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Дарителство по ведомост 
с Фондация BCause 

През 2001 г., заедно с първите ни дарители, ние създадохме първата българска 
професионална програма за дарителство по ведомост - лесен начин за всеки 
работещ на трудов договор да дарява лесно всеки месец за любима кауза, 
директно от заплатата си.

С подкрепата на BCause работодател и служители могат да работят заедно 
за обща кауза. Чрез механизма дарителство по ведомост десетки организации 
получават финансиране, благодарение на малки, но редовни дарения от десетки, 
понякога - стотици хора. Дарителството по ведомост за тях означава редовни и 
предвидими приходи, с които могат да планират основните си дейности и да се 
посветят на това, което умеят най-добре – работата със своите бенефициенти 
и клиенти. 

Благодарение на дарителския ни сайт Платформата.бг вече е много по-лесно 
да организирате и еднократни дарителски кампании и събития на работното 
място. 

Активно работим за постигане на напредък по Целите за устойчиво развитие 
на Глобалния договор:

https://www.bcause.bg/daritelstvo-po-vedomost.html
http://www.platformata.bg
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УВОД

След две години живот по време на пандемия, можем да кажем, че тя предизвика 
засилването на солидарността между хората в глобален мащаб, но разбира се, след 
първата трудна година заплахата от вируса беше изместена от икономическите 
последствия от продължителното затваряне и опасността от загубата на работни 
места. Даренията – така изобилни в първата година – намаляха и организациите 
трябваше да продължат да разчитат на редовните си дарители, за да могат да 
организират дейността си. 

Традиционното ни дарителство по ведомост през 2021 г. събра 595 262 лв. 

Тези средства бяха дарени от служителите на 45 компании.

Вашата помощ достигна до над 11 000 души от уязвими групи и общности.

За много от българските компании, дарителството отдавна е част от тяхната 
устойчива политика за корпоративна социална отговорност – кризата не само, 
че не отне от техните социално-отговорни програми, а и предизвика тяхното раз-
растване. Един от водещите фактори за това бяха самите дарители – служителите, 
които редовно отделяха собствени средства за различни каузи, предлагани от 
работодателя, поискаха да се включат активно в справянето с кризисната ситуация, 
защото за всеки беше ясно, че докато едни са ангажирани дистанционно и от дома 
си, за други работата е на първа линия и от тях зависи нормалното функциониране 
на обществото. 

В много компании работата продължава да е изцяло или частично дистанционна.  
Въпреки умората от видео-срещите и изцяло виртуалните събития, благодарение на 
професионализма на хората, отговарящи за дарителските програми и разбира се на 
технологиите, дарителските кампании – редовни и еднократни, благотворителните 
базари и спешните дарителски акции продължиха да се осъществяват и да постигат 
добри резултати. 

През 2021 г. общо 13 компании използваха Платформата.бг - дарителския сайт на 
фондация BCause (www.platformata.bg) – за да дадат на служителите си възможност 
да се включат в актуални и извънредни кампании по предложение на различни 
граждански организации или по инициатива на самите служители. Чрез кампаниите 
в Платформата.бг се осъществиха за пореден път и планираните за годината 
великденски и коледни базари, които въпреки трудностите при дистанционното 
закупуване на благотворителни стоки и услуги, бяха по-успешни от познатите ни 
„офлайн“ събития. 

Общо фирмените страници в Платформата.бг през 2021 г. събраха почти 145 000 
лв. за различни центрове за деца с увреждания, за стипендии за деца, загубили 
родителите си, за жени и деца, преживели насилие, за възрастни хора и много други. 

Повече за това как да използвате Платформата.бг за фирмени кампании можете да 
прочетете тук: https://platformata.bg/bg/for-companies.html 

http://www.platformata.bg
https://platformata.bg/bg/for-companies.html 
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Общо дарени от вас 
през 2021 г.

595 262 лв. 

45 компании
и техните служители 
даряваха по 
ведомост през 2021 г.

13 компании
използваха 
дарителския сайт на 
фондация BCause – 
www.platformata.bg

145 000 лв. 
дарени през 
фирмените 
страници в 
Платформата.бг

11 000 души 
от уязвими и групи  
и общности   
са благодарни за 
вашата помощ

КАТАЛОГ НА КАУЗИТЕ

Това е списък от организациите, на които ние от екипа на BCause се доверяваме 
заради знанията и опита им, коректността им спрямо дарителите и впечатляващите 
резултати от работата им в разнообразни обществени сфери. Можете да ги 
подкрепите чрез редовни месечни дарения или като създадете кампания в 
Платформата.бг заедно с вашите колеги, за да отпразнувате специално събитие, 
годишнина или рожден ден с кауза. https://platformata.bg/bg/kauzi/validated.html 

https://platformata.bg/bg/kauzi/validated.html  


2021

9.8%

Дарения по ведомост в лева по категории през 2021 г.  

деца в риск     31 268

деца и възрастни с увреждания  58 101.56

деца и младежи в институции  19 613.33

други каузи      26 333.22

изкуство и култура     642.04

лечение / рехабилитация   290 276.21

неформално образование    1 316.67

образование/наука     95 341.48

природа / животни     34 404.77 

трета възраст      33 731. 61

хора в нужда     1 972,00

човешки права        2 250.87

бежанци и мигранти    10

ОБЩО       595 261, 75 лева

4.4%

49.1%

16%

3.3%
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ПРЕЗ 2021 ЗАЕДНО  
ПОМОГНАХТЕ НА...  

Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на 
Фондация BCause

Категория:  Лечение/рехабилитация  

Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на BCause подкрепя семейства на 
деца с увреждания и хронични заболявания, като покрива разходи за лечение и 
рехабилитация, лекарства, медицински изделия и консумативи, помощни средства 
(очила, слухови апарати), медицински дейности и операции в България, за които 
не се отпускат средства от НЗОК или други програми на МЗ и МТСП или общините.

Продължаващата пандемия от корона-
вирус се отрази за втора поредна година 
на децата с хронични заболявания – 
заради ограничителните мерки много 
от децата получиха по-малък обем 
процедури, а за тях всяко спиране или 
намаляване на интензивността на тера-
пиите означава регрес в развитието им.

Фонд „Лечение и рехабилитация на 
деца“ на Фондация BCause подпомага 
със средства предимно деца с нужда 
от постоянна рехабилитация и за 
закупуване на помощни средства. Това е 
възможно благодарение на дарителите 
ни - частни лица и компании.

През 2021 година за финансова под-
крепа към нас се обърнаха родители-
те на 33 деца, страдащи от детска 
церебрална парализа, епилепсия, спе-
цифични разстройства в развитието 
на двигателната функция, умствена 

изостаналост, хидроцефалия, детски  
аутизъм, разстройство на психичното 
развитие, разстройство на експресив-
ната реч, недоносеност, генетични ано- 
малии.

Клиничната пътека за рехабилитация 
на деца с ДЦП покрива 10 дни процедури 
(2 седмици без събота и неделя). За 
децата с постоянен адрес в София 
Столична община дофинансира още 
10 дни процедури, така че да няма 
дълги паузи в терапията. За съжаление, 
децата от провинцията нямат такава 
привилегия, затова се налага родителите 
да отделят сериозни средства, с които 
в обичайния случай не разполагат. При 
децата със заболявания, различни от 
ДЦП, например епилепсия, проблемът 
е още по-сериозен, защото клиничната 
пътека е за 1-2 курса рехабилитация 
годишно, което е крайно недостатъчно.
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„До 1 г. и 3 м. синът ми имаше съвсем нормално развитие. 
Беше едно будно и любопитно бебе. За жалост, след 1 г. и 3 м. 
сякаш се затвори в себе си. Започна да се усамотява, спря 
да се обръща на името си. На 3 години вече беше с диагноза 
„Детски аутизъм“. От тогава до днес е на терапия всеки ден. Два 
пъти седмично логопед, два пъти специален педагог, веднъж 
психолог, ерготерапия, арт-терапия, най-любимо обаче си 
остава плуването. За 6 години терапии той днес е сравнително 
вербален. Умее да каже, че е жаден, гладен, иска до тоалетна. 
Ученик е във втори клас присъствено. Да, аз съм с него, седим 
двамата на един чин. За жалост, понеже съм неотлъчно до него, 
не мога да работя друго, освен да полагам грижи за него. Баща 
му след токов удар загуби дясната си ръка и често е отхвърлян 
от работа, понеже е по-бавен. Бих била благодарна, ако ни 
окажете финансова подкрепа.“, пише в заявлението си една от 
майките на децата, които подкрепихме през годината.

За втора поредна година се наблюдава намаляване на молбите за финансиране 
на закупуване на помощни средства като проходилки, инвалидни колички, 
вертикализатори и др. Подпомогнати са общо 4 деца за купуване на: 1 вертикализа-
тор, 1 подколянна ортеза, седалка и облегалка за позициониране, а за едно дете 
беше купен медикамент „Декапептил“. Едно дете беше финансирано за извършване 
на генетични изследвания за изясняване на диагнозата.

Подпомогнати са 19 деца за психологична, логопедична терапия, двигателна 
рехабилитация, хипербарна оксигенация. За 11 деца е осигурена водна рехабили-
тация с Фондация „Воден път“.

Още за Фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на Фондация BCause. Решенията 
за отпускане на средства от Фонда се взимат от комисия, която заседава два до 
четири пъти годишно. В нея взимат участие представители на НПО, лекари, майка 
на дете с увреждане. Средствата на Фонда “Лечение и рехабилитация на деца” 
на Фондация BCause се осигуряват единствено от дарения. Фондът може да бъде 
подкрепен с онлайн дарения в Платформата.бг и чрез редовно дарителство по 
ведомост. Благодарим на всички дарители, които правят възможно това децата да 
се лекуват и подобряват!
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Фондация “АРТОН”

Категория:  Лечение/рехабилитация  

Фондацията от години провежда бол-
нична Програма АРТОН – арт-терапия 
за деца с онкологични заболявания в 
София, Пловдив и Варна – от началото 
на пандемията обаче, дейностите са 
възможни само в клиника по детска 
онкохематология – Пловдив. В сесиите 
с арт-терапевт и онкопсихолог участват 
всички деца в добро общо състояние в 
клиниката. По време на заниманията – 
групови и индивидуални за деца на легло 
– се цели емоционално и физическо 
възстановяване на децата, справяне 
със страхове, напрежение, тревога през 
креативната работа с много и разно-
образни художествени материали. В 
арт сесиите децата рисуват с бои и 
акварелни моливи, създават собствени 
персонализирани кукли, изработват 
„вълшебни предмети” за подкрепа с 
декоративни и естествени елементи 
и много други творения за радост и 
вдъхновение. 

В сесиите по Програма АРТОН в Кли-
ника по детска онкохемотолия – Пловдив 
месечно участват близо 20 деца на 

възраст от 4 до 18 години. Онкопсихолог 
специално проследява състоянието на 
децата преди и след сесиите, фокусира 
и тематизира отделни арт сесиите с 
оглед належащите емоционални, а и 
физически нужди на всяко отделно 
дете. С помощта на стандартизирани 
методики се установява количествена 
позитивна промяна в показателите на 
„общ комфорт”, „спокойствие”, „опти- 
мизъм” и „мотивация”. Отделни методи-
ки показват спад на физическото не-
благоразположение, гадене, потисна- 
тост и апатия. Като общ извод специа-
лизираната диагностика доказва, че арт- 
терапията в болнична среда по време на 
тежко и ощетяващо лечение е не просто 
забавление, а дълбоко възстановяващо 
преживяване с дълготрайни ефекти 
както за психиката, така и за физическото 
състояние на децата.

Същевременно в извънредни случаи 
и по лекарска препоръка, арт-терапевт 
влиза и в индивидуални стаи на тежко 
болни терминални деца. В груповите 
сесиите в арт-залата или в индивидуал-
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Психолозите разказват: „През изминалата година имахме 
случай на момиче на 16 години, което отказваше да се включи 
в сесиите по Програма АРТОН поради дълбоки депресивни 
преживявания, свързани с тежкото лечение. Отне време и 
психологична работа пациентката да приеме тази подкрепа и 
да започне занимания с арт-терапевт. Постепенно арт-сесиите 
се увеличаваха, а момичето се вдъхнови и започна да рисува и в 
останалото време на престоя си. Общото й психично състояние 
коренно се подобри, постепенно тя започна да общува с 
персонала и да съдейства на лечението. След излекуването 
си Марика се свърза с екипа ни и в началото на тази година 
публично оповестихме предстояща благотворителна изложба 
на момичето, която тя посвещава в подкрепа на болничните 
арт-сесии за децата.“

ните условия на болничната стая, 
всяко дете преживява истинска ра- 
дост, вдъхновение, удивление. През 
творчеството то се свързва с останалите 
деца, с арт-терапевта и най-важното 
– със себе си. Тежките и хронични 
предизвикателства променят децата, 
те стават тревожни, затворени и се 

страхуват както от неща, свързани с 
болничната им  реалност, но така също 
и от предстоящи съвсем рутинни пре-
живявания. Болезнената им чувстви- 
телност има нужда от меко и съпре-
живяващо преживяване и арт-терапията 
им го предоставя  по най-прекрасния 
начин.
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Сдружение „Аутизъм Днес“ използва 
получените през годината средства в 
помощ на изграждането на новия си 
Център за работа с деца с аутизъм в 
град Бургас. Цялата сума необходима 
за ремонта на осигуреното за цен-
търа помещение е 65 000 лева, изця- 
ло осигурени от дарения. След изграж-
дането на Центъра за работа с деца 
с аутизъм в град Бургас, 40 деца ще 
имат възможност и достъп до висо-
кокачествена терапия, защото децата 
растат и всеки ден е важен за детското 
развитие. С изграждането на центъра ще 
помогнем за един по–достоен живот на 
децата с аутизъм в Бургас и на техните 
семейства!

В АВА Центровете по поведенческа 
и комплексна терапия “Аутизъм Днес” 
развитието на всяко дете се случва 
пред очите на родителите и близките, 
подкрепено от професионализма на 
терапевтите и отношението им към 
децата. “Детското развитие е нашата 
Мисия” е мотото на специалистите от 
сдружение “Аутизъм днес”.  Супервизи-
ите на ерготерапевтите от АВА Цен-
тровете “Аутизъм днес” - София, Плевен 
и скоро Бургас са - регулярни, а тера-
певтите получават своевременно 
обратна връзка от супервайзорите 
си за правилното изпълнение на про-
грамите, постигнатите резултати и 
детско развитие, преоценките и про-
мяна на програмите, така че да се 
постигне максималния капацитет на 
възможностите на всяко дете. 

Сдружение “Аутизъм Днес” 

Категория:  Лечение/рехабилитация  



9 Дарителство по ведомост с Фондация BCause

степен BCаBA. Ана Цатири-Емануил е 
дипломиран ерготерапевт от Aegean 
College в Атина и водещ специалист в 
областта на приложно поведенческия 
анализ. Работата в Центъра като нас-
тавник, супервайзър и обучител гаран-
тира най-високо качество на терапията 
и квалифицирането на български спе-
циалисти по метода на ABA.

Сдружение “Асоциация Тацитус”

Категория:  Лечение/рехабилитация  

„Тацитус“ e организация, която се 
занимава с проблемите на семействата 
с деца с аутизъм. Сдружението се 
финансира от обучението и лицен за 
на специалисти в различни програми- 
“PECS”, “TEACCH”, ”FLOOR TIME”, АВА, 
Монтесори. Дейността се извършва 
под пряка супервизия на световно 
признати учени и терапевти, оказва 
се съдействие и консултации както 
на специалистите от “Тацитус”, така и 
на деца и семейства, потребители на 
услугите. Допълнително се предлагат 
звукостимулации, корекции на програ-
мите и обучения със световно признати 
лидери в областта на Генерализираните 
разстройства на развитието.

Мисията на Сдружение „Тацитус “ е да 
дава шанс за нормално функциониране 
на децата с нарушения от аутистичния 
спектър и техните семейства, както и 
да подпомага личностната им реали-
зация чрез осигуряване на достъп до 
качествени услуги, развиващо обучение 
и подходяща комплексна терапия. Цен-
търът организира тематични конфе-
ренции за родители и специалисти, с 
участието на водещи чуждестранни 
лектори, спечели проект за обучение 
на учители от детски градини, за ранна 
диагностика и превенция на нарушения 
от аутистичния спектър, осъществяван 
с подкрепата на Столична община, 
Фондация „Отворено общество” и бол-
ница „Токуда”. През изминалата година 
Център „Тацитус“ успя да привлече 
експерт сертифициран от BACB със 

„Когато за пръв път посети Центъра 
петгодишния А.А. беше всичко, което 
непрофесионалистите си представят, 
щом става дума за дете в аути-
стичния спектър. Обсесии, ехолалия, 
непредизвикани викове, липса на 
истинска комуникация и кризи, които 
раздираха живота на цялото му 
семейство. Благодарение на упоритата 
работа и усилията на терапевтите в 
“Тацитус” изострените състояния на 
малкия човек са само спомен. Той успява 
да общува с връстници и възрастни, да 
играе и придобива нови умения. Остава 
спокоен дори в нетипични ситуации и 
следва инструкции. Усмивката на майка 
му е едно от най-хубавите неща, които 
ни се случиха през изминалата година“, 
споделят терапевтите. 
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Фондация “Нашите недоносени деца”

Категория:  Лечение/рехабилитация  

С началото на COVID пандемията 
Фондация “Нашите недоносени деца” 
отговори на нуждите на родителите 
от подкрепа в едни от най-тежките им 
моменти, организирайки дистанционни 
групи с опитен терапевт за родители от 
цялата страна, чиито деца са се родили 
преждевременно.  В момента те нямат 
достъп до своите бебета (съществуваше 
и все още съществува забрана от 
болничните заведения за посещения, а 
някои родители дори не виждат децата 
си чак до изписването им); разполагат 
с ограничена информация относно 
тяхното развитие (имат право на 
запитване по телефон, на което не винаги 
персоналът в болницата отговаря или 
ако отговори дава достатъчна и достъпна 
информация). Родителите изпитват 
чувство за несигурност относно какво 
предстои и как ще посрещнат нуждите 
на своите бебета при евентуалното им 
изписване от болница (липса на каквото 
и да било обучение, свързано с грижата 
за недоносено новородено).

Ето защо благодарение на набраната 
сума от дарителите по ведомост, както и 
от други източници и самофинансиране, 
стартирахме безплатни групи за емоци- 
онална и социална подкрепа и взаимо-
помощ на родители на преждевременно 
родени деца или такива в тежко здра- 
вословно състояние, които се провеж-
дат в онлайн вариант, за да са достъпни 
до всички семейства от страната. 
Групите са ориентирани както към 
родители, чиито деца са все още в 
неонатологично отделение, така и към 

тези с вече изписани бебета. Те целят да 
подпомогнат емоционално семействата 
в тежкото изпитание да са родители на 
недоносено дете/деца, да подкрепят 
връзката с децата им и не на последно 
място да ги срещне с други родители 
в подобна на тяхната ситуация, с 
които да обменят опит и да споделят 
преживяванията си.

Групите за емоционална подкрепа 
са обичайна практика в много 
държави, защото са доказали своята 
ефективност при справяне с травмата 
от преждевременното раждане и 
стресът от страха за живота на деца, 
родени твърде рано и твърде малки. 
Ние от фондация „Нашите недоносени 
деца“, активно работим, за да можем 
да осигурим такъв вид емоционална 
подкрепа с участието на квалифицирани 
психотерапевти, за колкото се може 
повече семейства в страната.

През 2021 година в групите се вклю-
чиха 30 семейства от цялата страна. 
Проведохме повече от 70 срещи или 
повече от 140 терапевтични часа с 
фамилен психотерапевт за родители на 
преждевременно родени бебета. 

Една от майките, участвали в програмата 
споделя: “Групата ми помогна да 
почувствам, че не съм сама и има и 
други хора, които са в подобна ситуация 
и се чувстват като мен. За това и бих 
препоръчала и на други родители да се 
включат, защото това е мястото, на което 
ще получат подкрепа. Продължавайте в 
същия дух!”
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Стипендии “Готови за успех”

Категория:  Образование

117 студенти и ученици получиха сти-
пендия за високите си постижения 
за 2021/2022 г. Общата стойност на 
стипендиите е 217 100 лв, осигуре-
ни изцяло от дарители. Това е шест-
найсетата поред учебна година на 
стипендиантската програма, чрез която 
Фондация BCause подкрепя момичета 
и момчета с отличен успех, загубили 
единия или и двамата си родители, 
отгледани в институции или приемни 
семейства. Eдногодишната студентска 
стипендия за бакалаври е 2500 лева, а 
ученическата е 1000 лева.

Стипендия получват 49 ученици 
от 36 населени места. От тях 27 са 
кръгли сираци, 11 са пълни отличници. 
Присъдени са 32 стипендии на студенти, 
изучаващи медицински специалности. 
От тях 5-ма са кръгли сираци, 6-ма 
работят в ковид отделения. Комисията 
отпуска и 36 специални стипендии на 
студенти, които са кръгли сираци (20 
от тях), полусираци или отгледани в 
институция, с увреждание (2-ма от 
тях). Две от специалните стипендии са 
поощрителни и са в размер на 1250 лв.

Водещ критерий при определянето 
на стипендиантите е успехът на кан-
дидатите. Подкрепяме младежите не 
просто защото са ощетени от съдбата, а 
защото имат изключителни постижения, 
отличен успех и са целенасочени, моти-
вирани и активни.

На 29 юни 2021 г. в София Фондация 
BCause събра бивши и настоящи 
стипендианти, дарители и приятели на 
„Готови за успех“ на традиционния бал 
на стипендиантите в началото на лятото. 
След изминалата година и половина, 
изпълнена с предизвикателството да 
учиш и работиш по време на пандемия, 
радостта от срещата на живо не 
можеше да бъде скрита. Благодарности, 
споделени лични моменти и пожелания 
за безоблачно бъдеще прозвучаха от 
сцената, на която се редуваха бъдещи и 
настоящи лекари, преводачи, музиканти, 
дарители.

„Без дарителството по ведомост нашата 
програма нямаше да започне и нямаше 
да сме сигурни, че и в най-песимистичния 
сценарий, ние винаги ще имаме 40-50 
стипендианти „Готови за успех“. Така 
че най-много се борим за тези редовни 
дарения“, подчерта Елица Баракова, 
директор на фондация BCause.
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Наша бивша стипендиантка – вече 
д-р Елена Стефанова, сподели с 
присъстващите: „Всички тези млади 
стипендианти, включително и аз - ние 
сме от тези хора, които вместо “не 
мога”, казват “трябва да мога”. Ние сме 
хора, които сме решили, че ще успяваме 
въпреки – въпреки това, което се е 
случило. В началото се сблъскваме със 
смъртта и живеем само за тези, които 
сме загубили. После се научваме да 
прощаваме, а накрая някак си обикваме 
живота и се научаваме да живеем 
за живите, с живите. … Всички ние, 
независимо дали го признаваме или не, 
имаме нужда от подкрепа. Затова искам 
да ви благодаря, че сте до нас– обърна 
се д-р Стефанова към дарителите, 
– независимо дали ни познавате, 
дали знаете имената ни. Всеки път, 
когато разберем, че сме одобрени за 
стипендията „Готови за успех“, на нас 
това ни стига. Някой е повярвал във 
нас, някой е застанал до нас и е казала 
„Давай!“. На нас това ни стига“.
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Фондация “Светът на Мария”

Категория: Деца и възрастни хора с увреждания

“Светът на Мария” е фондация, учре-
дена от семейството на Мария – млада 
жена с интелектуално затруднение. Те 
вярват, хората с увреждания трябва 
да бъдат свободни и равни с всички 
останали – свободни да правят своя 
избор и равни в предоставените 
възможности да го осъществяват. 
Съгласно официалните данни хората 
с интелектуални затруднения у нас 
са 46 000, от които 8 000 живеят в 
София, но за съжаление, са “невидими” 
за българското общество. Мисията 
на фондация “Светът на Мария” е 
да подобри качеството на живот на 
хората с интелектуални затруднения и 
техните семейства, както и да подпомага 
личностната им реализация чрез 
осигуряване на достъп до качествени 
услуги, развиващо обучение и подхо-
дяща трудова заетост. 

Ето какво ни разказаха.

Средствата от дарения по ведомост 
използвахме за реализиране на дей-
ностите в Трудов център „Учебна кухня“. 
Това е нов център за подкрепа за хора с 
интелектуални затруднения, разполож-
ен в сграда в кв. Надежда, в който през 
2021 г. стартирахме да предоставяме 
програми за трудова практика за 
младите хора. Дейностите бяха в 
няколко направления: градинарство и 
поддържане на зелените площи, частич-
но приготвяне на храна (тъй като 
паралелно продължи оборудването на 

кухненската част) и обща хигиена на 
сградата.

Средствата пряко използвахме за 
осигуряване на интернет свързаност и 
охрана на обекта, които са необходими 
условия, за да можем да провеждаме 
каквито и да било дейности в него и 
условие, за да завършим оборудването. 

В дейностите в трудовия център се 
включиха 20 млади хора с интелекту-
ални затруднения. Неговото създаване 
и функциониране именно в периода на 
Ковид-19 ограниченията ни позволи да 
оказваме по-разнообразна подкрепа за 
младите хора, както и да ги ангажираме 
в повече дейности и по-често. Заради 
мерките, броят на участниците в за-
ниманията на Дневния център е силно 
редуциран и повечето младежи можеха 
да го посещават максимум два пъти 
седмично. Благодарение на дейностите 
в Трудовия център „Учебна кухня“ те се 
включваха още веднъж или дори два 
пъти седмично в смислени занимания. 

Реализирането на програмите позволи 
и двама младежи да бъдат назначени на 
работа като хигиенисти към социалните 
услуги, разположени на другите етажи в 
същата сграда.

Подкрепа от нашата дейност полу-
чават млади хора над 18 години, които 
имат интелектуално затруднения и 
потребност от подкрепа за включване 
в смислени ежедневни дейности и 
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подкрепа за формиране на умения за 
труд. През 2021 г. подкрепа получаваха 
38 човека като в списъка на чакащи за 
включване в дейностите имаше още 
25 човека. Средствата ни позволиха да 
поставим началото на нова локация за 
предоставяне на социална услуга, която 
когато заработи на пълен капацитет, ще 
може да осигури подкрепа за развитие 
на трудови умения на още 30 до 40 
човека.

Симеон и Борис се включиха в 
програмата за трудова практика към 
Учебната кухня. Те участваха от месец 
март до август в програмата за общо 
почистване (почистване на стълбището 
и фоайетата на сградата, в която е 
разположен трудовият център), както 
и на двора, и зелените площи. Като 
участници в тази дейност те опознаха 
всички изисквания и задължения, 
свързани с почистването и се запознаха 
с екипа на новосформираните от 
Столична община услуги, разположени 
на другите етажи в сградата. 

Когато през август беше обявен 
конкурс за хигиенисти към тези услуги 
те подадоха документи и получиха 
назначение на трудов договор. Разбира 
се, продължиха да бъдат подкрепяни 
от трудов наставник. Започването на 
работа нямаше да е възможно, ако те от 
една страна, не бяха изградили умени-
ята, които са нужни за тази позиция, а 
от друга, ако екипът на услугите не ги 
беше видял как се справят и не беше 
преодолял своите притеснения от това 
как те биха изпълнявали трудовите си 
задължения.
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Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно 
насилие на фондация BCause

Категория: Човешки права

Фондът набира средства в помощ на 
български организации, които предо-
ставят юридически, прихологически 
и социални консултации и поддържат 
кризисни центрове за настаняване. 
Жените и техните деца получават 
сигурност и защита, емоционално въз-
становяване и социална рехабилитация. 
За да излязат от средата на насилие и 
да продължат живота си извън нея, им 
е необходимо окуражаване и вяра в 
самите тях и в техните възможности.

Всяка година, на 8-ми март избираме 
група организации, на които помагаме, 
освен с дарения, с обучение, кон-
султации и малък фонд за платена 
реклама във фейсбук, за да помогнем 
да наберат още повече средства за 

своята кауза. Целта ни е да окуражим 
организациите сами да създават успеш-
ни дарителски кампании, в допълнение 
към разбирането на проблема с насили-
ето и съпричастността в обществото.

За нас е изключително важно, че 
все повече и повече жени избират да 
говорят, да използват гласа си и да 
разкажат за преживяването си. Пътят 
към изкореняването на ужасяващия 
обществен проблем, който представля-
ва домашното насилие, минава през 
споделянето на дълбоко лични истории. 
Затова, заедно с организациите, кои-
то работят пряко с пострадалите, под-
крепяме трудното решение на всяка 
една от жените, които излизат с лицата 
си, за да споделят историята си.
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Подкрепихме 6 организации с по 1000 лв., а те добавиха още средства от техни 
редовни или еднократни дарители:

- „Център Динамика” в Русе и „Център отворена врата“ в Ловеч за работа с 
психолози, които помагат на над 100 семейства годишно да заздравят отношенията 
си и да преодолеят травмата;

- Асоциация „Ная“ в Търговище, която подкрепи млада самотна майка да завърши 
прекъснатото си висше образование;

- Кризисен център в Димитровград - за да могат децата, настанени с майките си за 
период от 6 месеца да учат и се забавляват там - защото за тях да живеят у дома е 
опасно;

- „Център Мария“ в Г. Оряховица – за да могат психолозите адекватно да помагат 
на деца, които са били свидетели или обект на насилие;

- “П.У.Л.С.” в Перник – за да продължат да помагат на над 300 души ежегодно с 
консултация или подслон и закрила.

Ще ви разкажем в повече подробности 
за един от кризисните центрове – този 
на ФОНДАЦИЯ “П.У.Л.С.” и тяхната 
24-часовата битка за нормалност.

С регистрирането на първите 
случаи на COVID-19 и обявяването на 
извънредно положение в страната, 
Фондация „П.У.Л.С.“ беше изправена 
пред поредното предизвикателство - за 
съжаление, прогнозите за увеличване 
на случите на хора, търсещи помощ 
вследствие на насилие, се превърнаха 
в реалност. Зачестиха случаите на 
търсене на помощ по алтернативни 
канали - вайбър, месинджър, имейл. 
Беше неотложно да реорганизираме 
пространствата в сградата на Фондация 
„П.У.Л.С.“ и да откликнем на увеличената 
нужда от настаняване и в същото 
време предприемане на мерки за 
неразпространение на COVID-19. От 
12 легла с частично държавно финан-

сиране легловата ни база стана 17 с 
обособени четири различни помещения 
за настаняване на хора, пострадали от 
насилие, с отделни входове и изходи.

Предоставеното дарение от Фондация 
BCause използвахме основно за уве-
личените нужди от режийни разходи 
- храна и лекарства на настанените 
в Кризисния център за лица и 
деца, пострадали от насилие към 
организацията. Със средства от това 
дарение закупихме и ново двуетажно 
легло, което поставихме в едно от 
обособените помещения. 

Други разходи, покрити от дарението 
са за материали и консумативи за 
Кризисния център, материали за 
частичен ремонт на помещения за 
настаняване, ток, вода и отопление 
за клиентите, транспортни разходи за 
придружаване на клиенти.
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Въпреки сложната ситуация успя-
вахме да организираме рождени дни, 
абитуриентски бал. Едно дете проходи 
в центъра. 

Фондация „П.У.Л.С.“ повече от 20 
години оказва 24-часова помощ на 
хора, пострадали от насилие, като 
разполагаме с програма за кон-
султиране и подкрепа на пострадали от 
насилие, включваща психологическо, 
правно и социално консултиране, 
програма за работа с извършители 
на насилие, настаняване в Кризисен 
център за пострадали и др. Правим 
това без устойчиво финансиране. 
Финансирането с държавни средства 
покрива част от разходите за кризисния 
център, който системно е зает над 

капацитета си. Даренията, които 
получаваме, се използват в случаите, 
в които няма няма от къде другаде да 
се покрият неотложни нужди от храна, 
лекарства, сметки. С подкрепата на 
дарители ние даряваме надежда за едно 
по-добро бъдеще. Даваме различен 
пример на децата и увереност на техните 
родители, че ще се справят и не са сами 
в пътя към живот без насилие.
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Сдружение “Самаряни”

Категория: Човешки права

В Кризисен център “Самарянска 
къща” екипът на Сдружение “Самаряни” 
подкрепя процеса на възстановяване на 
пострадали от насилие, трафик или друга 
форма на експлоатация, жени и техните 
деца, които са в състояние на силен стрес 
след преживяно насилие и са останали 
без подслон, доходи и емоционална и/
или материална подкрепа от близки 
хора, чрез осигуряването на защитена 
среда и оказването на професионална 
помощ. 

Предоставя им се подслон в защитено 
пространство, задоволяване на еже-
дневните базисни потребности, прав- 
но консултиране, социално и психоло- 
гическо консултиране за срок до 
шест месеца, в зависимост от инди-
видуалните потребности. Подкрепата 
е съсредоточена в две основни на-
правления: кризисна интервенция, свър-
зана със справяне с шока, непосред- 
ствено след преживяно травматично 
събитие, и последваща психосоциална 
подкрепа за започване на самостояте-
лен начин на живот, след напускане на 

услугата, при което се цели повишаване 
на социалните умения на настанените, 
развиване на личностния им потенциал 
и вътрешните емоционални ресурси.

През 2021 г. осъществихме 59 сесии 
индивидуална терапевтична работа 
с 13 деца; 1 семейна консултация с 
родителите на 1 дете; 21 занятия за 
образователна подкрепа на 5 деца; 15 
арт-терапевтични ателиета, 3 кулинарни 
ателиета, 1 екскурзия със 7 деца и 4 
жени, 3 партита за рождени дни, както 
и кампания за превенция на насилието в 
училище – сред 187 ученици и 10 учители 
и една информационна среща “Права и 
задължения на родителите и децата”. 

Предизвикателството: в нашето съби-
тие в Деня на розовата фланелка” се 
включиха учениците от II и III клас на 
ОУ “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви, 
I “а” клас от СУ “Васил Левски”, III “a” 
и III “б” клас от ОУ “Димитър Благоев”, 
I “д” от СУ “Иван Вазов”, IV “а” клас 
от II ОУ “Петко Рачов Славейков” и IV 
“а” и IV “б” клас от ОУ “Св. св. Кирил 
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“С децата на нашия III-ти клас решихме да добавим към 
“ПредзивикателствоТО” и едно “Гърненце на добрини”. 
Всеки ден децата трябваше да пишат на лист какви добрини 
са преживели или какви жестове на добро отношение 
са показали към свои съученици. Всеки ден, в определен 
момент изваждахме всики листчета и ги прочитахме. Децата 
зорко следяха и ако се случеше аз да забравя, те веднага 
ми напомняха. Очакваха този момент с голямо нетърпение.”  
г-жа Виолета Атанасова, III клас - ОУ “Христо Ботев”, с. Братя 
Кунчеви

“За мен като учител беше изключително радостно, че дори 
деца, които се справят по-трудно с писането, ежедневно 
полагаха усилия да напишат листче и да разкажат за своите 
преживявания. След края на “ПредизвикателствоТО” решихме 
заедно с децата да запазим “Гърненцето за добрини”...” 
г-жа Петя Николова, III клас - ОУ “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви

Такива и още други истории успяхме 
да чуем и да бъдем свидетели на много 
усмихнати снимки на деца - участници. 
Повечето учители и в повечето класни 
стаи запазиха розовия плакат на 
“ПредизивикателствоТО” за по-дълъг 
период от време.

и Методий”, с. Хан Аспарухово. Девет 
класни стаи, в които учат 249 ученици 
се впуснаха с огромно желание в 
десетдневното предизвикателство. Уче-
ниците добавиха свои нови идеи за 
жестове на добро отношение един към 
друг в тяхната класна стая и ги вписаха 
в плаката, поставен на видно място в 
класната им стая, чиято цел беше да 
напомня и отбелязва постиженията… 
Какво се случи? Какви бяха емоциите 
и впечатленията?... Ето и споделените 
мнения: 
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SOS Детски селища

Категория:  Деца, лишени от родителска грижа

През тази година дарителите, както 
обикновено, помогнаха на семейството 
на мама Марчела - Марчела Личева от 
SOS детско селище Трявна. Средствата 
са вложени в закупуване на климатик 
и мрежи за прозорци за къща №11, в 
която живеят децата, отглеждани от 
Марчела, както и за нафта за отопление. 
Част от средствата бяха използвани и 
за приемното семейство на Магдалена 
Петрова от къща №6 в SOS детско сели-
ще в Трявна. За нуждите на семейството 
са закупени пералня, микровълнова 
фурна и ТВ стойка. Покрити са сметки 
за електроенергия и на двете приемни 
семейства. В двете къщи живеят общо 
6 деца, настанени за отглеждане и 
възпитание в две приемни семейства в 
SOS детско селище Трявна. Условията 
на живот са максимално близки до тези 
на средностатистическото българско 
семейство. Целта ни е детето в риск да 
е обградено с обич, закрила и домашен 
уют и да изживее детството, на което 
има право всяко едно дете.

„Благодаря от мое име и от името на децата, настанени 
в къща №11 на SOS детско селище – Трявна, че отново 
направихте щедро дарение за нашето приемно семейство. 
С Вашата подкрепа направихме по-топъл и уютен нашия 
дом… Успяхте да подарите обич и усмивка на детските лица!“ 
Марчела Личева, приемен родител
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Фонд “Нашите родители” на Фондация BCause 

Категория:  Трета възраст

СЕЛО НАЗАЕМ. През юли и август 
2021 година за шеста поредна година 
се проведе инициативата „Село назаем“ 
на НЧ „Съзнание-1927“. Проектът даде 
възможност на 20 градски добро-
волци, стари приятели, участвали в 
предишните издания на „Село назаем“, 
а и не само, да се завърнат на село за 
по 5  дни, разделени на 4 малки групи. 
Да се потопят в селския живот с всички 
негови радости и трудности. Да посветят 
своето време на възрастните хора от 
Долни Вадин. Да се научат да приготвят 
традиционни местни храни, да участват 
в рибарски дейности - риболов, техники 
на плетене на рибарска мрежа, да 
записват характерен местен говор и 
традиции. Да живеят в семейства от 
селото, да подарят своята енергия, 
грижа и внимание на възрастните хора 
и на селото, като им помогнат да разсеят 
натрупаната тревожност, свързана с 
пандемията и да им вдъхнат надежда. 
Активно да участват в дейностите на 
читалището, насочени към общността.

Ето история за Галина, Илиян, баба 
Еленка и дядо Любен: те са баба Ленче 
и дядо Любо, кореняци вадинчани. 
Цял живот здраво стъпили на своята 
си земя, сред животните, пчелите, 
кърската работа и семейното щастие. 
Обикновени, искрени, неподправени, 
усмихнати и добри с нетърпение чакат 
първата си среща с доброволците 
от „Село назаем“. Галина и Илиян са 
градски хора, които за пръв път се 
впускат в приключението на едно малко 
село, за да срещнат тук своите нови 

баба и дядо. С нетърпение чакат да им 
дарят своето внимание, обич, енергия, 
настроение и „зелените“ си сърца. 
Денят им започва рано сутрин с песента 
на петела и завършва късно вечер край 
голямата река. Те прекараха пет дни 
„назаем“ при напълно непознати хора, 
пет дни, които ги накараха и тази година 
да се завърнат отново при техните  баба 
и дядо, при Долни Вадин още в първата 
група - 17-21 юли. 

Фонд „Нашите родители“ на фондация BCause e отворен на конкурсен принцип за 
финансиране на организации или инициативи, които подкрепят възрастните хора 
в България. През изминалата година финансирахме няколко малки проекта, които 
целят подобряване на стандарта на живот на възрастни хора в различни области в 
България – общото между тях е огромното уважение и грижа, с която доброволците 
се отнасят към възрастните хора, както и участието на млади хора със споделено 
разбиране на старостта като период, в който човек заслужава търпение и подкрепа 
заради добрините, на които е бил способен в младостта си. Представяме ви част 
от затрогващите инициативи, които се случиха благодарение и на дарителите по 
ведомост:
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ФОНДАЦИЯ „СЪСТРАДАНИЕ АЛЦ-
ХАЙМЕР”: когато вместо тъга и забрава, 
има музика и изкуство

В края на годината общо 106 възрастни 
души с деменция: 44 от дома в Разград 
и 62 от дома в Казанлък получиха 
възможност за радост и допир до 
изкуството, което да им върне поне за 
малко усещането за смисъл. 

Проведоха се специални арт и музи-
кални сесии, съобразени с потребно-
стите и възможностите на хората, бяха 
взети предвид техния предишен начин  
на живот и професии. Всяка терапев-
тична сесия бе посветена на определена 
тема и виртуално посещение.

Терапевтичните арт-сесии с Мариана 
Петрова бяха организирани и прове-
дени поотделно с двата дома за 
дементно болни хора в Разград и 
Казанлък и включваха: виртуално 
посещение на Франция и Музея Лувър, 
виртуално посещение на Националната 
художествена галерия, виртуално посе-
щение на Италия и Галерия Уфици, 
виртуално посещение на Ермитажа, 
Националната галерия в Лондон и 
Градска художествена галерия – Варна. 

Виртуалната разходка в музеите 
включваше кратко представяне на 
историята на музея и показване на 
3-4 по-известни произведения от 
колекциите му. Подбраните музеи имат 
добре структурирани онлайн галерии, 
което позволява впоследствие да 
се подготвят и други турове с нови 
картини и художници; тематичните 
сесии  имат своя избрана тема, около 
която са избрани 3-4 картини от стари 
майстори и/или модерни художници 
- български и/или чужди автори.  
Участниците и от двата дома участваха с 
практическа работа по време на сесията 
– рисуване, оцветяване на шаблони, 
като предварително бяха подготвяни за 
работа с трудотерапевтите от домовете. 

Представителите на двата дома 
вече бяха запознати с арфотерапията 
от времето, когато пандемията с 
COVID-19 започна. Всички музикални 
сесии в изпълнение на арфа от Лидия 
Станкулова също бяха тематично 
организирани и проведени поотделно 
за двата дома в Разград и Казанлък. 
Всички музикални и арт-сесии бяха 
организирани по запомнящ се начин – 
съпътствани с допълнителни дейности, 
насочени към създаване на позитивни 
емоции и провокиране на когнитивните 
способности на хората.
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Ето какво разказва Лидия Станкулова за проектните дейности 
и резултата от тях: „Музикотерапията с арфа се превърна 
в част от програмата на домовете от Разград и Казанлък. 
Очакването, подготовката, участието на хората е като празник 
за тях. Повишената емоционалност и приповдигнато настроение  
помагат на резидентите в домовете и на персонала и 
създават по-добра атмосфера, позитивна нагласа и помагат 
за преодоляването на негативните помисли, депресивните 
състояния, изолацията и отчуждението. Доказателство за 
позитивния ефект от терапията с арфа е желанието на някои 
от резидентите от дома в Разград и  Казанлък  да танцуват и  
да общуват повече. Това ни разказаха с благодарност хора 
от екипите на двата дома, които имат наблюдение върху 
ежедневието и състоянието на резидентите.  Те се надяват тази 
терапия да не свършва.“
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Топла храна и топла дума през 
лятото от СДРУЖЕНИЕ „КАРИТАС“: 
Благодарение на фонд „Нашите 
родители“ през юни, юли и август, 
сготвихме и раздадохме общо 2046 
комплекта топла храна за стари хора на 
възраст между 60 и 94 години, живеещи 
в Покрован.

През този период ние подкрепихме 
общо 29 стари хора в нужда. От тях 
15 мъже и 14 жени. Тези, които все 
още са подвижни и способни сами 
да се придвижват, насърчихме да 
правят ежедневни упражнения, като 
да дойдат до нашия дневен център 
и да вземат храната си директно от 
кухнята. Поради ограничителните 

мерки хората не можеха да се хранят 
в трапезарията на дневния център 
и затова си носеха храната вкъщи. 
На останалите доставяхме храната 
директно до домовете им. С помощта 
на BCause осигурихме всекидневно 
топла питателна храна на хора, които 
не биха могли да си я приготвят сами. 
Ежедневните срещи с членовете на 
нашия екип се отразяват изключително 
добре на възрастните хора, много от 
които живеят изолирано. Контактите 
с тях ни позволиха да научим дали 
имат нужда от друга помощ, например 
дали се нуждаят от лекарства и/или 
посещение от лекар, дали искат други 
хранителни стоки, имат ли нужда от 
помощ в домакинството.

Ето какво сподели една от възрастните 
жени, Сестра Барнадета: „Помощта, 
която сътрудниците на Каритас оказват 
на хората в нужда, е безценна. Готвят 
така вкусно, носят храна в домовете на 
хората и им помагат в домакинството. 
Много сме им благодарни, че и за нас се 
грижат. Това е голямо облекчение…“.



25 Дарителство по ведомост с Фондация BCause

Възрастни хора в дигиталния свят? 
Мисията е възможна. Смартфони – добре! 
Имаме ги. Но как да ги използваме? 
Цели двадесет и трима възрастни души 
в село КУРТОВО КОНАРЕ вече знаят 
как да отговорят на този въпрос. През 
юни и юли в читалището на селото се 
проведе курс за ползване на фейсбук, 
месинджър, вайбър, качване на снимки 
и др., обучение по медийна грамотност 
- как да разпознаваме фалшиви новини, 
пропаганда, разпространяване на кон-
спирацитивни теории, тролове и онлайн 
измами, а по желание на присъстващите 
- симулатор за машинно гласуване.

„Проведохме три обучения за възрастни 
хора и в тях се включиха 23 човека. 
Всички те имат модерни телефони, но 
трудно работят с тях. Някои споделиха, 
че ги ползват само за чуване с близките. 
Други имаха профили в социалните 
мрежи (фейсбук), но не знаеха как да 
ползват месинджър, как да споделят 
снимки, дори и с писането на коментари 
се затрудняваха. Много споделиха, 
че дори са искали да си захвърлят 
телефоните. Сега са по-спокойни, 
защото знаят, че и след приключване 
на обучението винаги могат да дойдат в 
читалището и да питат за това, което не 
им е ясно. Темата с фалшивите новини и 
онлайн измамите също ги заинтригува.”, 
споделиха за BCause организаторите на 
проект МОСТ към Народно читалище 
„Любен Каравелов – 1897”.

„Вече съм по-наясно какво да чета и как 
да се ориентирам за фалшиви новини” 
– споделя Керана Благоева, една от 
възрастните жени.

Всички се интересуваха и от начина на 
гласуване, затова въведохме и нова тема 
– симулативно гласуване и се оказа, че 
съвсем не е сложно.
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Дядо Юмер от Катраница и най-
вкусните палачинки: ако някой местен 
не ти посочи с пръст пътя, водещ към 
село Катраница, община Смолян, трудно 
ще го откриеш. За това малко сгушено 
селце в Западните Родопи, е нашият 
разказ. Към днешна дата там живеят 
неколцина възрастни хора. За градските 
хора такъв живот е труден за разбиране. 
Асфалт няма и никога не е имало. До 
него се стига по двукилометров черен 
път, изровен от стихиите. 

Човекът, за когото искаме да ви раз-
кажем, се казва Юмер. Срещнахме го 
по време на поредното ни запомнящо 
се приключение в село Катраница. Бе 
късен следобед. Сравнително топъл, 
но предвещаващ дъжд и разваляне на 
времето. Поехме по стръмната лъка-
тушеща пътека, вече дишахме тежко, 
заметнали големи раници, в които бе 
всичко необходимо за предвиденото ни 
посещение. Борехме се с драки и храсти, 
но колкото по-нагоре се изкачвахме, 
пред нас се разкриваха прекрасни 
гледки. 

След още няколко минути усилие пред 
нас изникна една стара, но спретната 
къщурка, върху която времето бе 
оставило своя отпечатък. Изведнъж 
от вратата на своя дом се показа дядо 
Юмер. Като ни видя замаха упорито с 
ръка: “Хайдете, син, хайдете. Сьодните, 
син, сьодните, немойте седя правки“. 

Извади една кутия бонбони и започва 
да ни разпитва защо сме дошли до тук 
и каква работа имаме. На кратко му 
разказахме за нашия проект  „Заедно ще 
успеем“ със средства от Фонд „Нашите 
родители“ на фондация BCause. Той 
искрено се зарадва, когато разбра, че 
сред нас има медицински лица.

Набързо запретна ръкави, за да му 
премерим кръвното. И продължи да 
говори тихо. Попитахме го има ли нужда 
от нещо а той отговори с треперещ глас: 
„Не, сине, не, всичко си имам, поседите 
да си подумаме“. Дядо Юмер започна да 
ни разказва за своята спътница в живота 
и как пандемията му я е отнела, очите 
му бяха пълни с тъга. Разказваше ни как 
баба Фатме е приготвяла най-вкусните 

пaлaчинки нa пeчкaтa. После каза 
изведнъж:  „Нeкa дa ви пoкaжа кaквo 
мoга!“ Извeднъж хвърли пaлaчинкa зaд 
рaмoтo cи и я хвaнa c чиниятa. На 72 
гoдини, но пази непокътнато чувството 
си за хумор. Почерпи ни с вкусните 
палачинки, още топли-топли, седнахме 
до него, а той ни се радваше. Да, вкусни 
бяха топлите палачинки, но топлината 
от този споделен разговор запомнихме 
по-дълго. 

Проектът е в подкрепа на възрастни и 
болни самотно живеещи хора в община 
Мадан, изпълняван от сдружение „Ин 
Тайм Ер Ем“. 
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Ти не си сам с фондация “Априлци”

Категория: Трета възраст

В отдалечени махали, пръснати по 
баирите на Троянския балкан, над град 
Априлци, далеч от децата си, живеят 
десетки самотни възрастни хора. До 
техните къщи няма път, няма ток, няма 
вода, няма телефон. Хората от Фондация 
„Априлци“ са приели за своя кауза да ги 
наглеждат и да им помагат, или казано 
накратко - да не ги оставят сами.

Координаторът Тодор Банков е 
единствената им връзка с външния свят. 
Фондацията ги снабдява всеки месец 
с основни хранителни продукти, с 
лекарства, при нужда ги води на лекар.

Фондация BCause финансира тази 
дейност чрез програмата си за дари-
телство по ведомост и чрез Фонд 
„Нашите родители“. В момента по 
проекта „Ти не си сам” грижа получават 
88 възрастни самотни хора. Сумата 
от 9680 лева е осигурила хранителни 
пакети за четири месеца – от октомври 
2021 до януари 2022.

Един от най-драматичните случаи в 
проекта ни „Ти не си сам” е баба Стефка, 
на 83 г. Вдовица, преди няколко години 
умира и синът й. Роднини я прибират в 
апартамент, който е нейна собственост, 
с обещанието да я гледат, ако им 
прехвърли собствеността. Когато тя 
им го приписва обаче, я изгонват. Така 
баба Стефка заживява сама високо 
в планината в старата си къща, в 
изключителна мизерия. 

Един ден запалена свещ подпалва 
вестник, пламва пожар и цялата къща 
изгаря. Баба Стефка заживява в мазето 
на плевнята, където гледа кравата. Там 
условията за живот са неописуемо лоши, 
тя буквално няма нищо, живее сред 
купчини дърва и съчки. Моли нашият 
координатор да й донесе празни кутии 
от сирене – от най-големите – в тях си 
слага храната и малкото останали вещи. 

Координаторът ни многократно й 
предлага да я настаним в дома за стари 
хора в Априлци – също наш проект. 
Баба Стефка обаче категорично отказва 
с думите: „Тук съм родена, тук ще си 
умра.”

Въпреки упорството си и нечовешките 
условия на живот, баба Стефка оцелява 
и е жива и здрава и до днес – изцяло 
благодарение на нашите грижи.
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Каритас България, програма “Домашни грижи”

Категория: Трета възраст

Вече 20 години „Каритас“ помага 
на възрастни хора от цяла България. 
Медицинските сестри и социалните 
помощници към центровете за Домашни 
грижи на „Каритас“ посещават в до-
мовете им възрастни хора от 13 села 
и градове в областите Плевен, Враца, 
Русе, Бургас, Пловдив и София.  Екипите 
на „Каритас“ помагат на възрастните 
хора с професионални здравни и 
социални грижи, пряко съобразени 
с индивидуалните им нужди. Освен с 
професионални грижи, сътрудниците на 
„Каритас“ помагат на възрастния човек 
с топлото си и приятелско отношение, 
с което отнемат болката, разсейват 
самотата и осмислят монотонните и 
нелеки дни на старостта му.  

През 2021 г. сътрудниците на „Каритас“ 
помогнаха на 324 възрастни хора от 
13 села и градове в България, като ги 
посещаваха в домовете им ежеседмич-
но, а в някои случаи и ежедневно. За 
да осигурим комплексни (здравни и 
социални) домашни грижи на един 
възрастен човек за един месец, са 
нужни 90 лв. Благодарение на тази сума 
възрастният човек получа устойчиви 
професионални грижи директно в своя 

дом, а с това и възможност за достойно 
изживяване на старините си.

Комплексното обгрижване, което 
екипите към центровете за Домашни 
грижи на „Каритас“ предоставят, 
включва: медицински манипулации 
(взимане на кръв, грижа за кожа, рани, 
превръзки, следене на жизнените 
показатели и приема на медикаменти 
и под.), грижа за тялото (къпане, 
частичен тоалет, бръснене, смяна на 
уриторна торба, памперси и под.; общо 
мобилизиране – раздвижване; помощ 
при хранене, преобличане и под.) и 
социални грижи (придружаване до 
лекар и други институции, закупуване 
на медикаменти, заверяване на здравни 
книжки, пазаруване и под.).

През 2021 г. медицинските сестри и 
социалните помощници към центровете 
за Домашни грижи на „Каритас“ 
помогнаха на 324 възрастни хора от 
13 градове и села в България, като ги 
посещаваха в домовете им ежеседмично, 
а в някои случаи и ежедневно. 

Посещенията на сътрудниците на 
„Каритас“ помагат на възрастните 
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Румяна, ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ 
в гр. Белене споделя с нас: „Работя в Центъра за домашни 
грижи на „Каритас“ в Белене от 2003 година. По професия 
съм медицинска сестра. Опитът, който имах до този момент, 
в определени ситуации ми беше полезен, в други – ненужен. 
Повечето неща в работата бяха нови за мен. Започнах срещите 
си с моите пациенти – възрастните хора, по домовете им.
Срещах се очи в очи със самотата и мъдростта на тези хора. 
Грубите им и уморени ръце говореха за много труд. Труд, с 
който те бяха изградили домовете си и отгледали децата си. 
Отдали бяха младите си и силни години на работните си места. 
Разговорите ми с тях бяха интересни и пълноценни. Искаха да 
разказват, споделят и разпитват. Споделяха спомени и сякаш 
оживяваха. Лицата им грейваха, очите ставаха жизнени.
Работата започна да ми харесва, удовлетворява и обогатява. 
Така бе в началото, така е и днес. Вярвам, че всеки, който с 
посещението си при самотен, болен възрастен човек е донесъл 
радост, то със сигурност е отнесъл в сърцето си същото.“

хора да не губят надежда, вяра и 
достойнство, осъзнавайки, че не са 
забравени и изоставени и че има хора, 
на които могат да разчитат. Те са една от 
най-уязвимите групи по отношение на 
доходи, качество на живот и социална 
изолация. Те често са оставени сами 
на себе си, извън дневния ред на 
обществото, като никому ненужни хора. 
Пандемията, породена от Ковид-19, 
внесе допълнителни затруднения 
за българските пенсионери, засили 
тревогите им и увеличи дистанцията 
между тях и близките им. Това направи 
нашите майки, бащи, баби и дядовци 
още по-затворени и по-притеснени за 
здравето си и за справянето с нелекото 
си ежедневие. 

Въпреки затруднената ситуация, 
екипите към центровете за Домашни 
грижи на „Каритас“ продължиха да 
посещават в домовете им възрастните 
хора и да им помагат както с грижи за 
тяхното здравословно състояние, така 
и с внимание, изслушване, разбиране – 
тези на пръв поглед дребни неща, които 
карат възрастния човек да се чувства 
спокоен и ценен. Нещо, от което се 
нуждаем всички, без оглед на възрастта 
ни.
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Animal Rescue

Категория:  Природа/животни

През изтеклата 2021 година, фондация 
„АР София“ продължи активно работата 
си с бездомни животни, стараейки се 
да повишава качеството на грижите и 
условията за живот не само на приетите 
във „Фермата“ кучета, но и на онези, 
които биват осиновявани. 

През 2021 извършихме редица 
подобрения и ремонти на местата на 
настаняване на животните. В сградата 
на приюта бяха монтирани окачени 
тавани, които доведоха до по-голяма 
шумоизолация и по-лесно затопляне 
на помещенията на животните. Чрез 
намаляване на шума в сградата, успяхме 
да понижим и нивата на стрес сред 
животните. Монтирахме и допълнително 
пелетно котле, което увеличи мощността 
на отоплението двойно и донесе по-
голям комфорт на кучетата през зимните 
месеци. Продължиха и целенасочените 
ни усилия към намаляване на броя на 
настанените за постоянно пребиваване 
кучета, чрез осиновяване. В тази 
насока съумяхме да постигнем средно 
ниво на броя кучета около 120, вместо 
обичайните 200 за предишни години. 
По този начин повишихме качеството 
на грижата към тях, индивидуалното 
внимание към всяко куче, но без да 
намаляваме приема и общия брой 
животни, които получават помощ от 
нас. През 2021 година от „Фермата“ бяха 
осиновени 339 кучета. 

Клиника „Франциска“ е спасителен 
център за хиляди пострадали бездомни 
животни. Опитният ни лекарски екип 
ежедневно се сблъсква със случаи 
на блъснати, отровени, стреляни 
или болни кучета и котки. През 2021 
година съумяхме да подновим и 
увеличим оборудването в клиниката – 
микроскоп, машини за ПКК и биохимия, 
инхалационна упойка и др. Това 
значително улеснява лекарския екип 
в диагностиката и профилактиката на 
пациентите, както и намалява разходите 
ни към външни клиники. Чрез кампании 
през 2021 бяха осигурени и средства за 
разширение на сградата на клиниката 
– рецепция, кабинети за преглед и 
отделение за настаняване на котки. 
Изграждането на тези разширения бяха 
завършени в началото на 2022 г.

Убежище „Ранчото“ е мястото, където 
малтретирани или стари коне, магарета 
и селскостопански животни намират 
грижа и спокойствие. През 2021 бяха 
изградени нови конюшни и навеси за 
животните. Поехме грижа и за нови 
животни, в резултат на сътрудничество 
с полицията и ОДБХ – София. Основни 
разходи на фондацията са закупуването 
на храна за животните във „Фермата“ 
и „Ранчото“, лекарства, медикаменти 
и ваксини за пациентите на клиниката, 
ремонтни дейности, свързани с пови-
шаването качеството на живот на 
настанените животни и др.
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Dare2Care Animals

Категория:  Природа/животни

Dare 2 Care Animals се грижи за бездом-
ни животни – предимно котки – и изпол-
зва дарените средства за заплащане на 
лечение във ветеринарна клиника, както 
и за кастрации и обезпаразитяване. 
През 2021 г. 12 котки са имали нужда 
от ветеринарни услуги за лечение в 
клиника или медикаменти и 8 котки 
са били кастрирани. Междувременно 
екипът се е грижил за около 45 бездомни 
животни на улицата с осигуряване на 
храна и обезпаразитяващи и за 15 котки 
във временни приемни домове, докато 
се лекуват и им се търси постоянен дом.

Всяка котка на улицата ражда средно 
от 4 до 6 котенца, а поколенията й още 
повече във времето. Благодарение 
на получените дарения и работата 
на екипа на Dare 2 Care Animals по 
кастрация и задомяване на бездомни 
животни за периода (09-12.2021), броят 
на новопоявилите се бездомни котенца 
на улицата ще е поне 120 по-малко от 
преди… Голяма част от приютените в 
приемните домове котки през периода 
са вече осиновени към настоящия мо-
мент. Щастливите истории с котки, пома- 
гащи доброволци и осиновители вдъх-
новяват и други хора да помагат за кауза-
та за бездомни животни, да бъдат добро- 
волци, да даряват, спасяват и осиновяват.

„Малкото черно-бяло котенце Кай бе намерено на улицата през една много студена 
снежна буря с виелица и минусови температури. Той бе слаб, премръзнал, много 
болен, с анемия, температура, ранички, язва на едното око от одраскване, бълхи, 
паразити и гъбички. Малките котенца не оцеляват навън при - 7 градуса, а Кай бе 
не само твърде малък, а и много болен, слаб и без майка наоколо. Малкият Кай 
трепереше, зовейки за помощ и нямаше никакъв шанс да оцелее дори още няколко 
зимни дена. Кай бе плакал на студа много часове, подминаван от десетки минаващи 
хора, преди да го приберем при нас. За щастие, с лечение, медикаменти, топлина, 
грижа и добра храна във ветеринарна клиника и после във временен приемен 
дом Кай се съвзе, започна да играе, да наддава килограми и да расте стремглаво. 
Започна малко по-малко да ни се доверява все повече и да се радва на човешко 
внимание и галене. След 2 месеца беше вече напълно излекуван и много, много 
любвеобвилен и гальовен. За него бяха положени много грижи и с помощта на 
дарители и доброволци, той е вече щастлтливо осиновено, здраво домашно коте. 
Много болни котенца и котки като Кай заслужават този шанс. Нека им го дадем! А 
за хората и доброволците – да спасиш живот е неописуема радост“, казват от екипа 
на фондацията.”
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Асоциация на парковете в България

Категория:  Природа/животни

С получените средства беше закупен 
професионален лазерен далекомер. 
Това е уред, с който се измерва с голяма 
точност височината на дърветата. 
Така експертите ни ще са оборудвани 
за работата на терен по събиране на 
нужните данни за обявяване на вековни 
дървета. 

Асоциация на парковете в България 
започна кампания за обявяване на 
стари и забележителни дървета за 
защитени. Поставената цел беше да 
успеем да предложим за обявяване 
поне 100 дървета. Към момента вече 
изпълнихме първоначално зададената 
цел, като подадените дървета са около 
110. Кампанията продължава и редовно 
получаваме предложения от граждани, 
които обработваме и внасяме към 
съответните РИОСВ. Към момента сме 
събрали материал за поне още около 
100 дървета, които предстои да подадем. 
При подаване на предложенията една 
от информациите, които следва да се 
подаде и много често липсва поради 
трудното и набавяне е височината на 
дървото. С помощта на висотомера 
събираме по-пълна информация на 
терен, която да внесем при подаване на 
предложението.

Старите дървета, които подаваме, са 
пълни с преплетени истории и емоции 
през вековете. Примерите са много: 
стари дървета с оброчни кръстове, или 
вековното дърво пред родната къща на 
Чудомир, дървета станали притегателен 
център за местните общности и др. 
Например старият дъб край село 
Ракитна, който е високо ценен не само 
сред местните, но привлича и вярващи 
от всички краища на страната. Причина 
за това е, че за дъба се носят легенди 
и хората са категорични, че това не са 
просто думи без покритие, а много от 
тях са успели да намерят изцеление край 
стъблото и корените му. Точно поради 
тези чудодейни изцеления преди около 
20 години местните хората събрали даре-
ния и издигнали параклиса „Св. Илия“ под 
дебелата сянка на вековното дърво.
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Спасителен център за диви животни на  
СНЦ “Зелени Балкани” – Стара Загора

Категория:  Природа/животни

Спасителният център е единственото 
спешно лечебно заведение в страната, 
в което се приемат и лекуват диви и 
застрашени животни и при възможност 
– биват връщани в природата след 
излекуване.  

Използвахме част от средствата за 
покриване на разходите на Спасителния 
център за храна на рибоядните птици и 
част от сумите за електроенергия. 

Със закупената риба успяхме да 
обезпечим нуждите за храна за два 
месеца на пеликаните, щъркелите, 
чаплите и орлите рибари във волиерите 
на Спасителния център на Зелени 
Балкани – повече от 30 птици в момента 
се лекуват при нас. А с останалата за-
пълнихме част от липсващите средства 
за електроенергия, при поскъпването 
на цената на тока, което, за съжаление, 
засегна и нас.

Успех в работата на Спасителния 
център на Зелени Балкани за нас са 
всички спасени над 2000 диви пациента 
на Центъра през 2021 година, над 
хилядата посетители, голяма част от 
които деца, научили за нашата работа 
и привлечени за природозащитната 
идея и четирите завърнати в природата 
вида, голям принос за които има и 
Спасителния център. Всички тези по-
стижения не биха могли да се случат 
без подкрепата на всеки един дарител, 
повярвал в каузата ни - природата на 
България!
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ФИРМЕНИ ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

Дарителската сметка е начин да 
разполагаме с готови средства, когато 
възникне спешна ситуация – дарителите 
в някои компании даряват ежемесечно 
в общ фонд, който има свои приоритети 
и цели, но решенията за изразходване 
на средствата се взимат няколко 
пъти годишно от специален борд от 
служители в компанията. 

Фондът на служителите на СИТИБАНК 
БЪЛГАРИЯ традиционно подкрепя деца 
за лечение и рехабилитация в България, 
но през 2021 г. взе извънредно решение 
по повод 1 юни - Деня на детето, да 
подкрепи пет организации, помагащи 
на жени и деца, преживели насилие. 
Така за първи юни, екипът на асоциация 
„Ная“ – Търговище успя да зарадва 16 
деца с илюстровани енциклопедии и 
учебници по английски, а една самотна 
млада майка на 17 години получи обра-
зователни книги за отглеждане на де-
тето си. Всички деца се възстановяват 
след преживяно насилие в семейството 
си - те се консултират с психолог, за 
да преодолеят страховете и тревогите 
си, да се справят по-добре в училище, 
както и да подобрят връзката със своите 

връстници и приятели. “Това е първата 
ми енциклопедия и е страхотна. Досега 
съм виждал такива само в книжарницата. 
Дори съм влизал да ги разглеждам, 
но никога не са ми купували, сигурно 
защото са скъпи. Обичам да научавам 
интересни неща от света и веднага ще 
започна да я чета.”, сподели едно от 
момчетата, които получиха подаръци.

В Кризисния център в Димитровград 
пък организираха за децата посещение 
на зоопарк “Кенана” в Хасково и 
празненство с подаръци за всички 
настанени в Центъра. 

Екипът на сдружение „Център Мария“ – 
Горна Оряховица организираха два 
отделни празника - за 16 деца в с. 
Обединение и 18 деца в с. Каранци. 
Децата са от бедни многодетни 
семейства, в риск от неглижиране и 
изоставяне. Имаше балони, украса, 
музика с детски песнички, почерпка и 
състезателни игри с награди - скачане на 
въже, игра на ластик, игра на федербал, 
игра с обръч, както и в конкурси за най–
цветна рисунка, за най–забавен танц, 
най–атрактивен спортист/ка. 
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В кризисен център “Самарянска къща’ 
има настанени 11 души от които седем 
са деца – те получиха еднодневна 
екскурзия до Старозагорски минерални 
бани с игри на открито в парка на 
курорта, кратък излет около езерото и 
почерпка с любимите на всички пици. 
Всяко дете получи благодарение на 
дарителите подарък - пениборд или 
тематична играчка, чадър и сандали.

Децата от кризисния център на 
фондация П.У.Л.С. - Перник също 
празнуваха в две отделни групи  – 
големите деца бяха на кино; а малките, 
заедно с майките си получиха подаръци 
и лакомства и се насадиха на специална 
програма с аниматор. 

Компанията MERKLE (доскоро Isobar 
Commerce), участват в програмата за 
дарителство по ведомост на фондация 
BCause от девет години. Всеки месец 
служителите даряват за своя благо-
творителен фонд, а чрез гласуване 
от социалния комитет се определят 
каузите, за които се даряват средствата. 
Традиционно, в края на годината се 
провежда една от комисиите. През 
декември 2021 г. общо 13 130 лева бяха 
разпределени в подкрепа на активни 
кампании в Платформата.бг. 

3500 лв. получиха фондация „Нашите 
недоносени деца“ за безплатно кон-
султиране и подкрепа за семейства, 
които са изгубили бебето си преди или 
след раждането. 

600 лв. бяха предназнаени за две 
многодетни майки от Кризисен център, 
които започват своя нов живот - за наема 
за квартира за всяко от семействата, 
режийни разходи, дълготрайни храни-
телни продукти, козметика и консумати-
ви от първа необходимост, както и 
сезонни дрехи и обувки за майките и 
децата. 

3000 лв. бяха разпределени към Фонд 
“За децата на героите” на фондация 
#ЗаДОБРОТО - за стипнедии на децата 
на загиналите лекари и учители от 
началото на Covid-19 кризата в България. 

3030 лв. бяха за отопление на 
Кризисния център на Фондация П.У.Л.С. 
в Перник, където намират подслон и 
прсихологическа подкрепа цени и деца, 
преживели насилие.

3000 лв. подкрепиха купуването на 
камионче за топла храна за нуждаещи се, 
на които “Доброволците на Св. Георги” 
осигуряват храна три пъти седмично, 
без никакво прекъсване, независимо от 
сезона или броя налични доброволци.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021

КАУЗА
начално 

салдо 2021
приходи 

2021
разходи 

2021

 
управлен

ие 
 салдо 

31.12.2021 
SOS детски селища 1625,71 8053,00 6620,00 805,30 2253,41
Асоциация "И нас ни има" 3770,65 2846,00 284,60 6332,05
Асоциация на парковете 811,81 165,00 890,00 16,50 70,31
Аутизъм днес 465,65 1018,00 960,00 101,80 421,85

Българска фондация "Биоразнообразие" 25,80 29,00 45,00 2,90 6,90
Деца, пострадали при катастрофи (БЧК) 35,55 12,00 40,00 1,20 6,35
Джуниър Ачийвмънт 720,70 1150,00 1720,00 115,00 35,70
Дневен център "Алтернатива 55" 1186,35 31362,00 25632,00 3136,20 3780,15
Дом "Св. Николай", Нови Хан 424,75 672,00 956,00 67,20 73,55
Дом за хора с увреждания в с. 
Добростан 178,97 126,88 10,50 295,35
Домове за деца и младежи, лишени от 
родителска грижа 4812,51 1085,00 0,00 108,50 5789,01
други каузи 15395,38 9141,96 17847,52 770,90 5918,92
За земята 29,40 103,00 50,00 10,30 72,10
Защитено жилище "Заедно", с. 
Гурмазово 32,70 41,00 4,10 69,60
Институт за съвременно изкуство и 
терапия "Либера" -178,50 24,00 2,40 -156,90
Каритас, програма "Домашни грижи" 1660,03 2277,00 2510,00 227,70 1199,33
Награди за даровити деца от община 
Троян 364,85 481,04 500,00 38,00 307,89
Национална асоциация за приемна 
грижа 3940,75 1474,00 4365,00 147,40 902,35
Прегърни ме 50,00 5,00 45,00
Програма "Топъл обяд" (БЧК) 8,60 35,00 3,50 40,10
Световен фонд за дивата природа 
(WWF) 270,75 420,00 295,00 42,00 353,75
Сдружение "Бъдеще за децата", 
Казанлък 5,00 0,50 4,50
Сдружение "Заедно можем повече" 33,35 134,00 107,00 13,40 46,95
СМГ 628,85 920,00 1245,00 92,00 211,85
СНЦ "Зелени Балкани" 860,88 11397,54 9976,40 1135,00 1147,02
СНЦ "Самаряни" 2024,00 13450,00 11308,90 1345,00 2820,10
СНЦ "Солидарно общество", Шумен 251,20 1053,00 450,00 105,30 748,90
Софийски зоопарк 673,95 5070,13 4698,00 507,01 539,07
Спаси, дари на... 9117,27 944,00 6500,21 94,40 3466,66
Стипендии "Готови за успех" 64253,09 84293,48 8421,03 140125,54
Съвет на жените бежанки 10,00 1,00 9,00
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Фирмени дарителски сметки и фондове 893591,60 247433,35 277144,89 9233,04 854647,02
Фонд "Благотворителни базари и 
събития", Фондация BCause 9,04 137,00 13,70 132,34
Фонд "Екологични проекти", Фондация 
BCause 2000,26 1188,24 118,82 3069,68
Фонд "Нашите родители", Фондация 
BCause 10234,70 4695,56 469,56 14460,70
Фонд "Сливен в София" 601,00 183,33 18,33 766,00
Фонд за асистирана репродукция 
община Троян 151,84 249,99 330,00 20,90 50,93
Фонд за лечение на граждани от 
община Троян 436,69 735,78 970,00 61,60 140,87
Фонд за подкрепа на жени, Фондация 
BCause 3508,57 2226,87 5250,00 221,99 263,45
Фонд за подпомагане при бедствия 
(БЧК) 0,60 10,00 1,00 9,60
Фонд за хора с увреждания, Фондация 
BCause 1180,97 744,00 74,40 1850,57
Фонд Милосърдие (БЧК) 9,00 60,00 40,00 6,00 23,00
Фонд рехабилитация на ДЦП и лечение 
на деца, Фондация BCause 43000,59 51068,01 27295,00 5106,80 61666,80
Фондация "Анимус" 14,80 24,00 34,00 2,40 2,40
Фондация "Априлци" 1094,10 1826,67 1930,00 182,67 808,10
Фондация "Артон" 704,15 1676,00 1850,00 167,60 362,55
Фондация "Движение на българските 
майки" -409,50 500,00 50,00 40,50
Фондация "Дечица" 19269,15 2354,33 20270,00 235,43 1118,05
Фондация "Диви животни" 1676,35 2560,00 3670,00 256,00 310,35
Фондация "За нашите деца" 2685,35 15844,00 14030,40 1584,40 2914,55
Фондация "Заедно в час" 2149,75 6734,00 4930,00 673,40 3280,35
Фондация "Искам бебе" 707,82 1033,00 1255,00 103,30 382,52
Фондация "Майко мила" 3049,68 2650,00 304,97 94,71
Фондация "Международна награда" 166,67 16,67 150,00
Фондация "Нашите недоносени деца" 4460,10 15081,00 11530,00 1508,10 6503,00
Фондация "Очи на четири лапи" 1420,25 7352,00 4820,00 735,20 3217,05
Фондация "Подарете книга" 31,75 60,00 80,00 6,00 5,75
Фондация "Помощ за животните" 4013,64 10609,85 9760,00 1059,40 3804,09
Фондация "Проект Северозапад" -2812,52 23598,38 9910,00 2359,84 8516,02
Фондация "Светът на Мария" 230,50 380,00 520,00 38,00 52,50
Фондация "Тацитус" 4506,41 11084,00 9435,00 1108,40 5047,01
Фондация Dare2Care Animals 493,30 2862,00 1670,00 286,20 1399,10
Фондация Българска хранителна банка 1740,40 1867,00 2790,00 186,70 630,70
Фондация за социална промяна и 
включване 14,80 24,00 34,00 2,40 2,40
ОБЩО 1110140,46 595261,75 508914,32 43828,86 1152659,03

КАУЗА
начално 

салдо 2021
приходи 

2021
разходи 

2021

 
управлен

ие 
 салдо 

31.12.2021 
SOS детски селища 1625,71 8053,00 6620,00 805,30 2253,41
Асоциация "И нас ни има" 3770,65 2846,00 284,60 6332,05
Асоциация на парковете 811,81 165,00 890,00 16,50 70,31
Аутизъм днес 465,65 1018,00 960,00 101,80 421,85

Българска фондация "Биоразнообразие" 25,80 29,00 45,00 2,90 6,90
Деца, пострадали при катастрофи (БЧК) 35,55 12,00 40,00 1,20 6,35
Джуниър Ачийвмънт 720,70 1150,00 1720,00 115,00 35,70
Дневен център "Алтернатива 55" 1186,35 31362,00 25632,00 3136,20 3780,15
Дом "Св. Николай", Нови Хан 424,75 672,00 956,00 67,20 73,55
Дом за хора с увреждания в с. 
Добростан 178,97 126,88 10,50 295,35
Домове за деца и младежи, лишени от 
родителска грижа 4812,51 1085,00 0,00 108,50 5789,01
други каузи 15395,38 9141,96 17847,52 770,90 5918,92
За земята 29,40 103,00 50,00 10,30 72,10
Защитено жилище "Заедно", с. 
Гурмазово 32,70 41,00 4,10 69,60
Институт за съвременно изкуство и 
терапия "Либера" -178,50 24,00 2,40 -156,90
Каритас, програма "Домашни грижи" 1660,03 2277,00 2510,00 227,70 1199,33
Награди за даровити деца от община 
Троян 364,85 481,04 500,00 38,00 307,89
Национална асоциация за приемна 
грижа 3940,75 1474,00 4365,00 147,40 902,35
Прегърни ме 50,00 5,00 45,00
Програма "Топъл обяд" (БЧК) 8,60 35,00 3,50 40,10
Световен фонд за дивата природа 
(WWF) 270,75 420,00 295,00 42,00 353,75
Сдружение "Бъдеще за децата", 
Казанлък 5,00 0,50 4,50
Сдружение "Заедно можем повече" 33,35 134,00 107,00 13,40 46,95
СМГ 628,85 920,00 1245,00 92,00 211,85
СНЦ "Зелени Балкани" 860,88 11397,54 9976,40 1135,00 1147,02
СНЦ "Самаряни" 2024,00 13450,00 11308,90 1345,00 2820,10
СНЦ "Солидарно общество", Шумен 251,20 1053,00 450,00 105,30 748,90
Софийски зоопарк 673,95 5070,13 4698,00 507,01 539,07
Спаси, дари на... 9117,27 944,00 6500,21 94,40 3466,66
Стипендии "Готови за успех" 64253,09 84293,48 8421,03 140125,54
Съвет на жените бежанки 10,00 1,00 9,00



Ако искате да станете партньор на 
програмата ни за дарителство по 
ведомост или искате да ви помогнем 
да представите каузите на пред вашите 
служителите - свържете се с нас.

Ива Петрова 
Експерт ‘’Дарителски програми и 
фондонабиране’’ 

iva@bcause.bg



Графично оформление: КАЯ Продукшънс


