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КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ПРЕЗ 2015

Скъпи дарители, 

Гордеем се, че  “Колкото повече – толкова 
повече” – първата професионална програма 
за дарителство по ведомост в България -
навършва 15 години.  

През тези години 102 компании насърчаваха 
служителите си да даряват редовно за 
добри каузи, а тяхната подкрепа промени  
към по-добро живота на над 7000 души в 
България. 

В момента в “Колкото повече...” участват над 
3500 дарители, а през 2015г. дарените 
средства са над 420 000 лева.

През изминалата година нашите дарители 
подкрепиха над 60 каузи.

Благодарим ви!



КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ В ЦИФРИ
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Деца и възрастни с увреждания, 22584 лв.

Деца, лишени от родителски грижи, 21790 лв.

Други каузи и апели, 3293 лв.

Екология, 7380 лв.

Здравеопазване, 23537 лв.

Изкуство и култура, 430 лв.

Лични и фирмени дарителски сметки, 301879.99 лв.

Образование, 33816.50 лв.

Трета възраст, 5840 лв.



ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Фонд за лечение и рехабилитация на 
деца към ФПББ: През 2015 година 
чрез Фонда са подпомогнати 58
семейства с деца с увреждания и 
хронични заболявания, с общо 47 
316,00 лв. Приоритет на Фонда са 
заболявания на централната нервна 
система, ендокринни, генетични, 
неврологични, метаболитни и 
психични заболявания, които изискват 
редовна работа със специалисти. У нас 
годишно се раждат 3500 деца с 
генетични заболявания, което е 3-5% 
от новородените, сочи статистиката.

Фондът отпуска средства за рехабилитация, психологична и логопедична 
терапия в различни рехабилитационни центрове и специализирани кабинети в 
страната., както и за закупуване на помощни средства: инвалидни колички, 
проходилки, вертикализатори и т.н.



ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Сдружение с нестопанска цел „Ранна 
интервенция на деца в риск” - Бургас 
Екипът работи с децата със 
специални нужди, новородените 
деца с увреждания и новородените 
деца с ниско тегло, консултира и 
родителите им. Целта им е 
подобряване на качеството на живот 
и предотвратяване на изоставянето 
на недоносени деца и деца с 
увреждания. Сдружението осигурява 
различни рехабилитационни 
процедури, включително позиционно 
лечение, специализирани 
кинезитерапевтични техники, 
хидротерапия, както и 
психодиагностика, индивидуална 
работа с психолог, сензо-моторно 
обучение, сеанси по релационна 
психомоторика, социална 
рехабилитация и много други.

В резултат е направена реална оценка на развитието на 68 
деца. Друга част от даренията по ведомост дадоха 
възможност да се осигури придружител за дете от ДМСГД-
Бургас, което се наложи да бъде лекувано в „Пирогов” за 2 
месеца.



Благодарение на кампаниите, които провеждаме в подкрепа на донорството, се раждат много 

жадувани деца. За съжаление проблемите на младите хора, които имат нужда от донорска 

яйцеклетка, се разрастват. Изчерпването на яйчниковия резерв, който преди е бил диагноза на жени 

над 47-49 години, днес все по-често се среща при жени на възраст под 30 години. Информационните 

кампании за профилактика на яйчниковия резерв, както и популяризацията на етичното донорсотво, 

помагат ежедневно на много семейства да намерят пътя към жадуваното щастие.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Искам бебе: през2015г. бяха 

финансирани допълнителни 

изследвания в рамките на ин витро 

процедури за две семейства. Фондация 

„Искам бебе” работи по тази програма 

от 2010 година, като  набира средства за 

донорски ин витро програми, тъй като 

те  не се прокриват от държавния фонд 

ин витро - един такъв опит /с 35-40% 

успеваемост/  струва около 7000 лв.



ОБРАЗОВАНИЕ

Готови за успех: вече десет години Фондация 

"Помощ за благотворителността в България" с 

помощта на над 1000 индивидуални дарители и 

над 45 компании осигурява годишни стипендии 

на млади момичета и момчета с отличен успех, 

загубили единия или и двамата си родители. През 

академичната 2015/2016 година, за високите си 

постижения стипендии получиха 120 младежи.

Сред тях са 16 бъдещи лекари, зъболекари и 
медицински сестри, 13 - бъдещи софтуерни 
специалисти и инженери, 8 са филолозите, 21 –
икономистите, 8 са бъдещите учители, 
психолози и логопеди,  художник,  пианист, 
философ, политолог, социолог, шестима 
юристи, трима журналисти и още много 
страхотни млади хора готови за успех.  



ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Фондация «Дечица» работи с  45 деца, лишени от 
родителски грижи, на възраст от 3 до 16 години.
Те  помагат на децата да усвояват учебния  
материал, подкрепят ги да се изявяват и да  творят, 
да са внимателни, отговорни, спокойни. 
Доброволците на фондацията (т.н. ментори) се 
срещат с децата по предварителен план и винаги в 
присъствието на психолог. Менторите работят с 
децата  индивидуално, учат ги да говорят 
правилно, да  танцуват, да говорят чужди езици.

Доброволец съм повече от година, защото чрез 
фондация “Дечица” открих място и хора, чрез 
които да мога да се опитвам да съм полезен на 
децата, лишени от родителска грижа.  
Фондацията  работи честно и открито както 
към децата, така и към своите доброволци. С 
дейността си “Дечица” осъществява  пряка, 
лична връзка с децата, която е трайна и
резултатна. Петър Калпакчиев, доброволец



ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

За децата от къща 11 в SOS Детско селище Трявна, 2015 година беше наситена с разнообразни 
инициативи. Децата посетиха археологичен резерват „Абритус“ в местността Хисарлъка, 
светилището „Демир баба теке“ и тракийската гробница край Свещари - обект от списъка на 
световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО; бяха на излет до местността Узана край гр. 
Габрово и хижа „Еделвайс“ ; участваха в  детска лятна еко – академия; снимаха се с мамута в 
русенския екологичен музей и взеха първите си уроци по зимни кънки на откриването на пързалката 
на ез. Ариана в София. 



ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Фондация «За нашите деца»: Специалистите ни 
ежедневно работят в 7 от най-големите родилни 
отделения в София и Пловдив с родители, които са 
в риск да оставят своите новородени деца. 
Фондацията работи в  полза на най-уязвимите 
деца чрез предоставянето на професионални 
социални услуги. Ние помагаме на майките и 
бащите чрез активна социална и психологическа 
работа, учим ги да отглеждат своите деца, 
помагаме им с най-нужното за приемането на 
малкия човек в живота им, предоставяме 
рехабилитация на децата с увреждания. 

През 2015г. Помогнахме на 18 от децата да останат заедно с биологичните си семейства, а други 6 деца вече 
се радват на грижите на своите нови приемни семейства. Подкрепихме 10 майки с пакети за новородено,
които съдържат неща от първа необходимост за посрещане на нуждите на новородените  /дрешки, 
козметика, памперси, млека, шишета и т.н./ Подкрепихме и 6 бременни жени, които имаха трудности да се 
грижат за  детето си след раждането.  Специалистите ни проведоха курсове за повишаване на родителските 
умения на тема „Първи грижи за новороденото“, в които се включиха общо 49-ма участници. По време на 
курса специалисти на фондацията демонстрираха оказване на основни грижи за бебето – къпане, обличане, 
смяна на памперс и др.Специалистите на фондацията обучават и родители на деца със специфични нужди
как чрез ежедневните игри да преодолеят дефицитите на детето. 



ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Инициативата „Продължи“ има за цел да подкрепи и 
стимулира ученици в приемни семейства да продължат 
успешното си представяне в училище. В рамките на 
периода февруари – юни 2015 година 10 ученици 
получаваха месечна стипендия в размер на 50,00 лева 
(петдесет лева).

Стипепндии «Продължи», съвместно с 
Националната Асоциация по приемна 
грежа:  всяка година повече от 2000 
деца се изоставят от родителите си. 
Държавната политика е насочена към 
това изоставените деца да не бъдат 
настанявани в социални домове, а в 
приемни семейства. Научно е 
доказано, че семейната грижа помага 
много повече за развитието на пълния 
потенциал на децата, отколкото 
грижата в социален дом. Приемната 
грижа е по-евтината, дългосрочна и 
полезна алтернатива за децата, които 
са разделени със семействата си. 

Приемните родители се грижат временно за децата, докато се намери трайно семейство за 
децата – осиновители или, при възможност, връщането при родното семейство. В приемни 
семейства се настаняват деца, за които родните семейства не могат да се грижат, деца, жертви 
на насилие и злоупотреба и др.



ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Възрастните хора в малките населени места 
рядко имат достъп до такива специалисти, 
каквито бяха осигурени в рамките на първите 
дейности, финансирани от Фонд „Нашите 
родители”. Причините за това са много: липса на 
специалисти в региона, липса на средства за 
транспорт до големия град, липса на насочване. 
Факт е обаче, че след прегледите се оказа, че 
голяма част от хората няколко десетилетия не са 
посещавали специалисти, бяха откривани 
заболявания, които влошават драстично 
качеството на живот, за които възрастните хора 
не подозират, включително бяха откривани 
вродени аномалии, за които хората нямат 
представа. В рамките на 8 работни дни  бяха 
прегледани близо 400 възрастни хора от селата 
Мърчево, Кунино, Драганица, Зверино и 
Лютиброд, като общият брой на прегледите е 
над 1 500. Средната възраст на пациентите е 65 
години, като 112 от тях са мъже (прибл. 28% от 
общия брой).

През месец юни 2015 бяха проведени първите 
прегледиза възрастни хора, финансирани от Фонд 
„Нашите родители” на Фондация „Помощ за 
благотворителността в България”. С това 
положихме началото на дейността на Фонда, 
който се финансира изцяло от дарителски 
средства. С 10 лв. се осигурява преглед на 1 
възрастен човек от лекар специалист.



ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Програма “Домашни грижи” на Каритас: 
услугата предоставя на възрастните хора 
комплексни грижи там, където се чувстват най-
спокойни – в техните домове. Мобилни екипи  
посещават възрастния човек в дома му, като с 
топло отношение и усмивка отнемат болката, 
разсейват самотата и осмислят монотонните и 
нелеки дни на старостта му.  Това намалява 
необходимостта от излишно постъпване в 
болница и настаняване в специализирани 
институции. Благодарение на услугата, повече 
от 300 възрастни хора получават грижа и 
социални контакти в собствения си дом, а с 
това и възможност за достойно изживяване на 
старините си.

Имам сърдечно заболяване и ми е все по-трудно да обслужвам сина си, който е на легло, споделя баба Веска от 
Малко Търново. Нямам и други близки, затова разчитам единствено на сестрите от Центъра за Домашни грижи. 
Чакаме ги всеки ден като много близки и необходими хора. Те са единствените, които отварят вратата на 
нашата къща, за да ни попитат “Как сте? Имате ли нужда от нещо?”, изслушват оплакванията ни, споделят с 
нас и редките весели мигове, които имаме. Те внасят сигурност и спокойствие, че на този свят не сме сами.



ВЪЗРАСТНИ ХОРА

“Ти не си сам”, гр. Априлци: тъй като Априлци се намира 
в планински район, къщите са разпилени по махали по 
хълмовете, където живеят самотни възрастни хора. 
Липсва им инфраструктура, липсва снабдяване, липсват 
комуникации. Така тези хора – често болни и в тежко 
общо състояние – остават изолирани от света и без 
никаква помощ. 

Броят на хората, които получават 
пакетите, се движи между 80 и 
100. В групата имаме включени и 
няколко самотни майки, които 
отглеждат децата си без никаква 
помощ и живеят под екзистенц 
минимума. Средно на месец 
изразходваме около 90 лева за 
бензин и 1600 лева за храна.

Веднъж месечно ние ги 
посещаваме, като им 
носим пакети с основни 
хранителни продукти, 
лекарства, водим ги на 
лекар, правим малки 
ремонти в домовете им. 
Нашият представител 
Тодор Банков е 
единствената им връзка с 
външния свят.



ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Фондация «Очи на 4 лапи»: със средствата, 
фондацията осигурява закупуването на храна за 
кучетата от програмите на училището за кучета 
водачи и асистенти на хора с увреждания, както 
и за ежемесечните ветеринарни грижи, 
лекарства, отопление на сградата и 
помещенията за животните. Тези грижи и 
разходи са първата стъпка към осигуряването на 
дипломирани кучета водачи, които в 
последствие да започнат работа за своите слепи 
ползватели.

“Минаха 6 месеца от най, най-щастливия ден през тая година. 7 май 2015. Денят в който се
съкрати цяло небе разстояние. Денят в който аз и Карма си взехме изпитите, при това успешно. 
Веднъж тръгнали по горите, не се спряхме. 10 километра на отиване, 10 на връщане - всеки ден. 
Но най-вече изведнъж улиците станаха значително по-равни, препятствията - значително по-
малко и съжалителните коментари се превърнаха в положителни възклицания. Благодаря на
всичките си приятели и специално на "Очи на 4 лапи", че ни помогнаха това да се превърне в 
нашата прекрасна реалност!”, Калина Бонева на 18 г.



Във връзка с мисията и дейността на 
организацията, използвахме част от средствата 
за ремонтни дейности на сградата, в която на 
29.09.2015 г. беше официално открит първия 
център по Приложен поведенчески анализ за 
деца с аутизъм, в който към настоящия момент 
се работи със 17 деца с аутистично разстройство 
на възраст от 2 до 12 години.

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

«Аутизъм днес» е обединение от 
родителски организации на деца с аутизъм 
в България и специалисти, и вече 4 години 
обучава специалисти от цялата страна за 
професионална работа с деца с аутистично 
разстройство- учители, специални 
педагози, логопеди, психолози. Мисията на 
организацията е обучението на 
специалисти и създаване на 
професионално общество в България за 
работа с деца с аутизъм, което използва 
научно доказани методи и се придържа 
към световните и европейски 
професионални и етични стандарти за 
практика. Oтчитайки високата нужда в 
страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) 
ние сме приели ипредизвикателството да 
изградим център за обучение на приложни 
поведенчески аналитици в България. 



ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружение “Тацитус”: аутизмът е тежко разстройство на развитието - характерно за хората с 
тази диагноза е затруднената комуникация, а в следствие на това и затрудненият процес на 
обучение и социализация, които често са съпътствани от поведенчески проблеми. Затова от 
изключителна важност е, с децата с аутизъм да се работи специализирано в ранна детска 
възраст, тъй като с напредване на времето шансовете им за нормален живот и успешно 
развитие прогресивно намаляват. Целта на Сдружение „Тацитус“ е да осигури качествена 
терапия на разумна цена за децата с аутизъм, за да им даде възможност  да развият максимума 
от потенциала си и да живеят достойно и пълноценно. 

Със средствата, получени 
през 2015 г.  по програмата 
„Колкото повече - толкова 
повече“ в Център „Тацитус“ 
се финансира работата с 
едно от нашите деца – Ники, 
който е от материално 
затруднено семейство.



ЕКОЛОГИЯ

Асоциация на парковете в България 
използва средствата постъпили от 
дарители по ведомост за закупуване на 
имоти в природните паркове и защитени 
зони, в момента в Русенски Лом. Чрез 
придобиването на тези имоти 
Асоциацията се стреми да поддържа 
състоянието на тревните площи като 
местообитание на птиците, обитаващи 
ливадите, местообитание на земноводни 
и влечуги – като хранителна база за 
скалногнездещите видове ( основно 
египетски лешояд и черен щъркел) и 
местообитание на орхидеи, както и да 
контролира навлизането на агресивни 
неместни дървесни и храстови видове в 
парка. 

„Новозакупените гори са в съседство с други 
имоти собственост на Асоциацията и са заети 
от самонастанила са акация. С дарените 
средства ще премахнем неместният за парка 
вид и ще възстановим естествената крайречна 
гора и ливади“, каза Милко Белберов, член на 
УС на Асоциацията.
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КАУЗИ
 начално салдо 2015  приходи "Колкото…" 

 приходи - други 

програми 
 разходи 2015 салдо към 1.1.2016

Здравеопазване

Фонд рехабилитация и лечение на деца, ФПББ 63,159.88 лв.                  16,656.00 лв.                  1,834.00 лв.                    48,234.50 лв.                  33,415.38 лв.                  

Дарителска инициатива  "Спаси, дари на ... " 7,090.95 лв.                    316.00 лв.                        -  лв.                              515.80 лв.                        6,891.15 лв.                    

Фондация "Искам бебе" 317.76 лв.                        1,128.00 лв.                    1,631.00 лв.                    2,061.59 лв.                    1,015.17 лв.                    

Спорт за деца с увреждания 3,748.47 лв.                    -  лв.                              2,564.15 лв.                    2,300.00 лв.                    4,012.62 лв.                    

Аутизъм днес 167.35 лв.                        1,039.00 лв.                    -  лв.                              1,041.95 лв.                    164.40 лв.                        

Фондация АРТОН 28.50 лв.                          295.00 лв.                        2,000.00 лв.                    274.75 лв.                        2,048.75 лв.                    

Образование

Стипендии "Готови за успех" 166,481.17 лв.               31,184.50 лв.                  203,401.65 лв.               237,684.65 лв.               163,382.67 лв.               

Джуниър ачийвмънт България 87.50 лв.                          60.00 лв.                          -  лв.                              133.00 лв.                        14.50 лв.                          

Фондация "Заедно в час" 117.45 лв.                        400.00 лв.                        -  лв.                              460.00 лв.                        57.45 лв.                          

Сдружение "Агролинк" - с децата в биоградинките 304.75 лв.                        130.00 лв.                        260.00 лв.                        657.50 лв.                        37.25 лв.                          

Софийска математическа гимназия 81.70 лв.                          60.00 лв.                          1,776.00 лв.                    1,903.00 лв.                    14.70 лв.                          

Деца, лишени от родителски грижи

Фондация "За нашите деца" -  лв.                              5,355.00 лв.                    425.90 лв.                        4,897.75 лв.                    883.15 лв.                        

Движение на българските майки 41.70 лв.                          84.00 лв.                          -  лв.                              104.20 лв.                        21.50 лв.                          

Сдружение "Солидарно общество", Шумен 226.73 лв.                        866.00 лв.                        78.00 лв.                          1,043.30 лв.                    127.43 лв.                        

Фондация "Дечица" 236.92 лв.                        380.00 лв.                        39,699.50 лв.                  20,458.45 лв.                  19,857.97 лв.                  

Защитено жилище "Заедно" 55.53 лв.                          116.00 лв.                        484.28 лв.                        655.80 лв.                        0.00 лв.                            

Дом за сираци "Св. Николай", Нови Хан 740.52 лв.                        1,976.00 лв.                    1,004.00 лв.                    2,950.00 лв.                    770.52 лв.                        

Настоятелство към Дом за деца Силистра 38.12 лв.                          409.00 лв.                        -  лв.                              400.45 лв.                        46.67 лв.                          

Дом за деца Хасково 54.02 лв.                          36.00 лв.                          -  лв.                              1.80 лв.                            88.22 лв.                          

Дом за деца Роман 218.69 лв.                        112.00 лв.                        -  лв.                              5.60 лв.                            325.09 лв.                        

Дом за деца Мездра 583.35 лв.                        1,262.00 лв.                    78.00 лв.                          1,713.10 лв.                    210.25 лв.                        

 SOS Младежки дом, В.Търново 568.39 лв.-                        1,554.00 лв.                    -  лв.                              767.70 лв.                        217.91 лв.                        

Национална асоциация за приемна грижа 812.58 лв.                        477.00 лв.                        1,289.58 лв.                    -  лв.                              

Сдружение "Самаряни", Стара Загора 258.75 лв.                        4,630.00 лв.                    -  лв.                              4,756.50 лв.                    132.25 лв.                        
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Деца и възрастни с увреждания

Организации на хора с увреждания, ФПББ 6,493.68 лв.                    784.00 лв.                        1,151.00 лв.                    41.20 лв.                          8,387.48 лв.                    

Сдружение "И нас ни има", София 418.65 лв.                        4,330.00 лв.                    -  лв.                              4,406.50 лв.                    342.15 лв.                        

Сдружение "Заедно можем повече" 611.50 лв.                        400.00 лв.                        2,000.00 лв.                    20.00 лв.                          2,991.50 лв.                    

Сдружение "Тацитус" 579.99 лв.                        4,631.00 лв.                    251.00 лв.                        5,074.10 лв.                    387.89 лв.                        

Сдружение "Равенство" Тетевен 62.33 лв.                          36.00 лв.                          -  лв.                              91.80 лв.                          6.53 лв.                            

Фондация "Очи на 4 лапи" 204.77 лв.                        620.00 лв.                        78.00 лв.                          851.00 лв.                        51.77 лв.                          

Център за ранно детско развитие, Бургас 664.56 лв.                        135.00 лв.                        78.00 лв.                          846.75 лв.                        30.81 лв.                          

Дневен център "Алтернатива 55", Стара Загора 506.02 лв.                        11,288.00 лв.                  877.00 лв.                        10,888.25 лв.                  1,782.77 лв.                    

Фондация "Светът на Мария" 114.75 лв.                        240.00 лв.                        100.00 лв.                        332.00 лв.                        122.75 лв.                        

Българска асоциация за невромускулни заболявания 14.05 лв.                          120.00 лв.                        -  лв.                              116.00 лв.                        18.05 лв.                          

Трета възраст

Фонд "Нашите родители", ФПББ 273.60 лв.                        753.00 лв.                        19,628.00 лв.                  13,463.85 лв.                  6,437.75 лв.                    

Каритас България 3,723.70 лв.                    3,280.00 лв.                    1,938.70 лв.                    8,494.50 лв.                    447.90 лв.                        

Фондация "Априлци" 252.12 лв.                        1,080.00 лв.                    78.00 лв.                          1,224.00 лв.                    186.12 лв.                        

Екология

Фонд екологични проекти, ФПББ 4,554.27 лв.                    390.00 лв.                        -  лв.                              19.50 лв.                          4,924.77 лв.                    

СНЦ "Зелени Балкани", спасителен център Ст. Загора 400.90 лв.                        4,508.00 лв.                    15.00 лв.                          3,786.15 лв.                    1,137.75 лв.                    

Animal Rescue София 181.45 лв.-                        310.00 лв.                        -  лв.                              100.50 лв.                        28.05 лв.                          

Асоциация на парковете в България 82.61 лв.                          80.00 лв.                          -  лв.                              159.00 лв.                        3.61 лв.                            

Световен фонд на дивата природа, WWF 119.00 лв.                        906.00 лв.                        -  лв.                              885.30 лв.                        139.70 лв.                        

Осиновяване на животни, Зоопарк София 4,292.44 лв.                    688.00 лв.                        133.00 лв.                        4,234.40 лв.                    879.04 лв.                        

Фондация "Диви животни" -  лв.                              340.00 лв.                        -  лв.                              302.00 лв.                        38.00 лв.                          

Изкуство и култура

Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА 116.00 лв.                        40.00 лв.                          700.00 лв.                        852.00 лв.                        4.00 лв.                            

Благотворителни базари и събития, ФПББ 6.61 лв.-                            390.00 лв.                        -  лв.                              19.50 лв.                          363.89 лв.                        

лични и фирмени сметки КПТП 49,545.11 лв.                  313,224.99 лв.               191,122.60 лв.               174,272.50 лв.               

други каузи и апели 604,356.99 лв.               3,451.00 лв.                    15,069.29 лв.                  179,030.25 лв.               443,546.93 лв.               



БЛАГОДАРИМ ВИ!

За контакти:
eкип на ФПББ
София, бул. Витоша 65, ет. 2
Тел. 02/9811901; 02/9880080
www.bcaf.bg
email: bcaf@bcaf.org

http://www.bcaf.bg/

