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МИСИЯ
Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като 

развиваме дарителството и социалните инвестиции. Фондация BCause е 
експертна организация, признат лидер с повече от 25 годишен опит на национално 
и международно ниво (от 1995 г.). Предлагаме на хората и компаниите избор от 
значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) 
и удовлетворение от ползите за обществото. Насочваме дарителски ресурси 
и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските 
организации и публични институции като училища, библиотеки, музеи, паркове. 
Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи. Подпомагаме дарители и 
социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност. 
Влияем на политиките и културата в областта на дарителството и социалните 
инвестиции чрез изследвания, консултации за правителството и специални 
комуникационни проекти. 

ЧЛЕНСТВА
Фондация BCause е локалният партньор на CAF Global Alliance, член на 

Transnational Giving Europe, Еuclid Network и Global Social EnterpriseNetwork. 

В България BCause е член-учредител на Български дарителски форум, 
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Форум “Социални предприятия 
в България”, Българската асоциация на КСО специалистите, е и член на 
Американската търговска камара в България, Български форум на бизнес лидерите, 
Форум “Гражданско участие” и Британско-българската бизнес асоциация (BBBA). 

Фондация “Бикоуз: в помощ на благотворителността“ е учредена на 16 
ноември 1995 г. От април 2018 е вписана в Търговския регистър и Регистъра на 
юридическите организации с нестопанска цел. 

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



СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД - 5

ПОДКРЕПА НА КОРПОРАТИВНОТО ДАРИТЕЛСТВО - 7

КОРПОРАТИВНИ ПРОГРАМИ - 7

 Програма “Забавно лято, грижовна есен” - 8

 Програма Talent Connections - 10

ДАРИТЕЛСТВО ОТ РАБОТНОТО МЯСТО - 11

ПЛАТФОРМАТА.БГ - 15

ГОДИШЕН ЗНАК “ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ - ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ” - 18

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РЕСУРСИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И КАУЗИ (ФЪНДРЕЙЗИНГ И ГРАНТМЕЙКИНГ) - 21

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА - 21

 Единен дарителски номер DMS 17777 - 21

 TGE - Дарителство без граници - 23

 

ДАРИТЕЛСКИ ФОНДОВЕ - 24

 Стипендии “Готови за успех” - 25

 Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие - 26

 Фонд “Лечение и рехабилитация за деца” - 27

 Фонд “Нашите родители” - 29



4 Фондация BCause

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 31

АНАЛИТИЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ - 32

 European Social Enterprise Monitor - ESEM  - 32

 Проект FUSE - 32

АКСЕЛЕРАТОРСКИ ПРОГРАМИ - 33

 Академия за местни предприемачи 4.0 - 33

ОБУЧЕНИЯ И ОБМЕНИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ - 34

 SEEDplus2 - възможност за стартиращи млади предприемачи - 34

РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСКАТА СРЕДА - 35

 #GivingTuesday или #ЩедриятВторник - 35

 

ХОРАТА НА BCAUSE - 36



5Годишен отчет ‘2021

УВОД

През 2021 обявихме мястото на България в Световния дарителски индекс 
на КАФ и за първи път го направихме с радост и гордост – бяхме се изкачили 
шейсетина места нагоре, имахме добри новини! Даваме си сметка, че скокът се 
дължи на извънредната щедрост, мобилизация на солидарност и доброволчество, 
които проявихме обединени срещу кризата COVID-19. 

Но не само. “Ковидната” благотворителност не избухна на празно място, не 
ни изненада и не ни завари неподготвени. Години наред Фондация BCause гради 
инфраструктура за даряване, което да е лесно, сигурно и често, и всяка година 
наблюдаваме ръст на дарителските средства, които управляваме. Отчетите и 
страниците ни са пълни с истории за каузи, подкрепа, отдадени дарители – всяка 
година, в криза и в по-спокойни времена (кога имаше такива?). Репутацията на 
BCause като място, където дарителите намират добър съвет, професионална 
оценка и препоръка – не е създадена за ден.

Довериха ни се  
4570 дарители по ведомост,  
45 фирмени дарители, 
158 неправителствени 
организации. 

6376 души дариха онлайн.  
Общият обем на даренията 
надвиши този от 
„нормалната“ 2019  
с 47%.

Градежът продължи и през 2021. 
В COVID-ваканции и във въртележки 
от политическа нестабилност и 
избори. Довериха ни се 4570 дарители 
по ведомост, 45 фирмени дарители, 
158  неправителствени организации. 
6376 дариха онлайн, общият обем 
на даренията надвиши този от 
„нормалната“ 2019 с 47%.

Лесно е да кажем, че от другата 
страна на дарените пари стои промяна. 
Парите помагат на деца и възрастни, 
превръщат се в образование, социална 
помощ, здравна грижа, макар и по-
рядко – и в култура и изкуство. По-
могнахте на почти 4000 човека да 
усетят подкрепа, да получат знания, 
да укрепят увереността си, че могат 
да преминат от „другата страна“, да 
станат дарители.

Това стана заради отдадените на 
каузи хора в 158 български организации. 
За да вършат още повече и по-добре 
работата си им трябват пари, които 
те превръщат първо в спокойствие 
за екипите и семействата си, в 
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професионално развитие и надграж-
дане, а после – горе казахме в 
какво: в промяна за хора. Редовното 
дарителство е начин дарителите да 
бъдат част от тази магия. Затова 
редовното дарителство – онлайн и по 
ведомост и през тази година ще бъде 
наш приоритет.  

Център „Ринкър“ навърши 7 активни 
години на акселератори, обучения 
и менторство на предприемачи на 
терен. Запознахме се с идеите на 
почти 900 екипа, работихме с повече 
от 230 от тях, вложихме 460 000 лева  
в първите стъпки на 35 бизнес про-
екти. Придобитият практически 
опит днес влагаме в работата ни 
за аналитичното проучване, пови- 
шаване на капацитета, разширяване 
на партньорската мрежа и струк-
турирането на предприемаческата 
екосистема в страната. 

 Включихме се в международни 
проекти с 18 европейски и български 
партньори. За поредна година 
изпратихме/приехме 14 предприемачи 
на краткосрочен обмен с по-опитен 
колега (Еразъм за млади предприемачи).  
Изследвахме средата за социални 
иновации и направихме първите стъпки 
към създаване на национален център, 
който да ги подкрепя (проектът FUSE). 
За първи път представихме България 
на европейската карта на социалното 
предприемачество (участие в ESEM).

Замислихме нови проекти, по които 
ще работим през текущата 2022 и 
нататък, намериха ни нови дарители.

Сигурни сме, че и през 2022 ще ни 
намерят нови. Например ти?

Елица Баракова 
Изпълнителен директор

Център Ринкър  
навърши 7 години.

Запознахме се с идеите на 
900 екипа предприемачи, 
работиме с 230 от тях.

Инвестирахме  
460 000 лева  
в старта на  
35 бизнес проекта. 

14 предприемачи  
пътуваха за обмен  
по програма Еразъм. 
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ПОДКРЕПА ЗА КОРПОРАТИВНО 
ДАРИТЕЛСТВО

Подкрепяме индивидуални и корпоративни дарители, като им предлагаме 
лесни и сигурни начини да даряват за добри каузи, срещаме ги с подходящи за тях 
партньори, съветваме ги в процеса на изготвяне на дарителските им стратегии 
и планове, наблюдаваме ефективността на направените дарения и се грижим за 
отчетността.

КОРПОРАТИВНИ ПРОГРАМИ
BCause подкрепя компаниите в избора и планирането на конкретни социални и 

екологични програми, съобразени с тяхната среда, служители, корпоративни цели. 
Помагаме за ангажирането на служителите чрез дарителство от работното 
място и корпоративно доброволчество, за осмисляне на постигнатите 
резултати и за проектиране на нови цели за развитие.

Обща стойност на фирмените програми: 501 807 лева
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Програма “Забавно лято, грижовна есен” 

Корпоративен партньор: Филип Морис България

Обща стойност на програмата: 284 694 лв

Адаптирането на дейностите към ограниченията и предизвикателствата на 
пандемичната ситуация беше най-критичната част от 7-то издание на “Забавно 
лято, грижовна есен”. Програмата се осъществява в подкрепа на общностите 
в тютюнопроизводителни региони и включва Образователно-приключенска 
академия за деца от 1 до 7 клас, Академия за учители и Академия за местни 

предприемачи, медицински прегледи за 
възрастни хора.  

За осъществяване на програмата 
разчитахме на сътрудничество с На- 
родно читалище “Бъдеще сега 2006” 
и Българска болнична асоциация. 
Работихме в пет тютюнопроизво-
дителни региона – Благоевград, 
Кърджали, Хасково, Силистра и Шумен.

Образователно-приключенски 
академии “Забавно лято”

През юли и август 2021 проведохме 
25 петдневни Академии в 17 села. 
Участваха общо 455 деца от 1-ви до 
7-ми клас.

Програмата включваше общо 404 
обучителни модула с акцент върху 
STEAM проекти и упражнения, грамот- 
ност, работа в екип. Публикувахме 20 
статии на сайта www.zabavno.bcause.bg, 
което популяризирахме и с общо 35 
поста в социалните медии. 

http://www.zabavno.bcause.bg
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Академия за учители 

• Проектно-базирано учене и 
динамика в класната стая: 9 учители 
от 4 училища се обучиха как да създа-
ват интердисиплинарни връзки между 
предметите в 5-7 клас. По време на 
учебната година учителите работиха 
по 5 т.нар. “гoлеми въпроси” 

• “Чети с любов” - програма за 
ускорено ограмотяване: 8 учители от 5 
училища, се обучиха как да преподават 
на 1-ви и 2-ри клас в 4 модула от 140 
урока. 51 ученици от 1-ви и 2-ри клас 
бяха включени в програмата през 
учебната година, като работиха със 
специално разработени буквар и учебна 
тетрадка за писане.

Всички учители получиха подкрепа 
чрез менторство през учебната 2021-
2022 г.

Медицински прегледи за 
възрастни

През септември 2021 организирахме 
прегледи за възрастни хора, които 
нямат редовен достъп до медицин- 
ски специалисти. Целта беше да се 
проследи предписаното им лечение 
и да се прецизира, да се насочат 
към допълнително лечение или да 

се идентифицират заболявания. 
Осигурихме прегледи при гастроен-
теролог, ортопед, невролог, кардио-
лог, ендокринолог и офталмолог. Кон-
султирани бяха общо 1418 хора, от 
които под 65 години - 704, а над 65 
години – 714.

Академия за местни 
предприемачи

Разгласихме програмата след мест-
ните общности чрез социалните 
медии, местните медии и общините. 
Над 50 човека участваха в проведени-
те 2 срещи на място и 2 уебинара, 
както и в индивидуални консултации – 
по телефон и на живо. От получените 
49 кандидатури, интервюирахме 24, 
а 14 проекта одобрихме за участие 
в акселератора. В продължение на 
три поредни уикенда през ноември-
декември 2021 проведохме обучения 
(2 на живо в София и едно онлайн) по 
специално разработените модули за 
предприемаческо обучение на Център 
Ринкър. 12 от участниците написаха 
бизнес планове, които представиха 
пред жури в началото на 2022. 
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Програма Talent Connections

Корпоративен партньор: BNP Paribas

Обща стойност на програмата – EUR 20 000 на година

През 2021 програмата Talent Connections, финансирана от BNP Paribas в рамките 
на международната програма на компанията за подкрепа на изкуството DreamUp, 
започна нов тригодишен цикъл. Целта на програмата е да подкрепи развитието 
и социалната интеграция на деца, лишени от родителска грижа и младежи с 
интелектуални затруднения чрез различни занимания, които да ангажират 
емоционално участниците и да развият у тях позитивно отношение към живота. 
В изпълненито на програмата включихме фондация “Дечица” и Фондация “Проект 
Северозапад” и Фондация „ПУЛС“.

Фондация “Дечица” помага на децата 
и младежи, лишени от родителски 
грижи, да повишат успеха и моти-
вацията си в училище. Участниците 
получиха уроци по народни танци, 
актьорско майсорство, рисуване, 
по български език и литература, по 
английски език, помощ с работата 
в училище, менторска подкрепа от 
доброволци и психолози.

Фондация “Проект Северозапад” 
работи с младежи с увреждания в 5-те 
услуги в Комплекса за социални услуги в 
град Мездра с цел да изгради система от 
умения, подкрепящи социализацията и 
социалната интеграция. С младежите 
бяха провеждани занимания по музикална 
терапия, трудова терапия и арт 
терапия съобразно възможностите им 
за включване. 

Фондация „П.У.Л.С.“ поддържа Кри-
зисен център за жени и деца, жертва на 
насилие и/или трафик. Те организираха 
арт терапия за майките и децата – 
курсове по рисуване, грънчарство, 
плетене. 
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ДАРИТЕЛСТВО ОТ РАБОТНОТО МЯСТО

През 2012 г., заедно с нашите първи дарители по ведомост, създадохме първата 
българска програма за дарителство от работното място – лесен и достъпен 
начин за всеки работещ на трудов договор да дарява редовно - директно от 
заплатата си – за любима кауза или благотворителна организация. 

През последните 20 години няколко десетки български организации във всички 
социални сфери получават редовните дарения по ведомост и успяват да планират 
основните си дейности през годината. Дори и неголямо, за тях редовното 
дарителство осигурява надеждно и предвидимо финансиране, благодарение 
на което могат да се съсредоточат върху това, което умеят най-добре – да 
работят със своите бенефициенти и да променят към по-добро живота на 
хората, за които работят ежедневно.

организациите и да следят и да се 
гордеят с постигнатите резултати. 
Във Фондация BCause помагаме на 
фирмите да предлагат през цялата 
година отворени за служителите 
възможности за включване в дълго-
срочни или еднократни кампании; 
осигуряваме по заявка организация 
на доброволчески дейности в полза 
на каузите избрани от фирмата или 
служителите. 

Дарителството от работното 
място с BCause улеснява професио-
налистите, които отговарят за 
ангажирането на служителите в 
компаниите, като не само предлага 
подходящи партньори за различните 
инициативи, но и нови решения за 
продължаване на фирмените традиции: 
в условията на продължаващата в 
много фирми отдалечена работа, 
традиционните великденски и коледни 
базари например, продължиха да се 
случват, и то – с по-добри резултати, 
отколкото събитията на живо, 
от които за известно време бяхме 
принудени да се откажем.

 Днес Фондация BCause предлага 
на компаниите и техните служители 
много повече възможности за анга-
жиране с дарителство от работното 
място – те могат да даряват 
през заплатата си ежемесечно или 
еднократно - по време на годишни 
фирмени кампании; да даряват във 
фирмена дарителска сметка, от 
която средствата се разпределят 
от вътрешна комисия един или повече 
пъти годишно; могат разкрият 
фирмена страница за онлайн дарения 
в Платформата.бг (platformata.bg) и да 
се включат в разнообразни дарителски 
кампании – планирани във фирмения 
календар или ad hoc за спешен случай; 
могат да общуват с каузите си 
лично, като ги посетят на място или 
в рамките на организиран фирмен 
доброволчески ден. 

Дарителството от работното 
място позволява и работодателите 
да се включат с допълващи дарения – 
повечето участващи компании, които 
насърчават дарителството сред 
служителите, удвояват или допълват 
служителските дарения; осигуряват 
нужната вътрешна комуникация 
със служителите, така че те да 
станат съпричастни с работата на 

http://platformata.bg
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ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ 
Дарения в лева по категории през 2021 

Деца в риск     31 268

Деца и възрастни с увреждания  58 101.56

Деца и младежи в институции  19 613.33

Други      26 333.22

Изкуство/култура    642.04

Лечение      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

Човешки права      2 250.87

Бежанци/ мигранти    10

              ОБЩО:  595 261.75 лева
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През 2021 г. чрез доброволни 
отчисления за дарения по ведомост 
бяха набрани 595 000 лв. – над 4500 
служители в 45 български компании 
даряваха всеки месец. Избраните от 
тях каузи, както и през предходните 
години, бяха в подкрепа на деца в риск; 
деца и възрастни с увреждания; деца 
и младежи в институции; лечение 
и рехабилитация; образование и др. 
Помощта им е достигнала до при-
близително 4000 души в цялата 
страна, на които нашите партньорски 
организации помагат целогодишно. 
Дарителите също остават в про-
грамата сравнително дълго – средно 
по 7 години, а някои не са спирали да 
даряват за една и съща организация 
или кауза повече от 18 години. 
Подробна информация за даренията, 
организациите и постигнатото от 
тях през 2021г., можете да прочетете 
в годишния отчет на програмата. 

Фирмените дарителски страници 
в Платформата.бг са създадени спе-
циално за определено корпоративно 
събитие или еднократна спешна 
кампания, набраха близо 145 000 лв. 
за различни центрове за деца с 
увреждания; стипендии за деца, 
загубили родителите си; жени и 
деца, преживели домашно насилие, за 
възрастни хора, както и много други. 
Много от дарителите-служители 
участват всеки път, когато има 
предоставена възможност – за тях 
Платформата.бг е разпознаваем 
и надежден инструмент, както и 
възможност да получат за каузата 
и допълващо дарение от страна на 
работодателя. Тук можете да научите 
повече за това как да използвате 
Платформата.бг за корпоративни 
кампании.

Фирмени дарителски сметки: 
в дарителската сметка служите-
лите могат да даряват ежемесечно 
или еднократно, а средствата в 
нея се натрупват и се разпределят 
веднъж или повече пъти годишно от 
специална комисия, в която участват 
представители на компанията и 
служителите. Това позволява на 
компаниите - и на дарителите – 
да разполагат с готови събрани 
средства, когато получат спешна 
молба или когато имат желание 
да подкрепят актуална кампания. 
Представяме ви две от компаниите, 
които от години успешно управляват 
своите дарителски сметки с помощта 
на група фирмени доброволци – те сами 
намират подходящи каузи или търсят 
съвет от BCause, а решението за 
изразходване на средствата се взима 
с гласуване по напълно прозрачен и 
достъпен за служителите начин.

През 2021 г. традиционната 
ни дарителска програма от 
работното място  
набра над 595 000 лв. 

Kорпоративните 
дарителски страници на 
Платформата.бг  
набраха 145 000 лв. 

https://bcause.bg/docs/reports/DARVED_BCause-AR2021-w.pdf
https://platformata.bg/bg/for-companies.html
https://platformata.bg/bg/for-companies.html
https://platformata.bg/bg/for-companies.html
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Фондът на служителите на 
Ситибанк България: традиционно, 
този фонд помага на деца, нуждаещи 
се от лечение и рехабилитация в 
България. През 2021 г. служителите 
решиха да подкрепят и 5 организации, 
работещи с жени и деца, преживели 
насилие, като им подарят възможност 
да отпразнуват Деня на детето –  
Първи юни. Благодарение на тяхното 
дарение Асоциация „Ная“ - Търговище 
зарадва 16 деца с илюстровани 
енциклопедии и книжки на английски 
език, а 17-годишна самотна майка 
получи книги за отглеждането на деца. 

Децата в кризисните центрове 
често са преживели домашно насилие 
и с тях работят с психолози, за да 
могат те да преодолеят травмите 
и страховете си, да се развиват в 
училище, да подобряват общуването с 
връстниците си. 

„За първи път имам моя 
енциклопедия и това е супер. 
Досега само съм виждал такива 
в книжарниците. Дори специално 
съм ходил да ги разглеждам, но 
никога не са ми купували, сигурно 
защото са скъпи. Обичам да 
научавам интересни неща и 
веднага ще започна. Мога да 
чета“, радва се на подаръка си 
едно от момчетата.

Кризисният център в Димитров-
град посрещна Първи юни с органи-
зирано посещение в зоологическата 
градина „Кенана“ в Хасково и 
празненство за децата в Центъра. 

Екипът на „Център Мария“, Горна 
Оряховица, организира две отделни 
събития – за 16 деца от с. Обединение 
и за 18 деца от с. Каранци – децата 
са от бедни многодетни семейства, 
които трудно успяват да се грижат 
за тях, често ги пренебрегват и 
децата се намират в постоянен риск 
от изоставяне. Децата се радваха на 
забавления с балони, детски песни и 
различни забавни състезания, в които 
получиха награди. 

В Кризисния център на фондация 
„Самаряни“ празнуваха 7 деца – те 
отидоха на еднодневна екскурзия до 
старозагорските Минерални бани, 
разходиха се сред природата и хапнаха 
от любимата си пица. 

Децата от Кризисния център 
на фондация „П.У.Л.С.“ в Перник също 
празнуваха на две групи. По-големите 
бяха на кино, а по-малките се 
забавляваха на специално тържество 
с аниматор и получиха различни 
подаръци.
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Фонд на служителите на Merkle 
България (преди Isobar Commerce). В 
дните преди Коледа служителите 
на Merkle традиционно разпределиха 
част от даренията си за годината, 
като дариха над 13 000 лева. За поредна 
година средствата бяха разпределени 
между няколко от активните кампании 
на Платформата.бг. 

3 500 лв. получи Фондация „Нашите 
недоносени деца“ за психологическа 
подкрепа и терапии на семейства, 
загубили децата си по време на 
бременността или при раждане. 

Две майки от кризисен център 
получиха средства, за да започнат нов 
живот без насилие – служителите на 
Merkle им осигуриха заплащане на наема 
за първите месеци, режийни, храна и 
други стоки от първа необходимост за 
техните бебета. 

Фондът за децата на герои на 
фондация #ЗаДоброто получи 3000 
лв. за стипендии на деца на медици и 
учители, починали от Ковид– 19. 

Фондация „ПУЛС“ получи 3030 лв. 
за отоплението на Кризисния център 
през зимните месеци. 

“Доброволците на Св. Георги“ 
получиха 3000 лв. за да успеят да си 
осигурят мечтания от тях микробус 
за раздаване на топла храна на бедни и 
бездомни хора в София.
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ПЛАФОРМАТА.бг 

Платформата.бг (www.platformata.bg) е създадена през 2015 г. от Фондация 
BCause като удобен инструмент за набиране на онлайн дарения от български 
организации и активни хора. Даряването става онлайн - през системата Борика 
или през PayPal, по банков път – през дарителската сметка на Фондацията, и през 
CAF America за дарители - данъкоплатци в САЩ.

Освен кампании, Платформата.бг развива редовно дарителство като 
продължение на проекта си за дарителство от работното място и създава 
удобно пространство за фирмени инициативи, осъществявани съвместно със 
служителите.

През 2021 г. в Платформата.бг 
имаше 302 активни кампании, 197 бяха 
новите, създадени през годината. 

Общо дарените средства са  
768 249,38 лева.

Фирмените страници в Платфор-
мата.бг  стават предпочитан ин-
струмент за дарителски кампании с 
участие на служителите. Това показва 
работата на Фондация BCause като 
съветник на големи компании, които 
традиционно ангажират служителите 
си с благотворителни инициативи.

През 2021 г. общо 13 компании 
ползваха услугата “фирмена страница” 
в Платформата.бг, давайки на слу- 
жителите си възможност да под- 
крепят съществуващи или новосъз-
дадени кампании на различни граж-
дански организации или създадени и 
от самите служители. Предимството 
за всяка компания е, че получава 
персонален консултант, избира от 
проверени дарителски каузи и полу-
чава отчетност за даренията. На фир-
мената страница в Платформата.бг 
компанията прави свое обръщение към 
служителите и има възможност да 
ги насърчи да даряват, като допълни 
даренията им. Служителите могат да 
даряват лесно – онлайн с всички видове 
банкови карти, PayPal, по банкова 

302 активни кампании

197 нови кампании

Общо дарените средства 
през 2021 г. са  
768 249,38 лева.

сметка, а платежната система е на 
два езика - на български и на английски.

Когато планират дарителските си 
инициативи, компаниите се обръщат 
към Фондация BCause за съвет и 
много често избират от каталога ни 
с валидирани организации – такива, 
с които сме работили и вярваме 
на тяхната експертиза и опит, 
стриктна отчетност и коректност 
към дарителите, впечатляващи 
резултати и отдаденост в  работата 
им по различни социални каузи. Тук може 
да видите списъка: https://platformata.
bg/bg/kauzi/validated.html

http://www.platformata.bg
https://platformata.bg/bg/kauzi/validated.html 
https://platformata.bg/bg/kauzi/validated.html 
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Atos организира две дарителски кампании през 2021 г., 
които подкрепиха три организации. Компанията набра общо 
15 914 лв., които разпредели между Фонда за децата на герои 
на Фондация #За доброто, Фондация „Надежда за малките“ и 
Фондация „П.У.Л.С.“.

Софтуеърната компания Astea Solutions ежегодно 
организира Astea Conference, на която Фондация BCause 
е официален партньор, като дарения се набират на 
Платформата.бг. През 2021 г. Astea Conference: Reconnect 
подкрепи менторската програма „Скритите таланти на 
България на „Операция Плюшено мече“. Набраните 4 373 лв. 
за програмата дават шанс на талантливи младежи, 
лишени от родителска грижа или от бедни семейства, 
да кандидатстват в университет или да получат 
професионална реализация. 

Coface Bulgaria орагнизира дарителска кампания в полза 
на Фондация „За нашите деца“. Компанията подкрепи 
каузата, като събра 6000 лв. за специалисти, материална 
подкрепа и специализирани дейности за деца на възраст 
между 3-7-годишни деца в нужда.

“DXC Christmas 2021 supports Silvia” е кампания в подкрепа 
на малката дъщеря на един от служителите на компанията. 
Силвия, на 1.5 година, е с тежка диагноза и се нуждае от 
рехабилитация в Гърция, която струва 2000 евро на месец. 
Благодарение на щедростта на DXC и служителите й 
са набрани 35 756 лв. във Фонд за лечението на Силвия, 
управляван от Фондация BCause. 

Повече информация за кампаниите 
може да видите на www.Platformata.bg.

http://www.Platformata.bg
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ГОДИШЕН ЗНАК ЗА ДАРИТЕЛСТВО ОТ РАБОТНОТО 
МЯСТО ЗА 2021 г.

За седма поредна година Фондация, Българското дружество за връзки с 
обществеността (БДВО), Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и 
Асоциацията на КСО специалистите (БАКСОС) връчиха Годишния знак „Отговорна 
компания – отговорни служители“ на 24 български компании, които насърчават 
и развиват дарителството на работното място. Компаниите бяха отличени не 
само за постиженията им от изминалата година, но и за бързата им реакция след 
началото на войната в Украйна, когато фирмите, в и извън България, бяха сред 
първите, които реагираха и започнаха да предлагат помощ. 

Домакините на церемонията – 
Стефан Щерев и Елица Баракова, 
подчертаха огромната роля на стра- 
тегическото мислене, съществува-
щите дарителски механизми и ресурса 
на компаниите за доброволчество 
чрез предоставяне на професионална 
експертиза. Повечето от наградени-
те ни увериха, че тази първоначална 
подкрепа ще продължи в дългосрочни 
програми за улесняване адаптацията 
на хората, потърсили нов живот в 
България.

Средствата, предоставяни от 
бизнеса за обществени каузи, са 
съществени. Компаниите кандидат-
стваха със 117 различни проекта, в 
които приз 2021 г. са били ангажирани 
почти 37 000 техни служители с 

117 проекта

Ангажирани 37 000 
служители с редовно 
дарителство, еднократни 
дарения, благотворителни 
базари, спортни събития и 
др.

Общо дарени 
1 150 000 лв.  
за различни каузи
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редовно дарителство, еднократни 
дарения, благотворителни базари, 
спортни предизвикателства, добро-
волчество извън работата, както и 
доброволчески сесии за предоставяне 
на знания и опит. В резултат от тези 
усилия са дарени 1 150 000 лв. за раз-
лични каузи, като и изработени де- 
сетки хиляди доброволчески часове. 
Хората, макар и в повечето случаи 
работещи дистанционно бяха насър- 
чавани от работодателите да 
участват в добри каузи. В повечето 
случаи компаниите не само предо- 
ставят възможността за добро-
волчество, но осигуряват матери-
алите, логистиката и екипировката, 
както и допълнителен платен отпуск.

Специалния гост на събитието – 
Милена Илиева, Директор „Човешки 
ресурси“ на A Data Pro  и един от 
инициаторите на мащабния проект 
BG4UA за помощ на украинските 
бежанци, вдъхнови публиката, раз-
казвайки как буквално за часове 
доброволци от различни професии, 
компании и граждански организации 
са се обединили, за да създадат плат-
форма за подкрепа на украинците, 
бягащи от войната и търсещи 
убежище в България. 

Atos Bulgaria Competence Center и 
Coca Cola Hellenic Bottling Company спе- 
челиха почетен Годишен знак за 
програмите си. Елена Матеева, дирек-
тор на БДВО, връчи бронзов знак на 
Festo, Goodmills, Mondelize и Neterra. 
Милка Семова, член на УС на БАКСОС, 
раздаде сребърните отличия на ABB, 
ContourGlobal Maritza Iztok 3, DXC,  
Endava, Experience, Genius Sports,  
Holding Zagora, TSD Services и Vivacom. 

Наградените със Златен Годишен 
знак тази година бяха повече от  
всякога. И то не поради промяна в 
критериите и нагласите на журито, 
а благодарение на развитието на про- 
грамите на дългогодишните участ-
ници. Детелина Смилкова, Председател 
на УС на БАУХ, връчи златните отличия 
на A1, Citi, HPE Bulgaria, Merkle /преди 
Isobar /, Paysafe, SAP, TELUS International 
Bulgaria, UBB и Unicredit Bulbank.
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО 
РЕСУРСИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И КАУЗИ 
(ФЪНДРЕЙЗИНГ И ГРАНТМЕЙКИНГ)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА 

В подкрепа на активните хора и организации, които търсят средства за 
своите дейности BCause разработва и поддържа различни инструменти за 
набиране на средства.

Единен дарителски 
номер DMS 1777

DMS е платформа за изпращане 
на благотворителни SMS-и и онлайн 
дарения в подкрепа на кампании за 
лечение на хора и на инициативи на 
организации и институции в България, 
проект на Фондация BCause и Български 
дарителски форум, развиван заедно с 
Telenor, VIVACOM, А1.

През 2021 г. имаше 204 активни 
кампании: 

• 76 кампании за лечение – от тях 25 
за деца,

• 117 кампании на НПО,

• 15 кампании общини, църковни 
настоятелства, болници и паркове.

Общо 1 693 688 лева са получени и 
разпределени към активните кампании 
в рамките на годината. Дарените 
средства през 2021 са над 1,8 милиона 
лева.

204 кампании 

Над 1,8 млн. лева  
дарени с 
DMSbg.com  
през 2021 



22 Фондация BCause

Спрямо 2020 година даренията 
са по-малко, но кризисната година 
включваше няколко извънредни 
кампании за справяне с последиците 
от COVID-19 и не може да бъде 
показателна за устойчив растеж.  
През 2021 даренията се върнаха към 
по-обичайни нива и бележат ръст от 
над 30% спрямо 2019 година. 

За първи път е променено съотно-
шението между средствата за кам-
пании за лечение и кампании на НПО/
други 48:52 в полза на НПО/други. 

Над 22 хиляди души даряват редовно 
с DMS абонамент от месечно дарение с 
2 или 5 лева.

Съотношението между даренията 
със sms и онлайн и банковите дарения е 
67:33, което показва значителен ръст 
на онлайн и банковите дарения.

Това са сферите на дейност на 
132 инициатори на кампании - НПО, 
читалища и публични организации. 
Отново организациите са най-активни 
в три от тях:  грижа за бездомни 
животни, образование и здраве.

Сфери на дейност на подкрепените 
граждански организации през 2021

социална подкрепа - 5 

подкрепа за хора в третата възраст - 4

култура/изкуство - 3

услуги за хора с увреждания - 3

спорт - 1

бездомни животни - 28

образование/наука - 23

лечение/рехабилитация - 16

подобряване на средата - 16

природозащита - 11

гражданско участие - 8

дейности за деца в институции - 7

човешки права - 7

132 кампании 
на нестопански организации, 
читалища, общини, 
настоятелства, болници, паркове 
и други публични институции. 28

23

16

16
11
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Transnational Giving Europe (TGE) 
Дарителство без граници Европа 

BCause е българският партньор на 
Transnational Giving Europe (TGE) - мрежа 
от 22 европейски държави, улесняваща 
дарителството през граници. 
Даряващите от тези страни имат 
възможността да ползват данъчните 
облекчения за дарения в държавата, 
в която плащат данъци. Те могат да 
насочват дарението си към нестопанска 
организация, университет, училище, 
здравно заведение и други легитимни 
получатели на дарения страните-членки 
на мрежата.

Получателите на дарението трябва да бъдат проверени от фондацията 
партньор в съответната държава и одобрени от партньорите в останалите 
държави.

През 2021 г. чрез този механизъм бяха набрани 6912 ЕВРО за две организации – 
Американски университет в България и Фондация за социална промяна и включване.
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ДАРИТЕЛСКИ ФОНДОВЕ

BCause управлява няколко тематични дарителски фонда. Средствата за тях 
се осигуряват от индивидуални и корпоративни дарения. Целево се разпределят 
средствата от фондовете за стипендии и лечение на деца, а останалите - 
на конкурсен принцип за нестопански организации, училища, детски градини, 
читалища.

начално салдо приходи разходи кр. салдо

     58924, 18              60246,50 41125  78045,60

592,62  3 290,21 80,00  3 802,83

20,08  0,00  0,00  20,08

17 028,54 40216,76 28102,11 29362,90

1 904,50  2 195,26 3 999,36 100,40

0,00  14 984,00 100,00  14 884,00

11643,53  14475,38  5849,2  20269,70

197038,96 297100,53 206382,46 287757,03

1180,97  735,1  65,5  1850,57

1960,26  1146,62 77,2  3029,68

9,04  133,2  9,9  132,34

ФОНД

Фонд “Лечение  
и рехаб.на деца”

Фонд “Спорт за деца  
с увреждания” 

Фонд “Ние можем”

Фонд “Нашите 
родители”

Мемориален фонд 
„Снежана Янева“

Фонд „Марин Бодаков“

Фонд за подкрепа на 
жени, пострадали от 
домашно насилие

Стипендии  
“Готови за успех”

Фонд за хора с 
увреждания

Фонд “Екологични 
проекти”

Фонд 
“Благотворителни 
базари и събития” 
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Стипендии “Готови за успех”

“Готови за успех” е програма на Фондация BCause в партньорство с Фондация 
“Сирак” от 2006 година. Целта й е да подкрепя младежи с високи академични 
постижения, които са загубили един и ли двата от родителите си или са израснали 
в институции или приемни семейства. Стипендиите са осигурени изцяло от 
дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Броят на стипендиите 
“Готови за успех” зависи от сумата на набрани през годината дарения. 

Комисията, в която влизат пред-
ставители на BCause и на компаниите 
– дарители разпределиха общо 117 
студенти и ученици за получаване 
на стипендии за високи академични 
постижения през 2021/2022 акаде-
мична година. 45 от тях са били сти-
пендианти и през предишната година.

Общата стойност на стипендиите 
е 217 100 лв., набрани само от дарения. 
Студентската стипендия за една 
година е 2500 лв., а за ученици – 1000 лв.

Стипендианти са 49 ученици от 36 
населени места. 27  са пълни сираци, а 
11 от тях са пълни отличници.

32 са раздадени на студенти, учещи 
в медицински специалности. 5 от тях 
са пълни сираци, а шестима работиха в 
COVID-отделения. 

Двама ученици (по 1100 лв)  и трима 
студенти (по 2700 лв.) получиха 
специалната стипендия „Тони 
Александрова“, осигурена от Българо-
американско общество. 

Комисията разпредели и 36 специ-
ални стипендии за студенти, загу-
били и двамата си родители (20 от 
тях), както и за двама студенти с 
увреждания.

Ние подпомагаме младежи, които 
въпреки че са преживели загуба, пости-
гат високи резултати, целенасочени и 
мотивирани са да учат и да се развиват.

За 16 години сме раздали 1638 
годишни стипендии на обща стойност 
2 300 000 лв. 

За повече информация: https://www.
bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html 

Фондация BCause набира средства 
за “Готови за успех” целогодишно. 
Инициативата можете да подкрепите 
и с SMS с текст DMS USPEH на 
номер 17 777 или с онлайн дарение на 
Платформата.бг и DMSbg.com.

117 студенти и ученици 
получиха годишна стипендия 
през 2021 г.

Общо 217 100 лв  
дарени за каузата.

https://www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html 
https://www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html 
http://Platformata.bg
http://DMSbg.com
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Фонд за подкрепа на жени пострадали от 
домашно насилие

 Фондът е създаден от фондация BCause и е насочен към организациите, които 
предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат 
кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност 
и защита, емоционално възстановяване 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. 

През 2021 кампанията, популяри-
зирана във връзка с 8 март – 
Международен ден на жената, събра 
6000 лв. за пет организации.

За трета поредна година избираме 
8 март, за да подпомагаме директно 
организации, които работят с жени 
и деца, пострадали от домашно 
насилие. Осигурихме менторство и 
сума за facebook реклама за шест НПО 
от цялата страна. Към набраните 
от тях суми добавихме по 1000 лв. за 
всяка организация, дарени от фирми 

специално за този фонд.

Подкрепените организации са: 
Фондация „ПУЛС“, Сдружение „Център 
Мария“, Център Отворени врати, 
Ловеч, Асоциация Ная и Кризисния 
център за жени и деца в Димитровград.
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Фонд “Лечение и рехабилитация за деца” 

Фондът за лечение и рехабилитация на деца на Фондация BCause подпомага със 
средства предимно деца до 18 години с нужда от постоянна рехабилитация и за 
закупуване на помощни средства.

През 2021 г. към Фонда се 
обърнаха за финансова подкрепа 
родителите на 33 деца, страдащи 
от детска церебрална парализа, 
епилепсия, специфични разстройства 
в развитието на двигателната 
функция, спина бифида с хидроцефалия, 
детски аутизъм, разстройство на 
психичното развитие, разстройство 
на експресивната реч. 

Продължаваща COVID-19 пандемия 
за втора поредна година се отрази на 
лечението на децата с увреждания – 
поради ограниченията процедурите 
им намаляха, а това води до регрес в 
тяхното лечение и развитие.

Подпомогнахме  4 деца за: закупу-
ване на 1 вертикализатор, 1 подко-
лянна ортеза, седалка и облегалка за 
позициониране, а за едно дете беше 
закупен медикамента „Декапептил“. 

Едно дете беше финансирано за 
извършване на генетични изследвания 
за изясняване на диагнозата. 

Подкрепихме 19 деца за психологич-
на, логопедична терапия, двигателна 
рехабилитация и хипербарна окси- 
генация.

„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 все-
ки ден. Два пъти седмично лого-
пед, два пъти специален педагог, 
веднъж психолог, ерготерапия, 
арттерапия, 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. Благодаря ви за 
финансовата подкрепа.“
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„Д. се роди съвсем навреме 
и нищо не подсказваше, че 
животът ни ще се промени 
драстично. Уви, след навършване 
на годинка, светът се преобърна 
за нас, когато разбрахме, че 
малкото ни момиченце има Дет- 
ска церебрална парализа – 
атаксия. В последствие се 
установи, че не е само това –  
вече има поставена диагноза 
„Умерена умствена изоста-
налост“. Ние като нейни роди- 
тели се опитваме да направим 
всичко, за да подобрим каче-
ството й на живот, но това, от 
което Д. се нуждае най-много, 
незнайно защо, държавата не 
заплаща. За специфичните нуж- 
ди на детето ни се налага интен-
зивна работа със специалисти 
– Монтесори, логопед, психолог, 
ерготерапевт, специален педа- 
гог. Ще бъдем безкрайно благо-
дарни, ако получим финансова 
подкрепа от вас, за да продължим 
да постигаме нашите малки 
победи!“

Средствата във Фонд ‘Лечение 
и рехабилитация на деца’ са изцяло 
от дарения. Може да ни подкрепите 
в Платформата.бг:  Фонд ‘Лечение и 
рехабилитация на деца’ 2022 

https://www.platformata.bg/bg/kauzi/1515:lechenie-deca-bcause/details/campaign.html
https://www.platformata.bg/bg/kauzi/1515:lechenie-deca-bcause/details/campaign.html
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Фонд „Нашите родители“

Фондът подкрепя инициативи в подкрепа на възрастни хора в България. Осем 
малки проекта получиха финансиране на обща стойност 17 278 лв. в конкурса 
“За нашите родители”. Одобрените организации работят с хора от третата 
възраст - над 65 години в направленията достойни старини: хуманитарна 
помощ и ежедневни нужди и активни старини: социализация и разнообразие на 
ежедневието. Общото между тях е невероятната грижа и уважение от страна 
на доброволците, както и участието на младежи, които вярват, че възрастните 
хора заслужават търпение и подкрепа заради всичко добро, което са сторили в 
младостта си. 

НЧ “Съзнание 1927”, с. Долни Вадин

През лятото на 2021 г. за 
шеста поредна година се проведе 
инициативата „Село назаем - old 
friends“ в с. Долни Вадин. Проектът 
беше насочен към 80 човека над 65 
години, 59 от тях самотно живеещи 
с нужда от разговори, образователни 
занимания и среща с други поколения. 
20 младежи-доброволци живяха по 5 
дни в семейства от селото и участ-
ваха в дейностите на читалището, 
насочени към общността: услугата 
„До врата“ - разнос на книги Терапия 
с BiblioCar – библиотека за душата, 
помощ при пазаруване, домакинска и 
селскостопанска работа, културни и 
общностни мероприятия.

Фондация “Състрадание Алцхаймер”

През 2021 г. проектът „Хората, 
живеещи с деменция, като част от 
включваща общност“ в подкрепа 
на дементно болни възрастни хора 
включи общо 106 възрастни хора  
(44 от дома в Разград и 62 от дома в 
Казанлък) бяха включени в специални 
музикални и арт сесии, съобразени 
с предишния им живот и умения. С 
възрастните хора бяха проведени 
музикотерапевтични сесии с арфа 
и виртуални посещения на музеи 
и галерии от България, Франция и  
Италия.

Сдружение “Каритас – София”

Проектът „Предоставяне на 
домашно приготвена топла храна и 
социален контакт в с. Покрован“ е 
насочен към 30 изолирани стари хора на 
възраст над 70 г. от с. Покрован, община 
Ивайловград. През юни, юли и август 
2021 г. сдружението раздаде 2046 
обедни менюта с топла храна. Освен да 
разнасят топла и здравословна храна, 
социалните работници отделяха  
време за помощ в домакинската ра-
бота и за общуване с възрастните 
хора, за да се чувстват по-малко 
изолирани.
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Сдружение „Ин Тайм Ер Ем“, Смолян

Проект „Заедно ще успеем“ в 
подкрепа на около 40 възрастни в 
община Мадан - хора със затруднено 
самообслужване, неспособни сами да 
си напазаруват, да купят лекарства и 
да отидат до лекар. Веднъж седмично 
медицинско лице от екипа посещаваше 
хората по домовете за медицински 
грижи, следене на физиологичните 
показатели, а член на екипа за 
закупуване на хранителни продукти и 
лекарства.

Народно читалище “Методий 
Драгинов - 1936 г.”, с. Драгиново 

Проектът „За бабите и дядовците 
ни – с любов и грижа“ беше в подкрепа 
за най-възрастните хора  от селото – 
130 души над 80 години. Екипът закупи 
и разпредели пакети хранителни 
продукти и почистващи препарати. 
Два пъти възрастните хора имаха 
възможност да бъдат прегледани от 
специалист по вътрешни болести и 
кардиология

Сдружение “Бъди добър! Прави 
добро!” – Враца

Проектът ‘’С грижа за възраст-
ните’’ беше насочен към около 60 
възрастни хора -  самотно живеещи, 
трудно подвижни и болни, от няколко 
села в община Враца. Екипът на 
организацията закупи и разпредели 
прясна риба, кашкавал и сирене, както и 
предпазни маски и лекарства от първа 
необходимост – аналгин, аспирин и 
парацетамол. Макар и еднократна,   
тази помощ ще е значима за възраст-
ните хора.

НЧ “Л. Каравелов - 1987”, с. Куртово 
Конаре

Проект ”МОСТ: местна общност 
– солидарна и толерантна” имаше за 
цел социализация и разнообразяване 
на ежедневието 50 възрастни жители 
на Куртово Конаре поредица от 
образователни и културни дейности 
– обучение за ползване социални мрежи 
и разпознаване на фалшиви новини, 
срещи с творчески личности с корени 
в Куртово Конаре, посещение с беседа 
в Парк “Кричим”, изучаване на песни 
от региона с помощта на музикален 
специалист и подготовка на фолклорна 
програма за участие в местния 
фестивал - с 10 възрастни жени от 
селото и деца от местното училище, 
разнасяне на книги по домовете на 
възрастни хора и провеждане на 
четене при тяхно желание, конкурс за 
събиране на стари снимки от миналото 
на селото, придружени с кратък разказ, 
в който ще участват деца от селото.

Фондация “Априлци”

Проектът „Ти не си сам” имаше за 
цел закупуване на хранителни пакети 
за 4 месеца през 2021 г. за 88 възрастни 
самотни хора, живеещи в малките 
отдалечени махали на с. Априлци .
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Стимулирането на предприемачество, и особено на социалното 

предприемачество, постепенно набират все по-голяма популярност в България. 
От години Фондация BCause е активна в застъпническите кампании и дискусии за 
бъдещето на сектора, координирайки коалицията Форум “Социални предприятия 
в България” и участвайки като неин представител в постоянната група по 
Социална икономика в Министерството на труда и социалните политики.  

Своите разбирания и подкрепа прилагаме на практика чрез Центъра ни за 
предприемачесто и обучения “Ринкър” към Фондация BCause, създаден през 2014 г. 
Броят на активните хора, които искат да инвестират в подкрепа на местната 
икономика расте  

Центърът има свoя методика за структурирани обучения за социални и 
традиционни предприемачи и е един от малкото в България, които финансират 
безвъзмездно старта на бизнес проекти. В последните години акселераторските 
програми на “Ринкър” получиха подкрепата на БАКБ, Фондация Сити, както и вече 
петгодишната стратегическа подкрепа на Филип Морис България. 

За 7 години екипът на Центъра е работил с над 900 бизнес проекта. През 
предприемаческите програми на “Ринкър” са преминали над 230 екипа, а 35 от тях 
са финансирани с общо над 435 000 лв.  

2020 и 2021 – години на COVID-19, 
време на криза и масово преструк-
туриране, показа, че екипът на Център 
“Ринкър”, заедно с общността от 
предприемачи и експерти, са създали 
екосистема, която е достатъчно 
организирана, сплотена, гъвкава и 
иновативна, за да може да откликва на 
предизвикателства и да се развива в 
кризисни моменти.   

Адаптирахме акселераторските 
програми и програмата за обмен 
на млади предприемачи, особено 
засилихме менторството, започнахме 
проучване и анализ на ефектите 
от акселераторската ни дейност и 
развитието на предприемачите, с 
които сме работили.  

За 7 години екипът 
на Център “Ринкър” 
е работил с над 900 
бизнес проекта. През 
предприемаческите 
програми са преминали 
над 230 екипа, а 35 от 
тях са финансирани с 
общо над 435 000 лв.
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АНАЛИТИЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

European Social Enterprise Monitor - ESEM  

От 2021 г. Фондация BCause е представител за участието на България в това 
най-мащабно и представително изследване на екосистемата на социалното 
предприемачество в Европа. То представя и анализира резултатите от онлайн 
проучване на социални предприемачи и стартъпи на национално и Европейско ниво.  

Проектът произвежда национални доклади, които могат да сравнят 
и резултататите от различните държави-участнички, и така да се 
добие задълбочена представа за общо европейски трендове на развитие и 
предизвикателства през екосистемата на социалните предприемачи. Онлайн 
анкетата беше разпространена през ноември 2021 г., обработката на данните и 
анализът предстоят да бъдат изготвени през 2022 г.  

 Това проучване е инициирано от нашите партньори - Euclid Network - 
Европейска мрежа на организациите, подкрепящи социалното предприемачество 
в партньорство с 40 организации от 21 държави, и се осъществява с подкрепата 
на Европейската Комисия, Световен Икономически Форум, Google.org, SAP, 
ImpactCity, Bertelsmann Stiftung and Schwab Foundation. 

 

Проект FUSE  

От май 2021 г. Фондация BCause, като част от международен консорциум 
(Ирландия, Португалия, Кипър и България), работи по проект FUSE, с подкрепата 
на Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални 
иновации.  

Проект FUSE цели чрез активно международно партньорство и споделяне 
на опит и знания да се създадат национални центрове за социални иновации. В  
рамките на две години членовете на Консорциума ще работят, за да 
идентифицират, тестват и валидират нуждите и предизвикателствата 
в екосистемата на социалните иновации на национално ниво с активното 
участие на местните заинтересовани страни, така че в крайна сметка да 
се създадат устойчиви и компетентни Центрове за подкрепа на социалните 
иновации.  Проектът ще спомогне за развитие на капацитета на участниците 
и заинтересованите страни, за обмен на знания, разширяване на мрежата от 
партньори и синергии. 

През 2021 г. партньорите от четирите държави съсредоточиха усилията 
си върху мапиране на екосистемата на социалните иновации, идентифицирайки 
съществуващите силни и слаби страни. Сесиите за развитие на капацитета 
започнаха през септември и ще продължат през цялата 2022 г.  
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АКСЕЛЕРАТОРСКИ ПРОГРАМИ  

Академия за местни предприемачи 5.0  

За пета поредна година се състоя “Академия за местни предприемачи” като 
част от програма “Забавно лято, грижовна есен 2021”, финансирана от “Филип 
Морис България”. Наградният фонд за четвъртото издание беше увеличен на 35 
000 лв.

Пандемичната обстановка наложи 
гъвкавост и иновативни решения, а 
интересът към програмата продъл-
жава да расте.

Проведохме множество срещи в 
четирите региона, консултирахме 
над 100 човека, организирахме два 
уебинара с 50 участници за разяснения 
и насоки за кандидатстването. От 
49 кандидати избрахме 14 екипа за 
участие в акселератора.  От тях 12 
екипа бяха допуснати до финал, за да 
представят идеите си пред журито.

Общо 6 проекта получиха финан-
сиране - 2 по 8000 лв., 1 от 7000 лв., 2 
по 5000 лв. и 1 от 2000 лв.  Програмата 
привлече много обещаващи бъдещи 
предприемачи с идеи, които имат 
реален потенциал за превръщане в 
успешни бизнес начинания.  

• “BabySG”, Силистра, персонали-
зирани детски играчки - 8000 лв. 

• “Перун”, Разлог, плуване за деца и 
деца с увреждания - 8000 лв. 

• “Омая”, Банско - бутикови ръчно 
изработени бижута - 7000 лв. 

• “Работилница Мерак”, Сандански, 
изработване на мебели от дърво и 
епоксидна смола - 5000 лв.  

• Good in Bed Sheets, Хасково 
-  производство на спално бельо от 
щадящи природата алтернативни на 
памука материали - 5000 лв.

• “Гебрене”, Петрич - туристи-
чески пакети, представящи местното 
културно и историческо наследство - 
2000 лв. 

Стойност на предприемаческия 
компонент на програмата - 86 625 лв.  
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ОБУЧЕНИЯ И ОБМЕНИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ  

SEEDplus2 - възможност за стартиращи млади 
предприемачи 

 От 1 февруари 2019 г. стартирахме 
нов тригодишен проект SEEDplus2 – 
(2019/2022), финансиран от програма 
“Еразъм за млади предприемачи” на 
Европейската комисия. 

Фондация BCause е българският 
партньор в консорциум от десет 
организации: Euclid Network (Холандия), 
Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(Германия), Group SOS (Франция), ESLIDER 
Portugal Associacao (Португалия), 
Academy of entrepreneurship Astikietaira 
(Гърция), BCause Foundation (България), 

University of Tessaly (Гърция), Camaraoficial de comercioindustria y navegacion de 
Cantabria (Испания), ACT GRUPA от Хърватска и SYNTHESIS от Кипър. 

Проектът подкрепя обмените  
между нови и опитни предприемачи 
в рамките на ЕС, като продължава и 
пилотната инициатива за разширя-
ване извън Европа – в САЩ (само за 
щатите Ню Йорк и Пенсилвания), 
Израел и Сингапур, Канада, Тайван и 
Южна Корея. Български стартиращи 
предприемачи имат възможност да 
работят и обменят знания и идеи 
за развитие на бизнеса с опитен 
предприемач от друга държава в 
Европа за период между 1 до 6 месеца, 
а за държавите извън Европа от 1 до 3 
месеца. Опитни български организации 
пък могат да кандидатстват, за да 
станат домакини на чужди млади 
предприемачи. 

Продължаващата втора година 
пандемична ситуация доведе до 
известно забавяне на част от обме-
ните, въпреки това осъществихме 
 успешно  обмена на млади предприе-
мачи в Белгия, Испания, Нидерландия, 
Швеция, Естония, Португалия, Литва, 
Германия, Словения. Приехме в България 
и 4 млади предприемачи от Румъния, 
Гърция, Чехия и Холандия.  

От 2020 г. вече има възможност за 
дистанционни обмени. 

Проектът беше удължен с още една 
година до февруари 2023 г.  
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РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСКАТА 
СРЕДА

Работим за насърчаваща среда за ефективно дарителство и социални 
инвестиции и устойчиво развитие на гражданските организации. Полагаме  
усилия и имаме отличим принос за подобрението на законовата и данъчната среда  
за дарителство, за формирането на национални политики и практики по отно-
шение на НПО, здравеопазване, социално подпомагане и социално предприема-
чество. Създаваме специални проекти, които информират, анализират, 
вдъхновяват и празнуват дарителството и благотворителността. Фондация 
BCause се радва на отлична репутация сред българските нестопански органи-
зации, бизнес, индивидуални дарители и държавни институции.

#GivingTuesday или #ЩедриятВторник
През 2021 г. в деня на #ЩедриятВторник хиляди хора дариха над 200 000 лв. за 

благотворителни каузи на двете дарителски платформи DMSbg.com и Platformata.
bg по време на определените от Фондация BCause две “щедри седмици” – преди и 
след 30 ноември. С това започна и сезонът на Коледната благотворителност.

На самия ден – 30 ноември, през 
двете платформи бяха набрани 44 000 
лв. Множество организации, фирми, 
училища участваха в отбелязването 
на този ден с активната подкрепа на 
Фондация BCause. Специална подкрепа 
получиха 12 организации като участ-
ници в Акселератор #ЩедриятВтор-
ник 2021. Те преминаха през обучение, 
индивидуално менторство про боно от 
специалисти в комуникации от фирми 
и помощ в изготвянето на дизайна и 
разпространението на кампаниите 
си. Организациите създадоха общо 18 
кампании, които набраха 84 060 лв. до 
Коледа от над 1700 дарители.

Акселератор #ЩедриятВторник 
2021 се осъществява по проект 
„Информиране, ангажиране, успех“ 
(h ttps://www.bcause.bg/gran tmak-
ing/inform-project.html).  Желаещите 
граждански организации да получат 
знания и умения за провеждане на 
успешна дарителска кампания могат 
да проверят нивото си чрез специално 

разработен Въпросник (https://www.
bcause.bg/vaprosnik-2021.html). 

Проектът се изпълнява с финан-
совата подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по Фонд 
Активни граждани България в рам-
ките на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо про-
странство. Основната цел на проект 
„Информиране, ангажиране, успех!“ 
е подобряване на капацитета и 
устойчивостта на гражданския сек- 
тор, в това число на гражданските 
организации. 

Още: #ЩедриятВторник в България

http://DMSbg.com
http://Platformata.bg
http://Platformata.bg
https://www.bcause.bg/grantmaking/inform-project.html
https://www.bcause.bg/grantmaking/inform-project.html
https://www.bcause.bg/vaprosnik-2021.html
https://www.bcause.bg/vaprosnik-2021.html
https://givingtuesday.bcause.bg
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ЕКИП
Елица Баракова 
Изпълнителен директор

Пенка Цветкова 
Директор "Бизнес развитие и 
международни отношения”

Людмила Атанасовa 
Директор "Програми за НПО”

Веселина Йорданова 
Експерт “Дарителски програми и 
фондонабиране”

Ива Петрова 
Експерт “Дарителски програми и 
фондонабиране”

Явор Гочев 
Програмен директор,  
Център за предприемачество и 

ХОРАТА НА BCAUSE

обучения “Ринкър” 

Десислава Хурмузова 
Фонд “Лечение и рехабилитация на 
деца” и DMS кампании за болни лица

Мая Косева 
Програмен координатор

Диана Стойкова 
Координатор “Програми за НПО”

Ангел Велков 
Компютърна поддръжка и бази данни
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УПРАВИТЕЛЕН  
СЪВЕТ 

Председател 
Михаил Бояджиев

Членове

Галя Димитрова 
Управляващ съдружник IRIS Solutions

Георги Павлов 
Член на УС на AG Capital и основател на 
Proptech.BG

Михаил Бояджиев 
Адвокат-съдружник, “Доковска, 
Атанасов и съдружници”

Михаил Тачев 
Главен секретар, Международна 
фондация “Св.св. Кирил и Методий”

Полина Господинова-Георгиева  
Изпълнителен директор на 
Българската асоциация за управление 
на хора

СЪВЕТ  
НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ 

Боряна Кадмонова 
Фондация “Еврика”

Михаил Тачев 
Фондация “Св.св. Кирил и Методий”

Михаил Бояджиев 
Съюз на българските фондации и 
сдружения

Mайкъл Брофи
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Графично оформление: КАЯ Продукшънс


