване и идентифициране на конкрет-
ните проблеми, потребности и нагласи на целевата 
група, както и на околната семейна и общностна сре-
да; въвеждане на нови социални услуги за децата в риск 
и техните семейства на място - в селата в Плевенска 
община; изграждане на устойчиво функциониращи орга-
низационни структури в селските читалища за извъну-
чилищни дейности, за подкрепа при подготовката им 
за училище и развитие на техните личностни и твор-
чески потенциали; създаване на Мобилен център за об-
ществена подкрепа; изграждане на местни Обществени 
съвети в петте села; популяризиране и мултиплициране 
на въведения модел сред мрежата на селските читали-
ща на територията на Централна Северна България. 

Целеви групи: 60 деца от ромски произход от селата 
Буковлък, Бохот, Бръшляница, Търнене и Ясен, Плевенска 
община, на възраст между 7 и 12 год., живеещи в крайна 
бедност, отпаднали от училище, живеят без родител-
ски грижи, отглеждани от роднини или само от един 
родител, препитаващи се единствено от социални 
помощи. Върху част от тях е упражнявано агресия и 
насилие. В дейностите ще бъдат включени и техните 
семейства, представени от родител или роднини при 
отсъствие на родители. Проектът е насочен инди-
ректно към 584 деца от петте селски общности, осо-
бено рискови и нуждаещи се от подкрепа. 
Отпусната сума: 26 660 лева

За контакти: Даниела Димитрова
Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”
пл. „Възраждане” 1, офис 311, Плевен, 5800
Тел. 064 / 836 558
fond.plevenfond@gmail.com
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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 всекидневни 
занятия на деца 4-5 г., които не посещават детска гра-

дина, повишаване родителския капацитет и консулти-
ране на техните семейства.
Целеви групи: Деца от 0-5 г. от семейства в неравнос-
тойно социално положение от кв. „Факултета”, техните 
родители и бременните - 240 бременни жени и майки на 
деца от 0-3 г. (майката/бременната жена е: непълнолет-
на и/или самотна и/или без доходи и/или жилище; мно-
годетна; има проблеми в комуникацията; има едно или 
повече деца в риск; има едно или повече деца с уврежда-
ния; в семейството има институционализарно дете). 30 
деца на 4-5 г. и техните семейства (детето не посещава 
детска градина; родителите са непълнолетни и/или без 
доходи и/или жилище и/или имат едно или повече деца в 
риск; в семейството има институционализарно дете).
Отпусната сума: 29 700 лева

За контакти: Елена Кабакчиева
Фондация „Здраве и социално развитие”
бул. „Македония” 17, ет. 4, ап.21
София, 1606
Тел. (02) 851 81 08; (02) 953 34 55
mail@hesed.bg
www.hesed.bg
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Фондация „Здраве и социално развитие”
бул. „Македония” 17, ет. 4, ап.21
София, 1606
Тел. (02) 851 81 08; (02) 953 34 55
mail@hesed.bg
www.hesed.bg
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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 

роблеми 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: 28 050 лева

За контакти: Йоана Терзиева, Каритас Русе
Ул. „Богдан Войвода” 3, Русе, 7002
Тел. 082 / 82 15 12; факс: 082 / 82 15 13
caritas@ruse.techno-link.com
www.caritas-bg.org
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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: 39 135 лева

За контакти: Мариана Николова
Варна 9010
местност „Св. Никола”, п.к. 104
Тел.: 052 302 517, факс 052 302 516
karindom@karindom.org 
www.karindom.org 
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Фондация „Карин дом”, гр. Варна
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предоставяне на помощ на семействата на бебета и 
малки деца от членове на неформални и социални мрежи 
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ните общности, представлявана от 10 неправител-
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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-
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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 
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Асоциация на пациентите 
с вродени лицеви аномалии 
и техните родители – АЛА, 
гр. Пловдив

Проект: Вродените аномалии не са 
причина за изоставяне на деца в ин-
ституции – национална родителска 
мрежа за подкрепа 
Цел: Целта на проекта e качествена 
превенция на изоставянето на деца с увреждания чрез 
създаване на мрежа от „родители за контакт”. Тяхната 
роля е да изслушват, да предоставят разбиране, съвет 
и информация, необходими за отглеждането на децата 
с увреждания. 
Дейности: Обучение и подготовка на родители на деца 
увреждания, които ще оказват психологическа подкрепа 
на нови родители със сходни проблеми. След проведено 
обучение от експерти в областта за справяне с психоло-
гическите проблеми и внимателна психологическа оцен-
ка, родителите за контакт получават легализационни 
карти и всички необходими за работата им материа-
ли. Те са подготвени да реагират при необходимост, в 
зависимост от конкретната потребност на новите 
родители. В рамките на проекта ще бъде създаден и 

приет алгоритъм за действие при раждане на деца с 
увреждания на базата на алгоритъм за поведение при 
раждането на деца с ВЦУН. Експерти ще дефинират 
стъпките за реакция при раждане на дете с ВЦУН и ще 
бъде оформен писмен документ, обобщаващ алгоритъ-
ма. Този модел на действие ще бъде представен пред 
Министерство на здравеопазването, Държавна агенция 
за закрила на детето и други институции с цел приема-
не и регламентиране на алгоритъма. 
Целеви групи: Проектът е насочен към децата, родени 
с увреждания и с лицеви аномалии и семействата им, 
медицинските специалисти, работещи в неонатологич-
ните отделения и клиники в страната. 
Отпусната сума: 9 425 лева 

За контакти: Жана Ангелова
Пловдив 4002 
бул. „Пещерско шосе” 66, ет. 3 
“Пластична и краниофациална хирургия”
Тел./факс: 032 60 29 35 
office@ala-bg.org 
www.ala-bg.org  
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Фондация „Институт за социални 
услуги в общността” (ИСУО), 
гр. София

Проект: Ние сме мрежата 
Цел: Проектът цели да мобилизира 
обществените и професионалните 
ресурси в община Айтос за 
иницииране и предоставяне на 
ранна подкрепа на семейства с деца 
в риск от местна мрежа от специалисти (лични лекари, 
психолози, полицаи, обществени възпитатели, педагози) 
и хора от малката общност (членове на разширеното 
семейство, съседи, приятели). 
Дейности: Ще се предоставя подкрепа на семейства 
с деца в риск с помощта на разработен за целите 
на проекта иновативен модел за краткосрочна 
социална работа със семейството. Моделът включва: 
консултиране, социална работа със семействата и 
тяхната мрежа, пряко подпомагане на ресурсите за 
справяне с риска и обратна връзка от всички участници. 
Ще бъде разработено практическо ръководство за 
краткосрочна социална работа със семейства с деца в 
риск, което ще структурира работата като социална 
услуга за семейството и ще може да се ползва от 
специалисти в цялата страна. 

Целеви групи: Целевата група включва деца в риск 
(риск от неглижиране и изоставяне, деца на улицата, 
отпаднали от училище, жертви на домашно насилие, 
деца с увреждания, деца, живеещи в крайна бедност и 
др.) и техните семейства (родители, братя и сестри, 
разширено семейство), живеещи в община Айтос. 
Проектът ще оцени потребностите и ще подкрепи 
25 семейства с деца в риск, като проведе индивидуална 
социална работа с 15 семейства от тях (индикативно) 
и социална работа в мрежа за 10 семейства от тях 
(индикативно). При успешно изпълнение на индивидуалния 
план на дадено семейство и преодоляване на риска за 
детето, ще се включи ново семейство. 
Отпусната сума: 33 700 лева 

За контакти: Стели Петева 
София 1220 
Ул. „Г. С. Раковски” № 61, ет. 3, ап. 8 
Тел.: 02 983 21 49 
icssbg@gmail.com   
www.icss-bg.org 
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www.icss-bg.org 
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Фондация „Ръка за помощ”, 
гр. Добрич 

Проект: В подкрепа на семействата 
и децата за по-добър живот 
Цел: Въвеждане на нови ефективни 
практики за навременна и адекватна 
подкрепа на деца, семейства и 
родилки в риск в общините Добрич 
и Добричка с цел повишаване качеството им на живот 
и ограничаване настаняването на деца в институции. 
Дейности: Прилагане на нов подход при работата 
на екипа по превенция за идентифициране на рискови 
общности и достигането им във възможно най-ранен 
етап с цел оказване на социална подкрепа. Събиране 
на информация за семейства, деца и бременни жени в 
селата и районите в града чрез кметовете, личните 
лекари и местна общност. Работата по случай на 
основа на оценка на потребностите. Определяне на 
източници на подкрепа, силните и слаби страни на 
родителите, децата и жени в рискова бременност, 
както и възможностите за оказване на въздействие. За 
успешна работа по превенция на изоставянето на ниво 
родилно отделение е планирана ранна интервенция на 
социален работник още в първите часове след 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: 30 600 лева 

За контакти: Албена Бонева 
Добрич 9300 
ж.к. „Добротица” бл. 9 вх. Б ет. 3 ап. 6 
Тел. 058 588 920 
office@hhf.bg  
www.hhf.bg 
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Сдружение „Първи юни”, 
гр. Бяла Слатина

Проект: Превенция на изоставянето 
на деца в общините Бяла Слатина и 
Кнежа 
Цел: Създаване на условия за подкрепа 
на семейства от населените места 
в общините Бяла Слатина и Кнежа, 
изпаднали в кризисно положение, да не изоставят 
децата си в институции. 
Дейности: Дейностите за превенция на изоставянето 
на деца включват индивидуална, групова и мобилна 
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: 13 750 лeвa 

За контакти: Наталия Костадинова 
Бяла Слатина 3200, Ул. „Марица” 14 
Тел.:  0915 99002, 0893 654 914 
sdjuf@abv.bg, http://1june.dveri.bg
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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: 13 750 лeвa 

За контакти: Наталия Костадинова 
Бяла Слатина 3200, Ул. „Марица” 14 
Тел.:  0915 99002, 0893 654 914 
sdjuf@abv.bg, http://1june.dveri.bg
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Предоставена допълнителна подкрепа
Списък на предоставено оборудване и материална подкрепа   

Предмет на дарението С кого е сключен Дарител

2 бр. компютри Пенсионерски клуб Надежда, Горна Баня Виваком

мебели Сдружение “Радост за нашите деца”, Варна Фондация Лале

2 бр. компютри Читалище “Никола Вапцаров -1964” , Хасково Виваком

3 бр. компютри Сдружение “Светлина за нас”, Търговище Виваком

2 бр. компютри Народно читалище “Просвета-1922”, с.Слокощица Виваком

1 компютър Народно читалище “Съгласие-1833”, с. Славейно, общ. Смолян Виваком

1 компютър Народно читалище “Просвета 1929”, с. Аспарухово, обл. Плевен Виваком

2 компютър Народно читалище “Пробуда-1927”, с. Бряст, общ. Димитровград Виваком

1 компютър Народно читалище “Напредък-1887”, с.Крамолин, обл. Габрово Виваком

1 МФУ Сдружение  “Майки срещу дрогата”, Пловдив Фондация Лале

2 компютър Народно читалище “Васил Левски 1938”, с.Усойка, общ. Бобошево, 
обл. Кюстенидл

Виваком

1 компютър Народно читалище “Христо Ботев 1931”, с.Веселина, обл. Разград Виваком

1 компютър Народно читалище “Образование 1900”, с.Агатово, общ. Севлиево Виваком

лекарства Клиника по Кардиология към Окръжна болница, София Софарма

1 компютър Народно читалище “Христо Смирненски - 2004”, С. Бръщен, Доспат Виваком

2 компютър Народно читалище “Стоян Лудев -1920”, с. Скриняно, обл. Кюстендил Виваком

1 компютър Народно читалище “Христо Смирненски-1912”, с.Момчилово, 
общ. Ветрино

Виваком

дрехи и играчки за деца Клуб НСО, Търговище Rotary International



4545

Предмет на дарението С кого е сключен Дарител

4 компютъра Дирекция  социално подпомагане Лозенец, София Фондация Лале

лекарства Сдружение  “Доверие”, Русе Софарма

3 компютъра Сдружение  “Областен ромски съюз”, Бургас Виваком

2 компютъра Сдружение “Жажда за живот”, Сливен Виваком

1 компютър Народно циталище “Джон Атанасов - 1928”, с.Бояджик, общ.Ямбол Виваком

2 компютъра Народно читалище «Светлина – 1929», с. Долно Белево, 
по малките грантове

Виваком

лекарства Детски център  “Свети Мина”, гр. София Софарма

1 компютър Младежки клуб “Бъдеще за дражево”, с.Дражево, обл. Ямбол Виваком

2 компютъра Сдружение “Бъдеще за деца с увреждания”, гр.Казанлък Виваком

2 компютъра Народно читалище “Христо Смирненски”, кв. Русевци, гр. Габрово Виваком

2 компютъра, 1 принтер, 
1 тонер, 2 апарата 
за кръвно налягане

Народно читалище “Просвета”, с.Аспарухово, общ.Левски Фондация Лале

3 стола Клуб НСО Търговище Фондация Лале/Порше България

3 стола Фондация Бетел България Фондация Лале

3 стола Фондация  “Ръка за помощ”,  Добрич Фондация Лале/Порше България

4 стола Асоцияция НАЯ Търговище Фондация Лале/Порше България

35 стола Дарителски фонд Стара Загора Фондация Лале/Порше България

2 компютъра Народно читалище „Светлина – 1928”, с. Хотанца, общ. Русе Технологика
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Разпределение на разходите по програми в лева

(6.22%) 35481

(16.56%) 94533
Борса 
на проекти и идеи  

Програма малки
грантове

Програма Предай нататък 

(5.90%) 33670

Програма Обединени 
холандски фондации 

(2.71%) 15466

Фонд Небесни ангели

(0.54%) 3100

Програма за подкрепа 
за деца и семейства   

(61.95%) 353678

(6.12%) 34920
Проект Вяра в семейството

Общо   570848  -  100%

Финансов отчет за  2011 г.

47

Разпределение на приходите по източници в лева

общо: 596971

(2.08%) 12443
Платформа AGE  

(11.47%) 68454
Фондация Уникредит   

(19.91%) 118788

Дарения и лихви

198926 (33.32%)
Европейски форум

за обмяна на знания

198360 (33.22%)
Фондация Оак
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 материал-
ни активи

Земи и сгради 02210 0 0

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено
оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230 1 3

Предоставени аванси и дъл-
готрайни материални акти-
ви в процес на изграждане 

02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група II 02200 1 3

III. Дългосрочни финансови 
активи

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код 
на реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна
година

а б 1 2

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 1 3
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 жи-
вотни за угояване и разплод 03121

Продукция и стоки 03130 0 0

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

Общо за група I 03100 0 0

II. Вземания 

Вземания от клиенти 
и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия 
от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани 
с асоциирани и смесени 
предприятия

03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група II 03200 0 0

III.  Инвестиции

Акции и дялове в предприя-
тия от група 03310

Изкупени собствени акции 
номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група III 03300 0 0

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Kасови наличности и сметки 
в страната 03410 2496 2473

Касови наличности в лева 03411 4

Касови наличности във валу-
та (левова равностойност) 03412 2 5

Разплащателни сметки 03413 2490 2468

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 2496 2473

Общо за раздел В 03000 2496 2473

Г. Разходи за бъдещи 
периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 2497 2476
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 материал-
ни активи

Земи и сгради 02210 0 0

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено
оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230 1 3

Предоставени аванси и дъл-
готрайни материални акти-
ви в процес на изграждане 

02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група II 02200 1 3

III. Дългосрочни финансови 
активи

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код 
на реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна
година

а б 1 2

Предоставени заеми на 
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 жи-
вотни за угояване и разплод 03121

Продукция и стоки 03130 0 0

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

Общо за група I 03100 0 0

II. Вземания 

Вземания от клиенти 
и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия 
от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани 
с асоциирани и смесени 
предприятия

03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група II 03200 0 0

III.  Инвестиции

Акции и дялове в предприя-
тия от група 03310

Изкупени собствени акции 
номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група III 03300 0 0

АКТИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Kасови наличности и сметки 
в страната 03410 2496 2473

Касови наличности в лева 03411 4

Касови наличности във валу-
та (левова равностойност) 03412 2 5

Разплащателни сметки 03413 2490 2468

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 2496 2473

Общо за раздел В 03000 2496 2473

Г. Разходи за бъдещи 
периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500 2497 2476
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 
предприятия от група 07600 0 0

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани 
с асоциирани и смесени 
предприятия

07700 0 0

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800 0 4

До 1 година 07801 4

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810 0 0

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820 0 0

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830 0 0

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000 0 4

До 1 година 07001 0 4

Над 1 година 07002 0 0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Г. Финансирания и приходи 
за бъдещи периоди 08000 1216 1289

в това число:

Финансирания 08001 1216 1289

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 2497 2476
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 финансо-
вите пазари 05111

Некотирани акции на финан-
совите пазари 05112

Други видове записан капи-
тал 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 1281 1183

Общо за група IV 05400 1281 1183

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 1281 1183

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Провизии за пенсии и други 
подобни задължения 06100

Провизии за данъци  06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни 
задължения 06300

Общо за раздел Б 06000 0 0

В.  Задължения

Облигационни заеми 07100 0 0

До 1 година 07101

Над 1 година                             07102

в това число:

Конвертируеми 
облигационни заеми 07110 0 0

До 1 година 07111

Над 1 година                             07112

Задължения към финансови
предприятия 07200 0 0

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300 0 0

До 1 година 07301

Над 1 година 07302

Задължения към доставчици 07400 0 0

До 1 година 07401

Над 1 година 07402



51

Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 
предприятия от група 07600 0 0

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани 
с асоциирани и смесени 
предприятия

07700 0 0

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800 0 4

До 1 година 07801 4

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810 0 0

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820 0 0

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830 0 0

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000 0 4

До 1 година 07001 0 4

Над 1 година 07002 0 0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Г. Финансирания и приходи 
за бъдещи периоди 08000 1216 1289

в това число:

Финансирания 08001 1216 1289

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500 2497 2476
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Счетоводен баланс към 31.12.2011 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 финансо-
вите пазари 05111

Некотирани акции на финан-
совите пазари 05112

Други видове записан капи-
тал 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 1281 1183

Общо за група IV 05400 1281 1183

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 1281 1183

ПАСИВ

Раздели, групи, статии Код на 
реда

Сума - хил.лв.

текуща 
година

предходна 
година

а б 1 2

Провизии за пенсии и други 
подобни задължения 06100

Провизии за данъци  06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни 
задължения 06300

Общо за раздел Б 06000 0 0

В.  Задължения

Облигационни заеми 07100 0 0

До 1 година 07101

Над 1 година                             07102

в това число:

Конвертируеми 
облигационни заеми 07110 0 0

До 1 година 07111

Над 1 година                             07112

Задължения към финансови
предприятия 07200 0 0

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300 0 0

До 1 година 07301

Над 1 година 07302

Задължения към доставчици 07400 0 0

До 1 година 07401

Над 1 година 07402
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Справка за административните разходи по видове; 
приходи и разходи свързани с дарения за 2011 година    

Видове
Код на реда

Отчет за 
година-

та

Административни разходи 60000 101

Разходи за материали 60100 5

Канцеларски материали 60110 5

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи за външни услуги 60200 7

в това число:

Застраховки 60210

от тях социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220

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

Платени суми по граждански 
договори и хонорари 60230

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250 3

Нает транспорт 60260

Осветление, отопление 60270

Вода 60280

Видове
Код на реда

Отчет за 
година-

та

Текущ ремонт 60290

в това число на:      

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320 4

Разходи за услуги, оказани 
от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други 
възнаграждения 60400 76

Разходи за осигуровки и надбавки 60500 11

Социални осигуровки 60510 6

Здравни осигуровки 60520 5

Надбавки 60530

Фонд “Безработица” 60540

Други 60550

Други разходи 60600 2

Разходи за командировки 60610

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620 2

в т. ч. разходи за амортизации 60621 2
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Разходи за дарения

(Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

Разходи за дарения - общо 60700 337

Дарения за частни лица 60710 4

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за  правителствени организации 60720

Дарения за предприятия, организации и други 60730 333

в т.ч. за чужбина 60731

Приходи от дарения 

(Хил. левове)

Видове Код на реда Отчет за 
годината

Приходи от дарения под условие (код 66511 кол.1) 60800 572

Дарения от частни лица 60810

в т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения и трансфери 60820

Дарения от предприятия, организации и други 60830 572

в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512 кол.1) 60900 4

Дарения от частни лица 60910 4

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения и трансфери 60920

Дарения от предприятия, организации и други 60930

в т.ч. от чужбина 60931
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Отчет за паричния поток за 2011 година

Наименование на паричните 
потоци

Код на 
реда

Текуща 
година

Предходна
година

а б 1 2

I. Наличност на паричните 
средства в началото на пери-
ода

66200 2473 2133

II. Парични потоци 
от нестопанска дейност

A. Постъпления 
от нестопанска дейност

Получени дарения под условия 66211 500 811

Получени дарения без условия 66212 4 26

Постъпления от членски внос 66213

Постъпления от осигурителни 
предприятия 66214

Получени обезщетения за застра-
ховане 66215

Постъпления от банкови 
и валутни операции 66216

Други постъпления 66217 93 122

Общо за раздел А 66210 597 959

Б. Плащания за нестопанска 
дейност

Изплатени дарения 66221 337 305

Изплатени заплати 66222 76 71

Изплатени осигуровки 66223 11 12

Плащания по банкови и валутни 
операции 66224

Плащания за услуги 66225 61 113

Други плащания 66226 89 118

Общо за раздел Б 66220 574 619

В. Нетен паричен поток 
от нестопанска дейност 66230 23 340

Наименование на паричните 
потоци

Код на 
реда

Текуща 
година

Предходна
година

а б 1 2

III. Парични потоци от стопан-
ска дейност

А.Постъпления 
от стопанска дейност

Постъпления от продажба 
на активи и услуги 66241

Постъпления от клиенти 66242

Постъпления от банкови 
и валутни операции 66243

Други постъпления 66244

Общо за раздел А 66240 0 0

Б. Плащания за стопанска 
дейност

Плащания за услуги 
и за придобити активи 66251

Плащания към доставчици 66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по банкови 
и валутни операции 66254

Други плащания 66255

Общо за раздел Б 66250 0 0

В. Нетен паричен поток 
от стопанска дейност 66260 0 0

IV. Наличност на парични 
средства в края на периода 66300 2496 2473

V. Изменение на паричните 
средства през периода 66400 23 340
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Доклад на независимия одитор
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Доклад на независимия одитор
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Фондация Лале, Годишен отчет 2011
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