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DMSbg.com на 15 години

DMSbg.com е дарителска платформа, чрез която
може да подкрепите добри каузи, като дарите
онлайн или изпратите SMS на номер 17 777
В България DMS се осъществява от 2007 г. в партньортство между Български
дарителски форум и Фондация BCause, Yettel, VIVACOM, A1, Линк Мобилити
България ЕАД и с подкрепата на ОББ и ePay.bg.
Кампаниите, които желаят да ползват DMS, се одобряват от Съветнически
борд. В състава му влизат представители на мобилните оператори,
оперативната SMS система, компаниите, предоставили интегрирани онлайн
канали за дарения и обществени личности.
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DMS платформата се управлява в партньорство между Български дарителски форум
и фондация Bcause. Със съдействието и безвъзмездната помощ от страна на всички
партньори дарителската платформа DMS всяка година дава възможност на над 1
милион дарители да подкрепят избраните от тях каузи.
За 15 години чрез DMS са дарени близо 15 млн. лева в подкрепа на различни
кампании.

2021

1 815 335

2020

2 575 483

2019

1 284 046

2018

1 088 311

2017

1 181 266

2016

976 720

2015

924 139

2014

1 774 232

2013

884 529

2012

898 717

2011

364 320

2010

693 741

2009

240 066

2008

187 330

14 861 256

1 368

1,8
204
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Акценти през 2021 г.
2021 беше втора поредна година, подчинена на живота в условия на COVID-19
пандемия. Акцентът в дарителството отново имаше силен отзвук дори след
безпрецедентната 2020 година и активираната огромна дарителска солидарност в
началото на пандемията, когато обществото ни спонтанно се обедини и се усетихме
като част от общност, на която искаме да помагаме.
Тази силна енергия премина и в 2021 година – хората останаха активни и продължиха
да оказват подкрепа за много и различни каузи, чувството за социална отговорност и
солидарност остана силно изразено.
Над 1,8 млн. лева са дарени през дарителската платформа DMS (Единен дарителски
номер 17 777) за общо 204 различни каузи.
Традиционно основната част от подкрепата продължава да идва от индивидуални
дарения, но все повече компании и техните екипи се включват активно в дарителски
акции и търсят повече информация от екипа ни.

SMS ДАРЕНИЯ

над 1,2 млн. лева

DMS остава най-разпознаваемия и масов дарителски механизъм основно чрез
възможността хората да даряват чрез изпращане на дарителски SMS – еднократни
SMS на стойност 1 лев и месечен абонамент на стойност 2 или 5 лева.
●

Каузите, набиращи средства за лечение на хора традиционно събират най-голяма
дарителска подкрепа чрез еднократни SMS от 1 лев и чувствително по-малко
чрез абонаментни SMS дарения. Това се дължи на кампанийния характер на
тези каузи, като често причината е спешност и неотложност на лечението, поради
което дарителите не предпочитат абонаментния подход за даряване. През 2021
година са изпратени над 300 хил. броя SMS-и от 1 лев в подкрепа на 76 активни
кампании за лечение.

●

Каузите на граждански
организации също получават
силна дарителска подкрепа чрез
SMS-и, но за разлика от тези за
лечение, тук дарителите показват
ясно изразена тенденция да
дават своята подкрепа повече
чрез абонаментни дарения,
която прави подкрепата им
много по-устойчива и помага на
организациите да планират подобре дейностите си.

ОНЛАЙН ДАРЕНИЯ
И С БАНКОВ ПРЕВОД

над 622 000 лева
За поредна година делът на даренията направени онлайн през дарителските бутони в
DMS (www.dmsbg.com) и чрез банков превод се увеличава.
През 2021 година са дарени над 622 хил. лв., което надхвърля 1/3 от общия обем на
даренията в DMS.
Дарителите избират възможността да даряват онлайн, когато предпочитат да дарят
по-щедри суми, и често се свързват с екипа на DMS, за да получат допълнителна
информация за избраните каузи.
Всички дарители, избрали да направят
онлайн дарения за определена DMS
кампания, могат да получат своя
договор за дарение и дарителски
сертификат в момента на дарението –
документите се генерират автоматично
през сайта и се изпращат на имейла
на дарителя. Това полезно улеснение
е използвано от над 5000 дарители
през 2021 година, а други над 100 са
се свързали с нас офлайн, за да им
изготвим тези документи.
През изминалата година общият
обем направени онлайн дарения през DMS за лечение на хора е над 430 хил. лв.,
като повече от половината от тях са дарени по банкова сметка. Общият обем онлайн
дарения през DMS за каузи на НПО и други организации е над 140 хил. лв., от които
близо половината са дарение през ePay.bg.
Обем на онлайн дарения за лечение на хора
през 2021 г., лева

Обем на онлайн дарения за каузи на граждански
организации и други през 2021 г., лева
63,807 лв.

277,198 лв.

42,265 лв.

36,882 лв.

116,086 лв.
38,185 лв.

Онлайн дарения през POS
(ОББ)

Онлайн дарения през
ePay.bg

Дарения по банкова сметка

Онлайн дарения през POS
(ОББ)

Онлайн дарения през
ePay.bg

Дарения по банкова сметка
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Кауфланд и DMS
През 2021 г. Kaufland България и DMS организираха съвместно кампанията „ДАРИ –
малкото за теб е безценно за други“.
Кампанията имаше две издания в периодите преди Великден и Коледа. Клиенти
на Kaufland можеха да даряват в дарителски кутии във всички 60 хипермаркета на
търговската верига в цялата страна.
Инициативата дойде в отговор на многобройните запитвания в продължение на
години от клиенти на компанията за разполагане на дарителски кутии в нейните
търговски обекти, в които да набират средства за лечение на хора в нужда. За да
осигури равнопоставеност и обективност в избора на кампаниите, които клиентите
подкрепят, както и прозрачен процес на дарителство, Kaufland се обърна за експертно
съдействие към DMS.
Двете издания на инициативата на Kaufland през 2021 година събраха общо над 80 000
лв., които бяха разпределени поравно между всички активни кампании за лечение,
регистрирани в дарителската платформа.

Кампании за лечение на хора
Пандемичната 2021 година промени, забави или осуети плановете за лечение на
много хора. Границите бяха затворени през по-голямата част от времето, самолетните
полети бяха несигурни. Центровете за рехабилитация в Турция, Гърция и ЕС отваряха
за кратко, а болниците приемаха трудно планови пациенти и изискваха скъпи PCR
тестове.

Тенденцията родителите на деца с детска церебрална парализа, аутизъм и други
трайни увреждания да търсят терапия извън България се запазва, но ограниченията,
свързани с пандемията от коронавирус, принудиха родителите да се обърнат към
български центрове и частни рехабилитатори през 2021 година, за да не прекъсват
напълно терапията на децата си.
Продължава спадът в кампаниите за лечение на деца с тежки онкологични
заболявания с дарителски средства. През 2021 год. в DMS имаше една кампания – за
спешна алогенна костно-мозъчна трансплантация от нефамилен донор в Израел на
10-годишния Денислав Георгиев.
За поредна година остава нерешен проблемът със скъпоструващото оперативно
лечение на деца с фибуларна хемимелия и с вроден дефицит на бедрена кост,
чиито най-голям шанс за успешно лечение е в САЩ при доктор Пейли, създал своя
класификация и школа с изключителни резултати при такъв тип дефицити.
Лечението в САЩ обаче е едно от най-скъпите в света. Родителите на 2-годишната
Александра Димитрова бяха принудени да наберат над $ 200 000 за първия етап от
лечение, което не може да се проведе другаде със същия успех. Операцията беше
извършена в края на годината и за щастие е успешна. Сега Алекс се учи да ходи!
9

DMS ГОДИШЕН ОТЧЕТ • 2021
Изключително бързо, за около 1 месец, се събраха над 40 000 евро, необходими
за спешна гръбначна операция на 3-годишната Симона Барсанова. Поради силното
изкривяване на гръбнака, Симонка вече имаше затруднения с дишането. НЗОК отказа
финансиране на лечението на детето, въпреки сложността на случая. След набирането
на средствата, Мони премина през две тежки операции за постепенно намаляване на
градуса на изкривяване. Предстои ѝ поне още една операция, но сме сигурни, че за
малкото момиченце с борбен дух поредното изпитание ще премине успешно.
За по-малко от месец, благодарение на много приятели и дарители, и 20-годишният
Георги Китипов успя да събере 150 000 евро за трансплантация на костен мозък в
Турция. Кампанията беше спешна, тъй като състоянието на Георги беше критично.
През 2021 г. бяха активни общо 76 кампании за лечение на хора. По регламента
на DMS тези кампании набират помощ само за лечение, което Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) не покрива или финансира само частично.
Общо приключилите кампании за лечение през 2021 година са 22, като от тях:
• Успешно приключиха кампаниите в помощ на 13 души. 5 от тях бяха за лечение
на деца:
• 2 деца набраха средства за рехабилитационни процедури в специализирани
центрове ва Гърция и Турция;
• Едно дете замина за извършване на сложна операция на крачетата в САЩ;
• Едно дете получи средства за спешно лечение в Израел за овладяване на
рецидив на онкологичното му заболяване;
• Едно дете премина през тежка операция за изправяне на гръбначния стълб в
Турция.
8 души над 18-годишна възраст успешно набраха средства за лечение. От тях:
• Едно момче премина успешно през костно-мозъчна трансплантация в Турция за
овладяване на рецидив на левкемия;
• Едно момиче замина за операция на гръбначния стълб в Турция;
• Двама души набраха средства за специализирана рехабилитация;
• Една жена набра средства за оперативно лечение на кисти на Тарлов;
• Млада жена беше лекувана чрез експериментално вливане на стволови клетки
в Турция;
• Друга млада жена, страдаща от рядка артерио-венозна малформация, започна
лечение в Гърция;
• Една жена получи шанс за живот чрез бъбречна трансплантация в Турция;
• Две кампании бяха прекратени поради смърт.

• Пет кампании бяха приключени поради слаба дарителска активност или липса на
контакт с титуляра.
• Две кампании бяха спрени, тъй като пациентите – хора с увреждания – емигрираха
в Германия и Франция в търсене на по-качествена и достъпна медицинска и
социална грижа.
13 лица с нужда от неотложна медицинска помощ бяха подкрепени със средства от
дарители, които не са посочили конкретна кауза.
Критериите за отпускане на сумите съответстваха на вътрешния регламент
на DMS за подкрепа на кампании за лечение на хора, които имат спешна нужда
от лечение на ниска стойност, което не се покрива от НЗОК.
Подкрепените лица са:
• Трима възрастни хора от „Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения“,
София – доплащане за слухови апарати и очна операция.
• Златомир Миленов Линков, село Мъдрец - детето има дарителска кампания в
DMS от 2017 г. за лечение на онкозаболяване, по която средствата са изчерпани.
Злати продължава да е под лекарско наблюдение, като се явява на контролни
прегледи и изследвания с PET скенер в Турция на всеки 6 месеца, за които са
необходими средства, с които родителите не разполагат.
●

Девет души получиха безвъзмездно финансиране за:
• Разходи за транспорт до болница;
• Медикамент за лечение на остеопороза;
• Заплащане на тибиален пирон;
• Разходи, съпътстващи лечение на онкологично заболяване във Франция;
• Медикамент за таргетна терапия на остра миелоидна левкемия;
• Заплащане на ендопротеза;
• Изследвания в Турция за диагностициране и лечение на увреждания на
междупрешленните дискове;
• Доплащане по клинична пътека и консуматив за операция в болница Токуда;
• Закупуване на медикамент за лечение на тромбоцитопения.
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Кампании на граждански организации
НАД 22 ХИЛЯДИ
РЕДОВНИ ДАРИТЕЛИ

над 600 хил. лева
дарени

Дълго време дарителите приоритетно даряваха за лечение на хора, но в последните
две години почти равна подкрепа събират и каузите на организации. Това е явен
знак за нарастващата видимост на гражданския сектор и по-здравата му връзка с
общностите, за които работи. Този процес започна по време на COVID-19 кризата, в
която много организации вложиха усилия да помагат на уязвими хора и групи.
Редовните дарители за каузи на граждански организации в DMS вече са над 22 хиляди,
като те са най-много от общия брой редовни дарители.

Сфери на дейност
През 2021 година средства
са превеждани на 132
кампании на нестопански
организации, читалища, общини,
настоятелства, болници, паркове
и други публични институции.
Най-много кампании имат
организациите, които се
занимават с грижа за бездомни
животни – 28, те са и с най-много
редовни дарители и дарения
почти половин милион лева.

Традиционно организациите, които работят в сферите на образование и лечение/
рехабилитация са в първата тройка по брой кампании.
Най-много привлечени средства за отделна кампания са за каузите на организации,
които осигуряват грижа за животни в беда :
Име на организацията
Анимал Рескю
Сдружение „Догхелп БГ“
Сдружение „Редом”
Анимал Хоуп Варна
Сдружение „Айкет Рескю” – Пловдив
Фондация „Дом Динев“
Сдружение „Верен приятел”
Сдружение „Респект Към Животните”
Сдружение „Анимал Хоуп България
Бургас”
Фондация „Четири лапи“
Сдружение „Деар“

DMS кодова
Дарени
дума
средства, лв.
DMS DOG
119,203
DMS DOGHELP
65,896
DMS ADOPT
40,425
DMS ANIMAL
36,763
DMS ICAT
29,176
DMS DOM DINEV
18,669
DMS VEREN
17,014
DMS RESPECT
16,941
DMS HOPE
15,382
DMS LAPI
DMS CAT

14,293
11,765

Сред останалите каузи най-много привлечени средства за отделна кампания са за
следните организации:
DMS кодова
Дарени
дума
средства, лв.
Българска хранителна банка
DMS HRANA
44,689
НКФ „Каритас“
DMS CARITAS
36,437
Църковно настоятелство към храм храм DMS SVPIMEN
34,985
„Св. Пимен Зографски“
Фондация „За Доброто“
DMS GEROI
14,430
Фондация „Нашите недоносени деца"
DMS BEBE
14,158
Катедрален храм „Успение
DMS KATEDRALA
13,052
Богородично“ Варна
Име на организацията
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Обратна връзка от организациите за ефективност
• Финансова цел

42% от 89-те отговорили кампании са успели да постигнат финансовата си цел чрез
DMS, което е ръст в сравнение с 28% за 2020 г., а 5% са близо до това да я постигнат.
(В отговорите респондентите имат предвид чрез DMS и чрез други фондонабиращи
дейности)

• Популяризиране на кампаниите
Какво прави една кампания успешна?
Създаване на собствено съдържание в социалните мрежи се налага все повече като
най-добрият начин за популяризиране на кампаниите, следват срещите с хора с апел
за даряване и поддържане актуална информация в собствения сайт. През 2021 година
се завърна и организирането на присъствени събития като метод за популяризиране
на кампаниите.
По-голям успех имат кампаниите, които залагат на повече канали за разпространение.
Все още посланиците и инфлуенсърите имат относително малък дял в отговорите за
каналите за информиране
• Рекламиране на възможностите за даряване
Като част от плановете за
популяризиране организациите
могат да включат 3-те различни
възможности за даряване в
механизма DMS. Най-много
организациите популяризират
даряването чрез еднократни
SMS-и и абонамент, онлайн и
банковите дарения все още не са
достатъчно популяризирани.
Голямата част от потребителите на платформата DMS заявяват желание да я
използват отново за свои кампании и за следващата година, тенденцията е
устойчива през последните две години.
В отговор на желанието на над половината кампании в DMS през 2021 г. екипът
започна пилотна програма за платена Фейсбук реклама на избрани кампании.
Рекламите се финансират в рамките на бюджета за управление на платформата и не се
правят допълнителни удръжки.
Подборът на кампаниите се извършва по следните критерии:
● Активност на кампанията – развита собствена Фейсбук страница и привлечени
последователи, подходящи рекламни визии или готовност да бъдат подготвени
такива
● Спешност на кампанията
● Разнообразие в сферата на дейност – във всеки рекламен период влизат
различни по дейност организации, за които се таргетира подходяща аудитория
През 2021 година са подпомогнати с платени публикации във Фейсбук 54 кампании –
25 от тях са кампании за лечение на хора и 29 кампании на организации.
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Истории на успеха
Фондация „АРТОН България"
Кампания „Нашите герои са ваши герои"
DMS ARTON
С набраните средства екипът ни проведе сесии по арт терапия за деца с рак в Клиника
по детска онкохематология към УМБАЛ "Св.Георги" - Пловдив в интензивен график и с
достатъчно количества художествени материали. Провежданата от Фондация "АРТОН
България" програма по арт терапия е единствената за страната ни психотерапевтична
и рехабилитационна интервенция за деца в болница, с която се подкрепя
тяхното психично възстановяване през средствата на изкуствата, творчеството
и психотерапията. За изминаланата година в арт сесиите са участвали месечно
приблизително 30 деца на възраст от 4 до 18 години, в условията както на детската
група, така и в индивидуални условия за деца в тежко състояние.
В сесиите по арт терапия в Клиника по детска онкохематология - Пловдив редовно
участваше по-голямо момиче, пациентка, която поради тийнеджърската си възраст
и преживяваните тежки стресови моменти, имаше потребност да е по-често с арт
терапевта, да творят по много проекти и с различни материали. Марика оздравя след
дълга и тежка борба с рака, а подкрепата, която получи от арт терапевта по Програма
АРТОН я зарази да продължи да рисува и след лечението. Скоро тя направи своята
първа изложба и планира да развива благотворителна дейност за деца, преживяващи
нейната съдба. Вярва, че само креативността, заложена във всеки от нас, крепи духа и
сърцето ни и в най-тежките мигове, за да можем да стигнем до успеха!

Фондация „Бат Уърлд България Ден и Нощ”
Кампания „Прилепите на България“
DMS BAT
Набраните средства бяха използвани предимно за месечните консумативи и сметки,
които се изразходват за грижата на нашите крилати пациенти. Зимният сезон
конкретно е много тежък финансово, поради големите сметки за ток. Много е важно
да се поддържа еднаква и постоянна температура, докато прилепите хибернират и
това за съжаление струва скъпо в момента. Благодарение на допълнителните финанси
от DMS бяхме по-спокоини да завършим и поддържаме помещенията, които за
момента ще се използват за рехабилитационен център. През летния и есенния сезон
на 2021 г. средствата от DMS заедно с други дарения бяха използвани за транспорт,
храна, лекарства и поддръжка на прилепите, преди да почнат зимната си хибернация.
Ние поемаме сигнали от цяла България и увереността, че можем да си позволим да
покрием транспорта на животното до центъра ни е незаменима.
С допълнителната финансова помощ, която
DMS ни осигурява, бяхме спокойни да обновим
оборудването и местата за хиберниране и
разлитане на прилепите. Изключително важно е
да можем да осигурим многобройни възможности
и достатъчно място на всички пациенти, както
и на зимуващите прилепи, които не сме успели
да освободим поради влошено време. Стаята
за разлитане беше основен проект, които
трябваше да бъде завършен през 2021 г. В тази
стая животните могат да се движат без да ни
притеснява времето навън. Тази стая също е важна
за всички хиберниращи или лекуващи се прилепи,
защото там установяваме кое животно е готово за
освобождаване според летателните му способности. Една от големите ни борби през
2021 беше да се опитаме да помогнем при огледи на жилищни сгради, които са пред
и или в процес на саниране. Ние сами изработваме методологията, която може да
се приложи, защото в момента в България не е заложено конкретно сградите да се
обследват за защитени видове преди да бъдат санирани. Спокойствието, че имаме
възможност да предлагаме на нашите дарители различни опции и канали за дарения
също е трудно измеримо – да знаем, че имаме абонаменти на месечна база за първи
път ни освободи от много притеснения.
Един от най-приятните и хубави моменти в работата ни е освобождаването на
прилепите обратно в природата - някои са били при нас за кратко и раздялата е бърза,
с някои сме минали през много, за да стигнем до този момент. Но може би най-трудно
е да се опише какво е чувството, когато освобождаваме прилепите, които сами сме
отгледали. По време на "бебешкия сезон" при нас постъпват най-малките ни пациенти,
понякога не по-големи от бобено зърно, още слепички и изключително уязвими.
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Прилепските майки са страхотни и никога не изоставят децата си без причина, ние
също следваме техния пример и се грижим за новите поколения, давайки всичко от
себе си. Това включва хранене на интервали, постоянни проверки, осигуряване на
специални условия... и не, не всички оцеляват въпреки това, но всички получават
максимален шанс за живот. При липса на истинската им майка наша е задачата не
само да им осигурим подслон и прехрана, но и да ги подготвим за живота в големия
свят навън. Така може да ни намерите с месеци - половин шепа жени, които учат един
куп прилепчета как да се хранят сами, как да излитат от различни места, как да летят
ефективно, как да ловуват. А когато видим, че могат да изпълняват всичките ни заръки
умело, всичките безсънни нощи и саможертви почват да губят значение, защото
знаем, че идва моментът на освобождаване. Мигът, в който отвориш контейнера и те
погледнат десетките очички отвътре, пълни с любопитство, е горчиво-сладък. Особено
е чувството да виждаш как всеки се готви за големия полет по негов си начин, с негов
си темп, според характера. И няма да лъжем и да твърдим, че в този момент не се
сещаме за тези, които въпреки всичко така и няма да полетят. Но да гледаме едно
ново поколение прилепи на фона на залеза как излитат един по един, знаейки през
какво сме минали заедно всички, за да стигнем до тук, е наистина вълшебно. И само
можем да бъдем благодарни за възможността да помагаме на защитените видове в
България.

Фондация „Българска хранителна банка“
Кампания „Помогни от вкъщи – дари надежда“
DMS HRANA
2021 година не обещаваше да бъде нито изключителна, нито вдъхновяваща, нито
вълнуваща по какъвто и да е начин.
Изглеждаше като поредната година на работа в условията на пандемия, ограничени
възможности за взаимодействие с колеги и партньори и никаква възможност за
помощ от доброволци.
Никой не търси такава година.
Част от работата ни в Българска хранителна банка е да намираме години - година на
производствествена партида, година на изтичане на срок на годност, година за отчет
на предадени дарени храни.
Малко неочаквано и за нас самите в края на 2021 се намерихме в десетата година от
началото на работата ни и с подновен лиценз да работим като оператор на хранителна
банка до 2027 година.
В една година намерихме десет изминали и доверие за още пет.
Доверие, за да продължим ежедневно да превръщаме излишната храна в помощ за
най-нуждаещите се - онези около 20 000 "невидими" хора, живеещи в крайна нужда
семейства, възрастни хора и деца.
В последната от десет години до тук открихме 2 600 000 единици за 1 000 000
килограма храна, 80 000 изминати километра и много стотин хиляди приятели
финансирали работата ни с доброта, събрана в 1 SMS.
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Сдружение "Дог хелп БГ"
"Кампания за животни в нужда на "Дог хелп БГ"
DMS DOGHELP
Искаше ни се да напишем за безсънните нощи и дните, прекарани в отчаяние,
молейки се поредната нещастна душа, попаднала в ръцете на садист, прегазена или
просто завързана на метър синджир в калта без храна и вода, да оцелеят. Този път,
само този път… да успеем да им помогнем, да стигнем навреме…
Искаше ни се да напишем за хилядите несбъднати съботни излети или пропуснати
вечери с приятели, с любими; за безбройните „прибирам се след малко“, които
продължават до 2 през нощта или „само да нахраня котките“, а се появява любимото
ти улично коте с примка и огромна рана на врата, на което не си успял да помогнеш,
а си му обещавал „утре ще отидеш в своя дом…утре…утре…“; за хилядите гледащи с
надежда невинни очи, които е трябвало да подминеш, а сърцето ти е агонизирало
и които после търсиш със седмици, въпреки че всъщност се молиш да не се появят,
някой друг да им е помогнал или просто мъките им да са свършили.
Искаше ни се да напишем за безразличието, студа, за ежедневните кални дрехи или
обвиненията в бездушие и меркантилност, ако не сме могли да дойдем веднага, за
да приберем „мръсното псе“ или за ежедневната борба с отчаянието, за безсилието и
сълзите от гняв, за неразбирането и възклицанията
„пак ли си на телефона? Пак ли спешен случай?
На рождения ден на дете/родител/съпруг… на
Коледа… на Нова година?“.
Искаше ни се… но не искаме да изглежда все
едно се оплакваме. Не се оплакваме, а мечтаем.
Мечтаем за България, в която има закони и те се
спазват, а ако не се спазват, виновните понасят
наказанието си; мечтаем за България, в която
хората да се научат да поемат отговорност не само
на думи, но и на дела. Мечтаем за България, в
която животът е ценност.
Благодарим на хората, които ни подкрепят: на
екипа на DMS за възможността да използваме
тяхната достъпна платформа за дарения; на
индивидуалните ни дарители, които отделят от
средствата си, дори и когато са затруднени, за да
помагат на страдащите животни; на Дентални и
рентгенови лаборатории – Дентал Х Лаб, които
винаги са до нас, благодарим на клиниките и
приемните домове.

Фондация „Конкордия“
DMS CONCORDIA
Набраните средства от DMS ни помагат да набираме средства за ключови дейности
на фондация КОНКОРДИЯ България, които са част от ежедневната подкрепа, която
предоставяме. С набраните средства от DMS сме успели да сготвим 257 порции топла
и здравословна храна, която е достигнала до най-уязвимите в нашето общество - деца
и младежи в риск, хора останали на улицата, деца и семейства, живеещи в бедност,
деца и младежи отглеждани извън биологиочното си семейство. Броят на порциите
е изчислен само на база на цената на нужната храна, без да се включва и човешкия
труд, нужен за приготвянето ѝ.
Какво е да си на 5 години, но поведението ти да отговаря на доста по-малко дете? На
какво се дължи това? Дали проблемът на детето е генетичен или има и допълнителни
предпоставки то да не се развива по нормалния начин? Доста често липсата на
нормални условия за живот могат да доведат много бързо до драстично влошаване
на психическото и емоционално състояние на всеки...и особено на децата. Липсата на
храна, чиста и здравословна среда и дрехи. Липсата на жизненоважни условия, без
които човек може да оцелее, но най-вероятно не за дълго...
Историята на Петър, прекрасно момченце на 5 години, но с поведение на 2-годишно
е такава. В последните месеци, преди да дойде при нас, то е живяло с майка си в
условия, които са много далеч от нормалните. Това, което са обитавали, трудно може
да се нарече дом. Петър не е разполагал нито с чисти дрехи, нито с храна. По сигнал на
съседи, хора с желание да помогнат отиват да видят това семейство в изключително
окаяно състояние. Първото нещо, което се опитал да каже Петър, били някакви звуци,
които хората свързали с огромна нужда от храна... той имал простичко желание – да
получи нещо за ядене, каквото и да е, бил озверял от глад. И това негово състояние
било на светлинни години разстояние от действителността на много други негови
връстници, които в същото време искат вафла, шоколад или сладолед.
Разминах се с Петър и колежката ми от Кризисния център на стълбите във фондацията,
точно при идването му при нас. Тe се качваха нагоре, но изключително трудно,
граничещо с невъзможно. Това вероятно ще остане най-бавното и мъчително
изкачване на стълби в неговия живот, си помислих, потръпвайки от емоциите, които
изпитах гледайки това дете, незаслужило по никакъв начин тази своя съдба. То беше
още по-несигурно, дори и от несигурната ситуация, в която се намира, с прекалено
много негативни случки, струпали се върху крехките му раменца. Несигурно дали да се
довери и на кого...
„Илиян беше в окаян вид, пред който според мен няма човек, който да не бъде
потресен“, споделя Люба, ръководителката на Кризисния център. „...Той беше мръсен,
облечен с големи дрехи и гледаше едновременно тъжно, изплашено и с очакване,
като диво животинче. Криеше се от всеки поглед“, допълвя тя. Нейният екип, който
работи с голяма отдаденост в центъра, където приемаме най-критичните случаи, като
този на Петър, посрещат момчето готови за помощ и съдействие.
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Те бързо разбират, че проблемът му е огромен и взимат решението, че справянето
с него ще бъде тяхната най-важна задача. И резултатът неочаквано за всички идва
съвсем скоро.
„В началото ядеше през цялото време, нямаше усещане за ситост, излъчваше
притеснение, че храната ще свърши и той отново няма да има какво да яде“,
споделят колегите. Обляхохме му чисти дрехи, които му бяха по мярка. Голяма радост
предизвикали у него чорапите, с които го обули.
Само за няколко дена в Петър настъпи коренна промяна - изцяло в положителна
посока. Защото живее в нормална среда. Вече се смееше и прегръщаше хората, които
се занимават неуморно и са постоянно около него. Петър беше вече винаги изкъпан,
нахранен, имаше срещи с психолог и педагог.
Петър отново е в семейството си - там, където трябва да бъде, където е неговият дом.
Днес той посещава Семеен център Посока на КОНКОРДИЯ България, където дори се
катери по стена – нагоре към своите върхове.

*Снимки не могат да бъдат доставени поради особеностите на случая на Илиян, който
първоначално беше настанен в КОНКОРДИЯ поради насилието, което е упражнявано
върху него и ние имаме отговорност да осигурим безопасността му

Сдружение „Прегърни ме“
Кампания „Прегърни невидимите деца“
DMS ATELIE
Средствата бяха изразходвани за стипендии на 15 младежи и деца, лишени от
родителска грижа, които посещават творческите ателиета, организирани от сдружение
„Прегърни ме“. Тази програма, освен финансова подкрепа, има за цел да стимулира
образователния процес, както и доброто поведение на децата в училище и къщичките,
в които са настанени. Когато някое от децата или младежите проявят талант или
интерес в конкретна област, екипът на сдружението отделя специално внимание и
средства, за да го подкрепят в пътя му към по-добро образование.
Децата, техните мечти и постижения – те са нашето вдъхновение, смисъл и опора.
Повечето от тях прекрачват прага на ателието с комплекса на изоставеното,
нехаресваното, необичаното дете, което расте с нагласата, че светът е лошо място, че
животът е гадна работа, а то е само. Затова повечето от тях искат да са силни, страшни
и лоши. А ние ги учим на други неща – че човек не е сам, че доброто и красивото е посилно от злото.
Най-голяма радост са постиженията на четирима наши възпитаници – Ники, завършил
Национално училище по изящни изкуства "Илия Петров"; Здравка, завършила с
отличие актьорско майсторство; Анио, студент Визуални изкуства; Лия, ученичка в
Национална гимназия за приложни изкуства "Свети Лука" .
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Фондация „Проект Северозапад“
Кампания „Домашни грижи за стари хора“
DMS ZA BABA
Фондация Проект Северозапад работи вече
5 години в региона на Мездра и Враца. За
изминалите години фондацията е достигнала до
над 1000 души чрез различни услуги – помощ в дома през зимните месеци, регулярни
здравни прегледи от специалисти за възрастни хора в над 15 села, а от зимата на 2019
година ежедневно доставя прясно приготвена храна в Патронажната кухня.
За изминалите години сме срещали различни истории и съдби, екипът на фондацията
е до хората, които имат нужда. Особено важна се оказа нашата работа в условията на
пандемия. Това позволи на нашите клиенти да бъдат в по-безопасна среда, нашите
домашни помощници им пазаруват продукти, доставят храна, купуват лекарства от
Общинския център.
Вече две години през зимните месеци благодарение на дарителската подкрепа
осигуряваме хранене на хора над 55 години, които са в тежко материално положение
– без доходи, със заболявания, без подкрепа от съществуващите държавни програми.
Ето историята на един от хората, на които помагаме:
Преди да се разболее, Б. беше работлив и добър човек. В момента е на около
60 години, има отключено психично заболяване, което не е диагностицирано и
освидетелствано, но затруднява в огромна степен живота му. В резултат на това
заболяване през миналата година не успя да се погрижи за себе си, попадаше в
болница и го изписваха бързо заради липсата на осигуровки, нямаше кой да следи
дали пие редовно лекарствата си. През зимата получи измръзване, наложи се да
ампутират част от крака му. Екипът на Фондацията пое грижа за неговото хранене
– осигуряваме му хранене ежедневно, събрахме необходимата информация и
консултирахме негови близки как да бъде освидетелстван от ТЕЛК и да получава
подкрепа, осигурихме и средства за това да се извършат прегледи, тъй като той няма
здравни осигуровки.
Около 30% от хората, които обгрижваме,
благодарение на дарителски средства имат
една или друга форма на психично страдание,
което не се контролира и наблюдава, тези
хора са отхвърлени от общностите, в които
живеят и от социалната и здравна система,
защото често нямат лични документи, здравни
осигуровки – те са невидими.

Управление на DMS и Съветнически борд
Всички кампании, които желаят да има достъп до дарителската платформа на DMS,
задължително се одобряват от Съветнически борд (Борд). Условията са публикувани в
страницата Създай кампания.
В състава на Борда по регламент влизат представители на мобилните оператори, на
оперативната SMS система, компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за
дарения, както и обществени личности.
Илияна Захариева, Биляна Дражева
Корпоративни комуникации
Адриана Попова
Корпоративни комуникации
Веселка Вуткова
Корпоративни комуникации
Александър Балкански
Изпълнителен директор
Доставчик на мобилни комуникационни услуги, оператор
на SMS системата на DMS
Юлияна Антонова
Търговски директор
Компания за интернет разплащания, предоставят и
поддържат онлайн бутон за извършване на дарения през
сайта
Мила Миленова
Мениджър Корпоративни комуникации
Виртуален POS за извършване на онлайн дарения през
сайта
Красимира Величкова
Директор на Български дарителски форум
Елица Баракова

Комуникационни и

Изпълнителен директор на фондация “Бикоуз - в помощ
на благотворителността”
Даниела Осиковска

PR експерти,

Мариана Брашнарова

граждански активисти

Яна Бюрер Тавание
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Основни принципи и правила в DMS
• Прозрачност
Всички кампании, публикувани в дарителската платформа отговарят на регламента
за достъп до DMS. Съдържанието на кампаниите се актуализира редовно от екипа
на DMS, а от организациите на кампаниите се изискват отчети за разходването на
получените дарения.
DMS осигурява пълна прозрачност за обема на даренията чрез подробни месечни
и годишни отчети в сайта на платформата, публикувани в секцията Колко дарихте
– броячът отразява в реално време всяко постъпило дарение, в секцията Месечни
справки публикуваме подробна информации по кампании за даренията, направени
през различните дарителски канали, а в секцията Годишни отчети можете да намерите
всички годишни отчети на DMS от създаването му до сега.
Екипът ни насърчава кампаниите да търсят партньорство и с други дарителски
платформи, за да достигнат до по-широк кръг съмишленици и дарители.
DMS работи в тясно партньорство с Platformata.bg, а кампаниите, които са одобрени в
една от двете платформи, получават лесен достъп до другата.
• Документи за направени дарения
Всеки дарител, направил онлайн дарение през сайта, получава автоматично на имейла
си дарителски сертификат и договор за направеното дарение. На използвалите други
методи за дарение също се изготвя документ, след като се свържат с администратор от
DMS.
• Изплащане на даренията
Екипът на DMS прави регулярен мониторинг на всички кампании. Набраните средства
се изплащат към кампаниите всеки месец, а те от своя страна са задължени редовно
да изпращат отчети за целевото изразходване на получените дарения.
Хората, които набират средства за лечение, са задължени да предоставят открита
дарителска сметка на името на човека, в чиято полза се набират даренията. Средствата
от DMS за такива кампании се изплащат само към дарителските им сметки, които са
със специален статут и банката има ролята на гарант за целевото изразходване на
получените дарения.
Всяко плащане е придружено от документ пред банката (фактура, болнична оферта,
билети за път), която следи дали отговаря на целта на кампанията. Така екипът на DMS
гарантира на своите дарители, че събраните средства са защитени от неправомерни
действия и могат да бъдат разходвани само за целта, която е посочена в кампанията.

• Разходи за управление
През 2021 година разходите на DMS са на стойност 105 111,90 лв. и включват:
• Техническо обслужване и поддръжка на системата на номер 17 777 за
активиране и отчитане на дарителските SMS-и;
• Техническо обслужване и месечна поддръжка на сайта www.dmsbg.com;
• Технически подобрения по функционирането и визията на сайта;
• Разходи за реклама - през 2021 година са подпомогнати с платени публикации
във фейсбук общо 54 кампании. Рекламите им се финансират в рамките на
бюджета за управление на платформата и не се правят допълнителни удръжки.
• Разходи за екипа, които включват:
• Консултации и подкрепа за кандидатстващите кампании на организации,
институции и физически лица в подготовката на документи;
• Редовен мониторинг на кампаниите - проверка на документите,
включително от страна на външни експерти, на различни аспекти от
кандидатурите на кампаниите, правни консултации;
• Събиране на финансови отчети и преглед на документите за
изразходваните средства;
• Подготовка на становища за кандидатстващите кампании за одобрение от
DMS Борд;
• Изготвяне на подробен публичен месечен отчет за набраните SMS-и,
онлайн и банкови дарения за всяка кампания;
• Актуализация на документацията в съответствие със законовите
изисквания;
• Съставяне на годишен отчет за дейността на DMS;
• Редовно създаване и публикуване на новини, изготвяне и разпространение
на рекламни материали, които обясняват механизма на DMS и предоставят
информация на дарителите за активните кампании.
Платформата DMS удържа 5% от постъпилите дарения за покриване на
административните разходи.
DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.
Представителите на партньорите и обществените лица в DMS Борда не получават
заплащане за работата си.
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Развитие на платформата DMS
Вече 15 години от създаването си дарителският механизъм за набиране на подкрепа
в полза на каузи DMS (Единен дарителски номер 17 777) продължава да осигурява
възможност на дарителите да подкрепят каузи на организации и институции, както и
каузи за лечение на хора, непокрито от държавата.
Съвременните технологии предлагат нови, по-лесни и по-удобни решения за
дарителство, затова DMS активно търси нови партньорства в тази посока – в края на
2021 г. сключихме договор за безвъзмездно внедряване на иновативното отворено
банкиране на Айрис Солюшънс (IRIS Solutions) към дарителските канали в DMS.
Благодарение на Open Banking вече не е необходимо да се ползват различни
приложения за различните банки. Приложението Айрис Солюшънс (IRIS Solutions)
позволява на всеки дарител, който има електронно банкиране в една или повече
банки, да добави всички сметки на едно място от където да може да извърши превод/
дарение от сметка по негов избор. Клиентите на Revolut също могат да добавят
банковите си сметки в приложението на "Айрис Солюшънс”.
Новата опция ще бъде достъпна за дарителите на DMS от месец юли 2022 година.

Приложения
Справка за изплатени суми по кампании през 2021
Получател на даренията
Анимал Рескю
Сдружение “Тръст Синя
България”
Денислав Георгиев

„Помогни на приятел!“
Всички за Левски!

Кодова дума в
DMS
DMS DOG
DMS LEVSKI

Спешна кампания за Денислав!

DMS DENISLAV

79292.82

Георги Китипов

Да помогнем на Георги в борбата за
живот!
Кампания за животни в нужда на ДОГ
ХЕЛП БГ
Помогни на малката Кая!
Надежда за Стаси!
Помогни от вкъщи – дари надежда!
Да подадем ръка на Иво Христов!
Дари капка живот!

DMS GOSHO

69104.01

DMS DOGHELP

65896.35

DMS KAYA
DMS STASI
DMS HRANA
DMS IVCHO
DMS ADOPT

46381.69
46013.80
44689.31
42425.34
40424.84

Помогни на Мони!
Надежда и спасение на бездомните
животни!
Дари и подкрепи възрастен човек!
Кампания за новостроящия се храм
„“Св. Пимен Зографски“
Шанс за Силвия!
Не бъди безразличен към живот(но) в
нужда!
Заедно за Ели!
Гласът на дивите животни
Да дадем шанс на Алекс да ходи!
Заедно за Делян!
Запази усмивката на Зара
Шанс за Боянка!
Спасителен център „Дом Динев“
Помощ за Марио!
Верен приятел
Респект към животните!

DMS MONI
DMS ANIMAL

36949.19
36762.86

DMS CARITAS
DMS SV PIMEN

36436.62
34985.31

DMS SILVI
DMS ICAT

32144.04
29175.66

DMS ELENA
DMS DIVITE
DMS ALEKSANDRA
DMS DIDO
DMS ZARA
DMS BOYANA
DMS DOM DINEV
DMS MARIO
DMS VEREN
DMS RESPECT

28278.99
27822.48
26428.38
25327.18
24178.72
22097.73
18668.90
17899.38
17014.20
16941.21

Надежда за бездомните животни

DMS HOPE

15382.26

Помогни на Павел!
Фонд #За децата на герои, медици и
учители, загинали в битката с Covid-19
Лечение и кастрация на бездомни
животни

DMS PAVEL
DMS GEROI

15050.72
14429.58

DMS LAPI

14292.56

Сдружение „ДОГ ХЕЛП БГ“
Кая Каменова Ганева
Станислава Борисова
Българска хранителна банка
Иво Христов, на 17 години
Редом (екс.Летс Адопт България)
Симона Парушева
Анимал Хоуп Варна
Каритас България
Църковно настоятелство
Силвия Николова
iCat Rescue
Елена Тодорова
Фондация „Дивите Животни“
Александра Димитрова
Делян Митрев
Велизара Богоева
Бояна Бонева, 3 год.
Фондация „Дом Динев“
Марио Матеев, 16 г.
Сдружение “Верен приятел”
Сдружение “Респект Към
Животните”
Сдружение „Анимал Хоуп
България Бургас”
Павел Кабаджов
Проект #Задоброто
Фондация „Четири лапи“

Име на кампания

Изплатени, лв.
119203.15
109766.09
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Михаил Кашидов
Фондация “Нашите
недоносени деца”
Нешка Стефанова
Катедрален храм „Успение
Богородично“ Варна
Радост Дукова
Борис Христов, 28 г.
Мартин Даутев, 6 год.
Емо Ангелов, 21 год.
Сдружение „Деар“
Бояна Кирова, 1 год.
Полина Димова, 8 год.
Църковно настоятелство при
храма
Калоян Александров, на 20
год.
Теодора Петкова
Божидар Бонев
Анелия Георгиева
Кристин Бончева, 11 год.
Георги Митев, 2 г.
Божидара Лазарова, 7 год.
Ивелин Иванов, 27 г.
Людмила Хорозова, 49 г.
Ванеса Борисова
Анимал Уелфеър България
Александър Ангелов
Бетина Желева
Керанка Йорданова
Даниел Маринов, 23 год.
Свети Синод на Българската
православна църква
Сдружение “Отвори очи”
Снежанка Мустафова, 20 г.
Министерство на
здравеопазването
WWF
Мартина Танева, 3 г.
Ива Кусерова
Лизавета Иванова
Сдружение „Гласът на
животните”
Георги Червенков, 2 год.
Кристиян Стоянов

Да помогнем на Мишо
Големи чудеса за малките герои!

DMS MISHO
DMS BEBE

14189.85
14158.17

Помощ за Нешка!
Свято дело за храма и за хората!

DMS NESHKA
DMS KATEDRALA

13944.53
13051.68

Да помогнем на Радост да проходи!
Да помогнем на Боби!
Заедно за Марти!
Емо има нужда от подкрепа!
Осмели се да дариш живот на
бездомните!
Помогни на Боянка!
Надежда за Поли!
Доизграждане на Храм „Св. апостол
първомъченик и архидякон Стефан“
Бъдеще за Кали!

DMS RADOST
DMS BOBI
DMS MARTIN
DMS EMO
DMS CAT

12624.64
12263.85
12128.82
11791.42
11765.07

DMS BIBI
DMS POLI
DMS SVSTEFAN

11390.68
10821.56
10151.13

DMS KALI

9904.62

Заедно за Теди!
Да помогнем на Божидар да проходи!
Да помогнем на Aнелия!
Да се обединим за Криси!
Бъдеще за Гого!
Божидара иска да проходи!
Всички за Ивелин!
Да помогнем на Люси!
За щастливо детство на Ванеса!
Да бъдем съпричастни!
Помогни на Алекс
Да помогнем на Бети!
Помогни на Керанка!
Помощ за Дани!
За величието на храма!

DMS TEODORA
DMS BOJI
DMS ANELIA
DMS KRISTIN
DMS GOGINO
DMS BOJIDARA
DMS IVELIN
DMS LUSI
DMS VANESA
DMS SPASI
DMS ALEX
DMS BETINA
DMS KERANKA
DMS DANIBOY
DMS NEVSKI

9433.14
8960.41
8494.78
8243.16
8061.20
8019.18
7206.53
6850.59
6781.87
6765.33
6745.16
6333.86
6199.45
6047.64
5976.10

Не на дрогата!
Да подарим на Снежанка по-добър
живот!
Нека подкрепим българските медици,
работещи в условията на COVID-19!
Създавайте истински нови гори с WWF!
Помощ за Мартина!
Да помогнем на Ива!
Помагаме на Лиза
Бъди гласът на безгласните!

DMS OTVORI
DMS SNEJANKA

5726.00
5522.75

DMS SOLIDARNOST
DMS GORA
DMS MARTINA
DMS IVA
DMS LIZA
DMS GLAS

5448.55

Помощ за Георги
Бъдеще за Кристиян!

DMS JORO
DMS KRISKO

4827.29
4466.90

5415.73
5362.28
5335.09
5170.84
5052.32

Фондация Аnimal Rescue
Фондация „Искам бебе”
Денислав Койчев
Сдружение „Милосърдни
сърца – 2015”
Фондация “Анимал хоуп
България”
Фондация „Шарко”
Георги Георгиев, 14 г.
Фондация „Надежда за
малките“
Фондация за социална
промяна и включване
Симона Барсанова, 3 год.
Сдружение „Пет систърс”
СНЦ “Спаси живот – дари
любов”
Михаил Милчовски
Виктория Неделчева, 3 г.
Арменска апостолическа
църква „Света Богородица”
Фондация „Стъпка за
невидимите деца на
България”
Фондация „За Нашите Деца“
Фондация Проект
Северозапад
Данил Замов
Оле Мале
Сдружение „Зелени Балкани“
Сияна Маньовска, 3 год.
Петър Неделчев, 3 г.
Женя Стоенчева
Сдружение “Операция
Плюшено Мече”
Сдружение Прегърни ме
Пламен Минков, 46
Българско дружество за
защита на птиците
Църковно настоятелство при
Храм „Св. Пророк Илия“
Кристиян Гусийски, на 5 г.
Фондация “Център за хуманни
политики”
Община Варна

Изграждане на приют за малтретирани
коне
Да помогнем на още едно дете да се
роди
Да помогнем на Дени!
Подари живот!

DMS KONE

4390.95

DMS ISKAM BEBE

4176.63

DMS DENI
DMS BEZDOMNI

4161.82
4131.94

Зимата идва! Спешна нужда от ремонт
на покрива!
Да няма животни в беда!
Надежда за Георги
Дари обич!

DMS ANIMAL
HOPE
DMS SHARKO
DMS GEORGI
DMS MALKITE

4077.36

Програма Дом Възможност

DMS DOM

3831.53

Грижа за животните!
Подай ръка на животно в беда!

DMS SIMONKA
DMS PETS
DMS DOGFOOD

3416.69
3398.25
3364.80

Помощ за Мишо!
Помагаме на Вики
Изграждане на арменски православен
храм „Света Богородица”
Обучителен център за специалисти
за създаване на мотивация у деца с
аутизъм
Пловдив – град на възможности за
всички деца
Домашни грижи за стари хора

DMS MIHAIL
DMS VIKI
DMS OBITEL

3347.91
3273.88
3213.89

DMS AUTISM

3115.47

DMS DETSTVO

3094.57

DMS ZA BABA

3076.61

Помощ за Данил
Търся втора работа!
Помощ за ранената дива природа!
Дари надежда на Сияна
Помагаме на Пеши
Да помогнем на Женя!
Операция „Плюшено мече“

DMS DANIL
DMS RABOTA
DMS OREL
DMS SIANA
DMS PESHI
DMS JENYA
DMS TALANTI

3056.60
3039.13
3024.96
2946.21
2936.90
2798.94
2683.82

Прегърни невидимите деца!
Живот за Пламен!
Помогнете на редки птици да
отглеждат в безопасност малките си
Да построим параклис в село
Съединение!
Да помогнем на Криси
Розовата къща-последното безплатно
място за хора със зависимости!
Да изградим новия храм на Варна!

DMS ATELIE
DMS PLAMEN
DMS POLET

2574.29
2521.85
2470.35

DMS PARAKLIS

2465.36

DMS KRISI
DMS PINK HOUSE

2463.89
2389.47

DMS HRAM

2358.75

4075.70
3911.68
3890.92
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Фондация “Приятели на
животните”
Сдружение Бъди добър!
Прави добро!
Владимир Маричков
Александра Кръстянина, 3 г.
Сдружение „Ранно пиле“
Радослав Борисов
Сдружение Семеен център Мария
Преслав Колев
СНЦ „Сърце за животните” –
Бургас
Фондация Живот със синдром
на Даун
Теодор Цолов
Калоян Стоянов, 5 год.
Дружество за защита на
животни “Спаси ме”
Сдружение на олимпийските
отбори по природни науки
Симона Йорданова, 9 год.
Фондация “Пинк”
Църковно настоятелство при
храм „Св.Параскева“, с.Искър
Фондация „Първа клапа”
Млади медици за България
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
Стоянка Гръкова
Добрата Фея за бездомните
животни
Георги Балински, 14 г.
Сдружение “Централна
рибноопазваща организация”
Сдружение КАЖИ
Енис Казаков, 4 г.
Сдружение „С любов за
четири лапички – Ихтиман“
СНЦ „Германо-българска
помощ за животните”
Сдружение “Грийнуей”
Стефка Неменциева
Асоциация „Детско сърце“

Прегърни уличен герой

DMS HELP

2348.97

Подари Коледа на дете в нужда!

DMS PODARAK

2342.41

Помагаме на Владо!
Да помогнем на Алекс да ходи!
Нова арфа за музикалното училище
Да подарим усмивка на Ради!
Слънчева беседка

DMS VLADO
DMS ALEXANDRA
DMS ARFA
DMS RADI
DMS BESEDKA

2330.90
2288.18
2278.78
2273.21
2221.04

Помогни на Преслав!
Отворете сърцата си за бездомните
животни!
Живот със синдром на Даун!

DMS PRESLAV
DMS HEART

2211.40
2189.54

DMS PROEKTI

2158.53

Да помогнем на Тото да се върне при
нас!
Заедно за Калоян!
Бъди техния герой!

DMS TOTO

2016.28

DMS KALOYAN
DMS PRIUT

2010.94
2002.89

Подкрепи младите олимпийци по
природни науки!
Шанс за Мони!
Шанс за всяко дете!
Параклис „Св.Параскева“ за жителите
на село Искър
Първа клапа – дебют за млади кино
творци!
За повече медици, които остават!
„Най-доброто за нашите деца и
онкоболни“
Шанс за Таня
Дари – помогни на бездомниче!

DMS OLYMP

2001.18

DMS SIMONA
DMS PINK
DMS ISKAR

1996.06
1968.72
1939.29

DMS KLAPA

1890.66

DMS MLAD MEDIK
DMS KLINIKA

1838.20
1834.23

DMS TANIA
DMS DOBRA

1780.99
1744.52

Заедно за Гошко!
Заедно в борбата с бракониерството

DMS GOGO
DMS RIBA

1739.66
1690.48

Кажи „Не!“ на ненужното страдание!
DMS ZOV
Шанс за Енис!
DMS ENIS
„С любов за четири лапички – Ихтиман“ DMS PAWS

1667.22
1611.47
1484.49

Първата бездомна котка е била
домашна! Дарете, за да я върнем у
дома!
Да помогнем на бездомните животни в
Габрово заедно!
Заедно за Стефка!
Да спасим Къщата на сърцатите хора!

DMS KOTKITE

1481.32

DMS LAPA

1330.56

DMS STEFI
DMS SARTSE

1297.00
1293.24

Сдружение „Добрина,
Подкрепа за животните!
хуманност, състрадание“
Сдружение “АРЗ Солидарност” Да подкрепим Линията в помощ на
зависимите и техните семейства
Сдружение “Граждани за
Помогни на човек, чийто дом е
Севлиево”
изгорял!
Фондация „ЗАЕДНО –
Вкусната градинка – уроци от
общуване за подкрепа и
природата за всички!
развитие“
Сдружение Зелени Балкани
Белошипата ветрушка – малкото
соколче в помощ на хората
Български фонд за жените
Спешен Фонд за борба с домашното
(БФЖ)
насилие в условията на COVID-19
Фондация „Деца с проблеми в Кампания „Благодаря!“
развитието”
Сдружение “Лъки хънт
Помощ за страдащи и малтретирани
проджект”
животни
Артон
Нашите герои са ваши герои!
Фондация “Бат Уърлд
Прилепите на България
България Ден и Нощ”
Лайънс Клуб
Поход срещу диабета!
Диляна Николова
Да помогнем на Диляна!
Дирекция на природен парк
През сняг и мъгла от Кумата до Черни
“Витоша”
връх
Фондация Македония
Подари българска телевизия в
Македония!
с. Джигурово
Заедно да завършим храма!
Български фонд за жените
Застани на първа линия в борбата с
домашното насилие!
Благотворителен фонд „Проф. Помогни на дете! Заедно можем!
д-р Желязко Христов”
Сдружение “Седем истории” Всяко дете заслужава история с
бъдеще!
Читалище Христо Ботев
Коледен подарък от сърце за всяко
дете!
Фондация “Тротоара”
Младежки център ТРАП
Нарин Айваз, на 2 год.
Да помогнем на слънчевата Нарин!
Сдружение „Върхът
За параклис „Св. Иван Рилски“ на
Мальовица 2013“
Мальовица!
Фондация „Конкордия
Когато нямаш почти нищо и 1 сандвич е
България“
много! Дари сега!
Станимир Добрев
Подай ръка на Станимир отново да
ходи!
Веселина Грахльова
Нов живот за Веселина!
Столична община
Национална благотворителна кампания
2021 „Нека бъдем по-добри“
Фондация “Карин дом”
Нов терапевтичен и образователен
център на Карин дом във Варна

DMS DOBRINA

1260.08

DMS HELPLINE

1196.89

DMS POJAR

1192.06

DMS GRADINA

1137.71

DMS SOKOL

1039.66

DMS SILA

1035.00

DMS DECA

1023.42

DMS SPASENIE

998.85

DMS ARTON
DMS BAT

917.04
845.35

DMS DIABET
DMS DIDI
DMS VITOSHA

827.12
810.45
809.98

DMS MAKEDONIA

769.93

DMS PRAVOSLAVIE
DMS SILNA

765.40
745.75

DMS POMOGNI

716.80

DMS SEDEM

697.44

DMS DAR

691.53

DMS TRAP
DMS NARIN
DMS RILA

673.86
648.67
581.89

DMS CONCORDIA

558.65

DMS STANIMIR

507.14

DMS VESELINA
DMS BUDNI

483.22
481.04

DMS KARIN DOM

466.10
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Съюз на слепите в България

Никола Христов, 4 год.
Съюз на българските
спасители (СБС)
Община Невестино
Сдружение „Съюз на
българските спасители”
Сдружение Българска розова
долина
Фондация Подобри
НЧ „В.Левски 1899“
Фондация “П.У.Л.С.”
Национална мрежа за децата
Сдружение „Верният
настойник”
Църковно настоятелство при
храм „Св. Петка“ с. Бобораци,
общ. Радомир
Фондация КОЖА
Надежда и домове за децата
– клон България
Сдружение Асоциация НАЯ

Мобилно приложение за гласово
указание на местоположението за
незрящи
За по-добър живот на Ники!
СПАСИТЕЛ ще помогне пръв!

DMS MOBILEN

459.93

DMS NIKI
DMS SPASITEL

454.92
424.78

Изографисване на параклис в с.Илия
Гражданска система за уведомяване
при бедствия
SOS Българска Роза

DMS ZOGRAF
DMS SBS

408.70
397.34

DMS ROZA

369.89

Дари за „АРТ Тунел Шумен“!
Помогнете ни да предадем магията на
децата
Цветя в помощ на жени, пострадали от
насилие
Заедно за децата!
Кампания „За всяка шестица –
жълтица!“
Благотворителен събор „В Бобораци на
мегдана“

DMS ART
DMS TARNAK

356.25
349.85

DMS DREAM

346.86

DMS DETE
DMS NAGRADA

344.90
336.45

DMS BOBORATSI

310.98

Мека стая за остри случаи в
психиатрията в Ловеч
Акция „Кенгуру“

DMS MEKA

309.28

DMS NADEJDA

282.97

DMS OBRAZOVANIE
DMS PRAVA
DMS RUMI

223.56

DMS KOSTENURKA
DMS RODITEL

190.00
137.75

DMS ZLATOMIR
DMS TURHAN
DMS SVETOVE

122.46
110.01
98.97

DMS PODKREPA

97.49

DMS MELANI
DMS BETEL

95.51
93.63

DMS ZNANIE

71.43

DMS KOKI
DMS ZAMEZDRA

68.55
51.89

Да подкрепим една самотна майка да
завърши образованието си!
Български хелзинкски комитет Подкрепи ПРАВАта си!
Румяна Стоянова
Да помогнем на Руми в борбата с
левкемията!
Фондация Геа Челониа
Подари топла черупка!
Фондация Нашите
Подари подкрепа!
недоносени деца
Златомир Линков, 11 год.
Заедно за Злати!
Турхан Кямилов
Помощ за Турхан
Фондация “Светът на Мария” Подкрепа за младежите от Дневен
център „Светове“
Сдружение Център Мария
Надежда за децата, преживели
насилие
Мелани Наскова
Да помогнем на Мелани!
Фондация “Бетел България”
Бетел спасява животи – дарете, за да
продължим!
Кризисен център Дари знание за бъдещето на децата в
Димитровград
Кризисен център – Димитровград!
Калоян Спасов
Да помогнем на Калоян!
Фондация Проект
Стипендии за талантливите деца на
Северозапад
Мездра!

208.59
191.57
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Фондация “Възраждане на
Пенкьовския манастир”
Фондация Социалната чайна
Фондация “Ук”
Проект “Характер.бг”
Христо Трендафилов
Николай Ласков
С-ние Център Динамика/Фция Отворена врата

Възраждане на Пенкьовския манастир

DMS MANASTIR

51.14

Дарете топъл обяд за Иво и още десет
младежи
Вдъхни светлина и кураж!
Да представим характера вътре,
разбираемо за децата отвън!
Живот без диализа за Христо!
Заедно за Николай Ласков!
Отговорът е в семейството!

DMS SUPA

47.50

DMS MENTOR
DMS HARAKTER

43.84
41.63

DMS HRISTO
DMS NIK
DMS SEMEISTVO

34.31
34.01
26.58

Подробен отчет на организациите за изразходваните дарения
Има на организацията/
институцията

Кодова DMS
дума

Колко пари
Как използвахте набраните средства? Опишете накратко дейностите. Какви бяха
набрахте в DMS? резултатите, ефектът за крайните получатели от вашата дейност

Фондация “Редом”

ADOPT

40,425 лв.

Фондация “Анимал Хоуп”
Варна

ANIMAL

36,763 лв.

Фондация “Анимал хоуп
България” - Казанлък

ANIMAL HOPE

4,077 лв.

Фондация “Подобри”
Фондация “АРТОН
България”

ART
ARTON

453 лв.
803 лв.

Сдружение „Прегърни ме“

ATELIE

2,547 лв.

През 2021 година осигурихме грижа за 7 тежко пострадали, 8 хронично болни и 10 изоствени
котки, 3 тежко пострадали, 6 хрнонично болни и 3 изоставени кучета. Създадохме чат-бот
игра, за да научим хората как да се грижат за коте с епилепсия. Организираме кампания
“Моите 5”, в която семейства разказват за своите пет причини да осиновят куче или коте.
Кампанията достигна до приблизително 300000 човека. Организирахме академия “Редом с
Моето куче”, в която измежду двеста кандидата избрахме трима и обезпечихме финансово
обучението и сертифицирането им в Pro Dog Trainer курса на Absolute Dogs.
Успяхме да покрием сметките за лечение на много поети животни, за които нямаше
постъпили други дарения, успешно проведохме две кастрационни кампании, набавихме
храна, медикаменти и консумативи за животните в спасителния център, набавихме
транспортни и стационарни клетки за дейността, както и помощни материали за
оптимизиране на дейността.
Помогнахме на много животни, пострадали при инциденти и нуждаещи се от операции. Също
така успяваме по малко да правим ремонт на приюта за животни инвалиди на фондация
“Анимал Хоуп България” - Казанлък
Средствата не са използвани.
С набраните средства по кампанията “Нашите герои са ваши герои” екипът ни реализира в
интензивен график и с достатъчно количества художествени материали сесии по арт терапия
за деца с рак в Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ “Св.Георги” - Пловдив.
Провежданата от Фондация “АРТОН България” програма по арт терапия е единствената
за страната ни психотерапевтична и рехабилитационна интервенция за деца в болница,
с която се подкрепя тяхното психично възстановяване през средствата на изкуствата,
творчеството и психотерапията. За изминаланата година в арт сесиите са участвали месечно
приблизително 30 деца на възраст от 4 до 18 години в условията както на детската група, така
и в индивидуални условия за деца в тежко състояние.
Средствата бяха изразходвани за стипендии на 15 младежи и деца, лишени от родителска
грижа, които посещават творческите ателиета, организирани от сдружение „Прегърни ме“.
Тази програма, освен финансова подкрепа, има за цел да стимулира образователния процес,
както и доброто поведение на децата в училище и къщичките, в които са настанени. Когато
някое от децата или младежите проявят талант или интерес в конкретна област, екипът на
сдружението отделя специално внимание и средства, за да го подкрепят в пътя му към подобро образование.
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Сдружение “Аутизъм днес”

AUTISM

3115,47

Фондация “Бат Уърлд
България ден и нощ”

BAT

2,000 лв.

С набраните средства заплатихме част от сумата за обучения на специалистите на центовете
по Приложен поведенчески анализ и комплаксна терапия “Аутизъм днес”. Детското развитие
за нас е кауза, а мисията ни е постигане на максималния капацитет на възможностите на
всяко дете чрез най- високо професионална терапевтична работа и поддържане на високото
качество на работа чрез обучения и регулярни супервизии. Супервайзор на ерготерапевтите
на АВА Центрове ”Аутизъм днес” е Елица Великова от Асоциацията на ерготерапевтите в
България и преподавател в РУ “Ангел Кънчев”. Супервизиите по поведенческа терапия на
екипите на АВА Центровете “Аутизъм днес”- София- Горубляне, Студентски град, Плевен
и Бургас се провеждат ежемесечно с доктор Diane Fraser, BCBA и супервайзор на АВА
ЦЕНТРОВЕТЕ по поведенческа и комплексна терапия в България.
D-r Diane Fraser, BCBA е възпитаник на Колумбийския университет и създател на френската
школа по поведенческа терапия!
Регулярните обучения са подпомогнали напредъка и по-бързото развитие на на 46 деца,
които посещават центъра ни в кв. Горубляне, на 42 деца, които посещават центъра в Плевен и
на 23 деца, които посещават центъра в Студенстки град. Терапевтите получават своевременно
обратна връзка от супервайзорите си за правилното изпълнение на програмите, постигнатите
резултати и детско развитие, реоценките и промяна на програмите, така че да се постигне
максималния капацитет на възможностите на всяко дете.
Набраните средства бяха използвани предимно за месечните консумативи и сметки, които
се изразходват за грижата на нашите крилати пациенти. Зимният сезон конкретно е много
тежък финансово, поради големите сметки за ток. Много е важно да се поддържа еднаква
и постоянна температура, докато прилепите хибернират и това за съжаление коства много
ресурси в момента. През летния и есенния сезон на 2021 средствата заедно с други дарения
бяха използвани за транспорт, храна, лекарства и поддръжка на прилепите, преди да
почнат зимната си хибернация. Ние поемаме сигнали от цяла България и увереността, че
можем да си позволим да покрием транспорта на животното до центъра ни е незаменима.
С допълнителната финансова помощ, която DMS ни осигурява, бяхме спокойни да обновим
оборудването и местата за хиберниране и разлитане на прилепите. Изключително важно е
да можем да осигурим многобройни възможности и достатъчно място на всички пациенти,
както и на зимуващите прилепи, които не сме успели да освободим поради влошено време.
Стаята за разлитане беше основен проект, които трябваше да бъде завършен през 2021г.
Спокойствието, че имаме възможност да предлагаме на нашите дарители различни опции
и канали за дарения също е трудно измеримо – да знаем, че имаме абонаменти на месечна
база за първи път ни освободи от много притеснения.
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Фондация “Нашите
недоносени деца”

BEBE

14,158 лв.

Сдружение “Семеен
център-Мария”

BESEDKA

4,275 лв.

Фондация “Бетел България”

BETEL

Църковно настоятелство
“Света Петка”, с. Бобораци
НКФ “Каритас България”

BOBORATSI

10,002 лв.

CARITAS

36,436 лв.

659 лв.

Център за детско развитие “Малки чудеса” на Фондация “Нашите недоносени деца” е
създаден в края на 2017 г. Стремежът ни е предоставянето на комплексна терапевтична
подкрепа, която да отговаря на целия спектър от потребности на децата и техните семейства.
Ето защо работим с мултидисциплинарен екип от специалисти в областта на детското
развитие - логопед, психолог, фамилен психотерапевт, ерготерапевт, специалист по ранна
детска интервенция, рехабилитатор. Регулярно се провеждат и консултации с неонатолог
и педиатър. През 2021 г. проведохме повече от 1340 терапевтични сесии и повече от 450
безплатни дистанционни консултации, в които родителите имаха възможност да обсъдят
въпроси, свързани с отглеждането и развитието на децата. Публикувахме и повече от 650
статии за детското развитие.
Средствата не са използвани, поради недобра комуникация с районното кметство, смяна на
служители в администрацията. Имаме уверение, че процедурата е вече задействана и в найскоро време ще можем да направим беседката пред ДЦ .
Набраните средства не са достатъчни и за сега изчакваме да съберем достатъчна сума. Найспешната нужда е закупуване на готварска професионална печка за кухнята в защитеното
жилище. Събираме пари за нея по-напред.
Средствата бяха използвани за ремонта и реставрацията на храма. Остава още малко за
довършване на дейностите съобразно поставените цели на кампанията.
Помагаме на възрастните хора с услугата „Домашни грижи на „Каритас“. Тя се извършва от
екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастните хора
в домовете им и им помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния им
живот. През 2021 г. сътрудниците на „Каритас“ оказаха дългосрочни грижи на 459 възрастни
хора от 13 градове и села в България. Подкрепата на сътрудниците на „Каритас“ помага на
възрастните хора да не губят надежда и достойнство, осъзнавайки, че не са сами и че има
хора, на които могат да разчитат. За да осигурим дългосрочни домашни грижи на 1 възрастен
човек за 1 месец, са нужни 90 лв. Даренията от DMS подпомогнаха екипите на „Каритас“
да продължават да посещават възрастни хора в домовете им и да им помагат да изживеят
старините си достойно.

Сдружение “Деар”, Dare 2
Care Animals

CAT

11,765 лв.

Фондация “КОНКОРДИЯ
България”

CONCORDIA

514 лв.

Национална мрежа за
децата

DETE

557 лв.

Фондация “Дивите
животни”

DIVITE

27,822 лв.

Фондация “Добрата фея за
бездомните животни”

DOBRA

1,900 лв.

Чрез DMS механизма и други дарения през 2021 г. се погрижихме за около 50 бездомни
животни на улицата с осигуряване на храна и обезпаразитяващи и за 15 котки и 1 куче
във временни приемни домове, докато се лекуват, социализират и търсим осиновители
за тях. Осигурени са кастрации и/ или лечение/ медикаменти на 30. Чрез кастрации и
задомяване броят на новопоявилите се бездомни котенца на улицата е поне 140 по-малко
през 2021 г. Спасени са десетки животни от улицата и са предотвратени десетки изоставяния
благодарение на съвети от екипа. През годината Dare 2 Care Animals публикува онлайн над
160 информационни публикации, образователни материали и истории с бездомни животни.
Десетки хиляди хора ги следват, харесват и споделят. Разпространението на подобни добри
примери допринася за промяна в отношението на обществото и хората към бездомните
животни в България.
Набраните средства от DMS ни помагат да набираме средства за ключови дейности
на фондация “КОНКОРДИЯ България”, които са част от ежедневната подкрепа, която
предоставяме. С тези пари усшяхме да сготвим 257 порции топла и здравословна храна,
която е достигнала до най-уязвимите в нашето общество - деца и младежи в риск, хора
останали на улицата, деца и семейства, живеещи в бедност, деца и младежи, отглеждани
извън биологиочното си семейство. Броят на порциите е изчислен само на база на цената на
нужната храна, без да се включва и човешкия труд нужен за приготвянето ѝ.
Кампанията “Заедно за децата” продължава да набира средства за реализирането на
дейностите по детско и младежко участие, което осигурява включването на 60 деца и млади
хора в двете най-важни за Мрежата събития с детско участие - Годишна среща и Младежкия
форум Voice it.
“Изминалата година беше тежка за нас. Боледувахме тежко, изгубихме хора, наложи се да
спрем приема на нови пациенти за няколко месеца, а когато отново започнахме, нещата вече
не бяха същите. Намалихме приема на птици, защото за тях има и други алтернативи освен
нас, а огромният брой животни, който приемахме преди, е вече непосилен и това че сме в
тясно пространство е буквално задушаващо. Не успяхме да съберем нужните ни средства
поне за да започнем изграждането на Дива болница, а и там плановете се промениха
принудително. Въпреки всичко това, през 2021 г. сме приели и обгрижили 947 животни от
всякакви видове – диви, изхвърлени домашни и селскостопански. Събраните от DMS средства
сме изразходвали за специализирани храни, оборудване за спасителни акции и закупуване
на материали и съоръжения, необходими за престоя на животните, докато са на лечение или
доотглеждане. Въпреки всичко продължаваме, доколкото е възможно и както е възможно, да
помагаме на дивите и недиви животни със знанията и уменията си.”
През изминалата 2021 г. успяхме да изхранваме около 35 кучета и котета, за които се грижим
в приемни домове. Намерихме домове на четири котета, едното от тях в Германия, както и
прекрасни домове на 3 кученца тук в България.
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Фондация “АР София” / Animal Rescue Sofia

DOG

Сдружение “Спаси живот дари любов”

DOGFOOD

119,203 лв.

3,365 лв.

През изтеклата година продължихме 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.
• Приют за бездомни кучета „Фермата“ - 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 2022г.
Основни разходи на фондацията са закупуването на храна за животните, лекарства,
медикаменти и ваксини за пациентите на клиниката, ремонтни дейности, свързани с
повишаването качеството на живот на настанените животни.
Имайки предвид, че през изминалата година не успяхме да се справим много добре с
набиране на средства, сме фокусирали усилията си главно в изхранване и в покриване на
най-неотложни медицински разходи.

Сдружение “Догхелп БГ”

DOGHELP

65,896 лв.

Фондация за социална
промяна и включване

DOM

3,832 лв.

Фондация “Дом Динев”

DOM DINEV

18,669 лв.

Фондация “П.У.Л.С.”

DREAM

347 лв.

Фондация “За доброто”

GEROI

25,084 лв.

Сдружение “Гласът на
животните”
WWF България
Сдружение “Ротари Клуб
София Център”

GLAS

5,052 лв.

GORA
GRAMOTNOST

5,416 лв.
96 лв.

През 2021 г. успяхме да спасим стотици бедстващи животни, блъснати, пребити, измъчвани
животни, които благодарение на DMS и хора с добри сърца успяхме да излекуване и
задомим. Имахме много тежки случаи, с повечето от които успяхме да се справим и имат
щастлив край.
Успяхме да направим и малък приют, в който има още какво да се желае като подобрения, но
всичко с времето си. Благодарим на всички които са до нас
Успяхме да обезпечим част от разходите за електро и топло енергия, както и разходването на
вода за 2 от наблюдаваните жилища в град София – жк. „Дружба” и жк. „Люлин” през 2021
г. Този разход е голям, тъй като в апартаментите живеят между 5 до 6 младежа, на които се
стараем да осигуряваме необходимото за здравословно и успешно развитие. Цялостната
издръжка само на едно от жилищата възлиза вече на над 45000 лв. на година, което се дължи
и на регулярното повишаване на цените. Перата за режийни разходи са едни от големите, а
в последно време намирането на адекватно финансиране за тази уникална и ценна услуга
е изключително трудно. Младежите се радват на уютни, топли и светли домове, с каквито
не са разполагали до момента и постепенно се научават да ценят това, което имат, както
и да надграждат уменията си за самостоятелно справяне и поддържане на домакинство –
бюджетиране, залагане на приоритети, рационално ползване на ресурси и други.
Вярваме, че осигуряването на добри битови условия е стабилна база и ключова предпоставка
за последващи интервенции по посока развиване на социални, трудови и умения за
самостоятелен живот.
Със сумите получени от DMS кампанията ни, сме покривали наема на помешението ни за
Котешка къща, както и част от разходите ни за храна.
Целта на кампанията беше да осигури средства за покриване на текущите нужди на
настанените в кризисния център - храна, режийни разходи, текущи ремонти, закупуване
на лекарства и осигуряване на месицински прегледи. Набраните средства в рамките на
кампанията бяха от изключителна полза за 24-часовата ни програма за подкрепа на хора,
пострадали от насилие.
Всеки месец децата стипендианти на Фонда получават 500 лв стипендия. Със средствата,
събрани от DMS, бяха осигурени годишните стипендии на 4 деца от Фонда.
Лечения и кастрация на бездомни животни, плюс кастрационна кампания в пристанище
Бургас
Средствата са използвани за основните дейности на организацията
С набраните от DMS средства ще бъдат закупени помощни материали за децата, обучаващи
се в компютърната зала.
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Сдружение “Общност каузи
и начинания” / Характер.бг

HARAKTER

42 лв.

Сдружение “Сърце за
животните”

HEART

2,190 лв.

Фондация “Приятели на
животните - Бургас”

HELP

2,349 лв.

Сдружение “АРЗ
Солидарност”
Сдружение „Анимал Хоуп
България Бургас”

HELPLINE

1,197 лв.

HOPE

15,382 лв.

Фондация “Българска
хранителна банка”

HRANA

44,689 лв.

С оглед на това, че не постигнахме желаната си финансова цел, за да обезпечим дейността
на организацията ни, средствата от DMS се съхраняват в банковата сметка на организацията.
Идеята ни е с времето на съберем нужните средства чрез продажба на продукти с кауза и
други набирания.
Набраните средства изразходихме в обгрижване на 30 животни под наша опека и в
общинския приют за кучета - лечение, тестове, изследвания, медикаменти, ваксинации,
чипиране, кастрации и т.н. Ползата за крайните получатели беше по-малко страдащи животни
по улиците. За съжаление броят на нуждаещите се е много по-голям от спасените. Затова
не спираме да работим по посока задължителни кастрации, прилагане на съществуващото
законодателство с оглед намаляване на изхвърлените животни, нехуманното отношение към
животните, спиране на незаконното развъждане и търговията. Държавата продължава да е
длъжник на бездомните животни и на хората, които са загрижени за тях.
С набраните парични средства успяхме да кастрираме и лекуваме част от постъпилите към
Фондацията сигнали за бездомни кучета, да закупим медицински материали и храна. 98% от
обработените животни бяха успешно осиновени.
Набраните средства са използвани за заплащане на наем и режийни разходи.
Набраните средства бяха изразходвани предимно за храна и ветеринарни услуги. С
храната изхранваме 100 животни - кучета и котки. А с ветеринарните услуги лекуваме,
обезпаразитяваме, ваксинираме и чипираме животните, които са под наша грижа.
През 2021 година дарената храна достигна до 12 011 лица от цялата страна, 8 700 от които
получаваха храна ежедневно или на седмична база. Останалите получиха спешна помощ в
отговор на критична нужда от храна в периода на ограничения. Сред най-неотложните нужди
бяха тези на децата с намален достъп до програми за хранене, хората с трайни увреждания,
безпомощните възрастни хора, самотните родители, хората без дом, изправени пред
продоволствена несигурност.
През 2021 година Българска хранителна банка е предоставила решаваща подкрепа в
отговор на растящи нужди и за реализиране на програми за хранително подпомагане на 64
организации, работещи на територията на 13 области в страната.
За осигуряване на достъпно, питателно и безопасно хранене на хора в нужда, Българска
хранителна банка обслужи над 147 500 килограма храна в активно взаимодействие с
благотворителни организации, структури на местно ниво и службите за реакция в кризисни
ситуации. За 2021 година оценяваме социалния принос на Българска хранителна банка на
над 1 450 000 лева в храни, предоставени за различни програми за хранително подпомагане.

Сдружение „Айкет Рескю” Пловдив

ICAT

29,176 лв.

Сдружение “Самаряни”

IGRA

79 лв.

Фондация “Искам бебе”

ISKAM BEBE

4,177 лв.

Дарените средства използвахме за ветеринарни разходи и закупуване на храна на котаците
в приюта, за които се грижим. Благодарение на тези дарения, над 200 животни получиха
медицинска грижа и храна за 2021 г.
Средствата в DMS и по други канали са набрани в края на годината и все още не са
използвани. Проектът за обновяване на детската площадка в Кризисен център “Самарянска
къща” е обвързано с наличието на подходящи климатични условия за извършване на
дейности на открито, както и с доставка на конкретни съоръжения от производител, извън
страната, с когото е уговорен вносът им на по-късен етап.
В началото на COVID-пандемията, през март 2020 година, Фондация ИСКАМ БЕБЕ стартира
издаването на хартиено и електронно списание „Искам бебе“, което към днешна дата - април
2022 година - подготвя своя 17ти брой, с тираж над 3000 броя. Списанието се разпространява
безплатно чрез координаторската мрежа на фондацията и достига в над 40 населени
места в България до пациенти с репродуктивни проблеми, общини, дарители. Целта на
издаването на списанието е постигната – събира на едно място достоверна информация от
преки източници (медицински специалисти, дарители, пациенти, психолози, специалисти по
хранене, общински експерти и др.) До този момент това е единственото подобно списание,
насочено към проблемите на двойките с репродуктивни нарушения. В същото време,
изданието стана трибуна, чрез която информираме дарителите и обществеността за пряката
работа на фондация „Искам бебе“ и търсим съмишленици в лицето на местните общности и
дарителите, ангажирани със корпоративна социална насоченост.
Редакционната колегия на списанието работи на доброволчески начала, като непрекъснато
се разширява мрежата на експерти в различни сфери на социалния живот, които желаят да
участват в списването на полезни информационни материали.
Разходите за издаването на един брой от списанието, което се издава в тираж между 30004000 броя, са между 5000-6000 лева.
Благодарение на DMS, успяваме да съберем средства, чрез които заплащаме за дизайна на
списанието – в настоящия случай сме заплатили труда на дизайнерите на стойност 1080 лева
на брой или 3240 лева с вкл. ДДС за издаването на 14,15 и 16 брой на списанието.
В края на 2021г., по инициатива на доброволци от Варна, стартирахме DMS ISKSM BEBE
кампания за конкретна двойка с репродуктивни проблеми, за която са необходими 6000
лева за ин витро процедура. 1609.25 лева от набраните средства вече са изплатени на
семейството, като отново – чрез социалните мрежи, обявявихме кампанията и ще продължим
да насочваме усилия в тази посока, защото считаме, че това е успешен механизъм за
набиране на средства.
3240.00 лв. – за списание
1609.25 лв. – за лечение
Общо: 4849.25 лв.
От DMS ISKAM BEBE - 4176,63 лв.
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Църковно настоятелство
при храм „Св.Параскева“,
с.Искър
Фондация “Обществен
дарителски фонд - Стара
Загора”
Фондация “Карин дом”

ISKAR

KARIN DOM

466 лв.

Фондация “Обществен
даритлески фонд - Стара
Загора”
Катедрален храм “Свето
Успение Богородично” Варна

KARTASZ

12 лв.

KATEDRALA

13,052 лв.

Фондация “Първа клапа”

KLAPA

1,891 лв.

Фондация “АР София” / Animal Rescue Sofia

KONE

4,391 лв.

JOHNSZ

4,000 лв.

5 лв.

Всички средства бяха преведени на фирма изпълнител на строежа на църквата,
настоятелството продължава набирането на средства до пълно завършване на целта.
Кампанията продължава

Набраните средства фондацията използва за покриване на разходи за финализиране на
строителството на нова сграда.
Набраните средства още не са използвани. Търси се подходящ реставратор на картата и се
чака подходящ сезон за работа.
“Средствата бяха използвани, съгласно целите на кампанията, а именно:
- Почистване на фасадата
- Фугиране на фугите по стените
- Хидрофобизация
- Ремонт на стъпала и плочник, витражи, всички дървени части”
“Към настоящият момент събраните по кампанията средства не са изразходвани поради две
съображения:
1. В момента се провежда конкурс за проектна идея измежду 19 кандидатури
2. Събраният ресурс е структурно малък за пълноценното развитие на дебютен филм, в това
число късометражна форма.
3. Избраният подход ще бъде директно спомоществователство на избраната проектна идея с
целеви партньори от бизнеса.”
“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, лекарства,
медикаменти и ваксини за пациентите на клиниката, ремонтни дейности, свързани с
повишаването качеството на живот на настанените животни.”

Фондация “Геа Челониа”

KOSTENURKA

Сдружение “Германобългарска помощ за
животните”

KOTKITE

1,481 лв.

Сдружение „Грийнуей” Габрово

LAPA

1,331 лв.

Фондация “Четири лапи”
LAPI
Сдружение “Синя България” LEVSKI

896 лв.

14,930 лв.
109,766 лв.

Събраните средства използвахме изцяло за изграждането на костенуркова лечебница.
Сградата представлява сглобяема метална конструкция с термопанели, оборудвана с
топлинни и светлинни уреди и създаваща микроклимат, подходящ да държи болните
пациенти в активно състояние, докато се лекуват. Прокарани бяха ток и вода. Поставихме
терариумно оборудване и настанихме животните. Успяхме да приютим първите 11
костенурки, нуждаещи се от лечение. Освен през зимата постройката служи като вътрешен
изолатор и спешно отделение. Ще поема до 30 животни. Ефектът: 11 излекувани костенурки,
настанени във външно заграждение.
Освен кастрация на бездомни котки, нашето Сдружение кастрира и кучета. В цифрово
изражение /по пол и вид/ дейността ни през 2021 изглежда така: КУЧЕТА ЖЕНСКИ - 673;
КУЧЕТА МЪЖКИ - 371; ОБЩО КУЧЕТА - 1044; КОТКИ ЖЕНСКИ - 827; КОТКИ МЪЖКИ - 277; ОБЩО
КОТКИ - 1104.
Освен тази дейност Сдружението още: Лекува пострадали бездомни животни, търси активно
осиновители, обучава бъдещи ветеринарни лекари и работи с детски градини, училища и
Регионалната библиотека
И през 2021 г. успяхме с общи усилия на членовете на сдружението, доброволци,
добросъвестни и отговорни граждани, запазвайки добрия тон и диалог с управата на
общинския приют да помагаме на кучета и котки бездомни или в беда. Задомени в страната и
чужбина при проверени, отговорни и мили семейства, без да трябва да пазят, лаят на вериги
(за кучетата) на топло и сигурно място, щастливи, обичани, обгрижени и доволни!
За кастрация на безстопанствени кучета и котки.
Събраните средства по кампанията бяха незабавно дарявани на ПФК “Левски” АД с цел
обезпечаване на текущи и неотложни разходи по спортно-техническата и ежедневна дейност
на клуба, включително обслужване на задълженията на клуба към държавата.
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Фондация “Надежда за
малките”

MALKITE

14,587 лв.

Фондация “Ук”
Фондация “Обществен
дарителски фонд - Стара
Загора”
Фондация “Млади медици
за България”

MENTOR
MGSZ

45 лв.
2 лв.

федерация “Спорт за хора
със зрителни уверждания”

MOBILEN

460 лв.

Фондация “Надежда и
домове за децата - клон
България”

NADEJDA

283 лв.

MLAD MEDIK

2,946 лв.

Национална благотворителна кампания ДАРИ ОБИЧ стартира по Великден и продължи
до Коледа. Кампанията бе реализирана съвместно от Фондация „Надежда за малките“ и
Фондация “Зорница” - Център за изкуство, като лица на кампанията бяха Орлин Павлов, Етиен
Леви, Тони, Маги Джанаварова, Преслава Пейчева, Рафаел и Елица Узунова.
Набраните от кампанията средства бяха изразходвани за издръжката на децата в двете
Малки къщи на фондацията основно за храна, тоалетни и хигиенни принадлежности, найважното – грижата. Благодарение на набраните от кампанията средства бяха покрити всички
материални нужди на децата и бе осигурен ресурс за спокойното им отглеждане. Екипът на
фондацията можеше да се съсредоточи върху индивидуалните нужди на децата и да положи
съответстващата лична грижа за всяко едно от тях /тригодишно момче от малцинствата,
неразбиращо и дума на български в началото на лятото, през септември говореше сводобно
и му оставаше само да изчисти звуци като „р” и „ш”; момиченце със сърдечен порок,
изоставено в родилния дом и престояло там повече от 6 месеца, обездвижено, незахранено,
непрегръщано за няколко месеца успя да се научи да се доверява и настигна връстниците си два примера от още 12 други детски съдби/.
Събраните средства не са използвани до момента.
Кампанията продължава

“Всички набрани средства бяха дарени на 153 млади медици.
Ефектът за крайните получатели се изрази в по-добър финансов статус, по-голяма мотивация
да останат да работят в България, по-адекватно отношение на съответните институции и
работодателите към проблемите на младите медици”
С набраните средства до момента е завършен първия модул от приложението за
ориентиране за незрящи. Модулът беше тестван от широк кръг хора с нарушено зрение
и бяха установени слабостите, които да бъдат отстранени. Вторият модул включва точно
локализиране на значими обществени обекти. Надяваме се да го реализираме и него
посредством кампанията DMS.
Със средствата, набрани от кампанията бяха закупени перални машини на две семейства.
“Надежда и домове за децата” додаде средства, за да могат да бъдат осигурени двете
машини. И двете семейства бяха в криза, а отглеждат по три деца. Заради липсата на перална
машина семействата бяха затруднени да поддържат хигиената на децата и те не бяха добре
приети в училищната среда. Осигуряването на перална машина значително подпомогна
ежедневната грижа за децата и подобри външния им вид, което благоприятства по-плавното
им интегриране в училищната среда.

Aрменска апостолическа
православна църква “Света
Богородица“

OBITEL

11 лв.

Сдружение “Асоциация
НАЯ”

OBRAZOVANIE

224 лв.

Сдружение на
олимпийските отбори по
природни науки

OLYMP

Сдружение “Зелени
OREL
Балкани - Стара Загора”
Инициативна група “Плетем PLETEM
за българските деца”
Сдружение “Център Мария” PODKREPA

2,699 лв.

3,029 лв.
2,434 лв.
89 лв.

Набраните средства ще бъдат изразходвани в последния етап от строителството, а именно
при обзавеждането на Църковния храм. Това включва закупуване на църковна утвар и
облагородяване на околното пространството. Ползите от това облагородяване ще бъдат както
за миряните, а така също и за живущите в района на храма.
С набраните средства осигуряваме завършване на висшето образование на самотна майка
от Търговище, оцеляла от домашно насилие. До момента сме заплатили две семестриални
такси в Шуменския университет в специалност “Английска филология” и една такса за
допълнителна педагогическа квалификация. Набраните средства ще покрият всички разходи
на жената до края на следването й.
Към днешна дата набраните средства стоят в резерв. Предвид здравословната картина в
световен мащаб и преминаването на близо двегодишен период в онлайн режим, дарените
активи остават непокътнати. Тази година част от олимпиадите ще бъдат проведени
физически, стартират и подготвителни школи, което означава, че всички отбори по природни
науки ще могат да се възползват от генерирания финансов ресурс.
Със сумата от 3224,23 лева - сумите от остатъка плюс даренията за 2021, направихме ремонт
на соларната система на Спасителния център и закупихме храна за пациентите на Центъра.
Не сме използвали DMS средства през 2021 година.
Набраните от DMS средства бяха използвани в кампанията, организирана от екипа за
отбелязване Седмицата на бащата 8-14 ноември. Участници в кампанията в Г. Оряховица бяха
родители и деца от 3 детски градини от гр. Г. Оряховица, гр. Долна Оряховица и с. Драганово.
Обявихме конкурс за рисунка и разказ на тема „Какво обичам да правя с татко”. Включиха се
близо 50 деца и 30 възрастни /родители, педагози, читалищни работници/ от трите населени
места.
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Българско дружество за
защита на птиците

POLET

3272 лв.

Българско дружество за
защита на птиците

POLET

479 лв.

Вече 5 години единственият екип със специално обучено куче в България за борба с отровите
в дивата природа е част от БДЗП, като досега Ники и Барс са направили повече от 160 патрула
и активни претърсвания във важни за световно застрашени видове птици местообитания. Те
се отзовават на мига при всички най-тежки инциденти с отровени диви и домашни животни
всяка година. Незаконното използване на отрови и поставяне на отровни примамки срещу
наземни хищници нанася непоправими щети, особено върху популациите на хищните птици,
сред които световно застрашени видове като египетския лешояд и царския орел. Отровите
представляват и непосредствена заплаха за живота и здравето и на хората.
Резултатите досега:
• повече от 160 търсения и патрули;
• над 300 локализирани животински органични остатъка;
• над 1300 изминати км в различни части на страната;
• сред намерените жертви са два вида лешояди (белоглав и египетски), овчарски и ловни
кучета, диви прасета, вълци.
Благодарение на дарените средства работата на екипа ще продължи и през следващите
години - храна, редовни прегледи за Барс, пътни разходи.
В периода между 9 и 28 август за девета поредна година се проведе кампанията на БДЗП за
охрана на гнезда на египетски лешояди. Този сезон необходимите средства за провеждането
й бяха събрани благодарение на дарители от цялата страна, които подкрепиха пазителите на
вида в най-уязвимия период за малките – този на първия полет.
В охраната на гнездата през 2021 се включиха осем души, които бяха на пост общо 76 дни
пред осем от гнездата на емблематичната птица в Източните Родопи. Успешно отгледаните и
напуснали гнездата малки са 14 (63% от младите египетски лешояди в района).
В Северна България трима пазители наблюдаваха общо 12 дни три гнезда на вида с четири
успешно отгледани птици или това са всички малки на египетския лешояд в тази част от
страната.Събраните общо 2169 лв. дарения бяха изразходвани за храна на всички участници
и пътни разходи. С пътните разходи са покрити транспортът на участниците до всички осем
точки за наблюдение на гнездата или общо 2356 км за целта на охраната. Осъществен е
транспортът на едната млада птица и на един бедстващ белоглав лешояд до Спасителния
център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, направени са целево три
подхранвания на двете площадки на БДЗП в Маджарово и Студен кладенец. Проведени са и
срещи с трима местни животновъди, на които са предоставени информационни материали и
техника, която да ползват за охрана на животните си около две от гнездата на вида, които се
охраняват по време на кампанията.
Останалите средства ще бъдат пренасочени за кампанията за охрана на гнезда през
следващата година.

Дружество за защита на
животните “Спаси ме”

PRIUT

2,002 лв.

Фондация “Живот със
Синдром на Даун”

PROEKTI

3,333 лв.

Фондация “Майко мила”

RABOTA

3,039 лв.

Сдружение “Респект към
животните”

RESPECT

16,941 лв.

Централна рибно-опазваща
организация
Фондация “Нашите
недоносени деца”

RIBA

1,690 лв.

RODITEL

138 лв.

Набраните средства бяха използвани за храна на животните в приюта, за закупуване
на ваксини на изоставени малки кученца, за медикаменти за болни кучета и за
обезпаразитяващи препарати за животните в приюта ни.
Подкрепихме 54 деца със синдром на Даун в градовете Варна, София, Стара Загора и Габрово.
Децата напълно безплатно участваха в проекти по адпатирано плуване, музикотерапия,
физиотерапия и арт терапия. Всички имат напредък в развитието си, едни от тях напредват
с бавни, други с по-бързи темпове. Всяка дейност е допълнителна добавена стойност към
тяхното израстване, възможности и развитие. 4 от децата участват вече на регионални и
национални състезания по адаптирано плуване за деца с ментални затруднения и имат
спечелени медали. Това им дава самочувствие, мотивация и желание да продължават
да полагат усилия и да тренират. Децата, които участват в арт и музикотерапията
развиват таланти,което им носи положително, психическо въздействие. Физиотерапията
благоприятства двигателните умения.
Набраните средства са вложени в основните дейности на фондацията - обучения на майки,
административни разходи, закупуване на материали за изработване на продукти.
Набраните средства бяха използвани за лечение, операции, кастрации, медикаменти и
обезпаразитяващи. Кастрирахме 30 кучета, 15 котки и така помогнахме за намаляването на
популацията на бездомни животни. Ваксинирахме и обезпаразитихма през летния сезон
над 50 бездомните животни, с което предотвратихме заболеваемостта между тях. Успяхме
да направим 5 животоспасяващи операции на бездомни кучета, с които спасихме живота
им. Успяхме да осигурим всекидневни грижи и храна през цялата година на 12 котки и 16
кучета на улицата. Така 2021г. беше пълноценна за Сдружението и за нас, защото успяхме да
променим съдбите на десетки бездомни страдалци,а повечето от тях дори намери своите
домове.
С набраните средства беше закупена камера, която повишава ефективността на контрола по
язовирите. В резултат на това, бракониерските набези са сведени до минимум.
Към момента сумата набрана от DMS Roditel не е разходвана.
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Сдружение “Българска
розова долина”

ROZA

607 лв.

Асоциация “Детско сърце”

SARTSE

15 лв.

Фондация “Обществен
дарителски фонд - Стара
Загора”
Сдружение “Седем
истории”
Фондация “Шарко”

SAXSZ

15 лв.

Близо 60 хил. лв. бяха разпределени на 168 микро производители от кампанията „SOS
Българска роза“. Помощта от сдружение „Българска розова долина“ цели да компенсира
отрицателната разлика между изкупната цена на розовия цвят през 2021 и разходите за
неговото производство. Тази кризисна помощ позволи на малките семейни стопани да се
погрижат за своите насаждения и да се подготвят за розобер през 2022 година. За голяма
част от тях помощта беше ключова, за да не се откажат от вековния поминък на региона.
макар и малък икономически сектор, розопроизводството е стратегически за България,
защото има висока експортна стойност и изнася готов продукт (розово масло), а не суровина
(розов цвят). В допълнение към това е и неоценимата стойност на символа Българска роза,
който е неразривна част от позитивната представа на света за страната ни.
2021 година беше най-трудната за сектора в новата история на България. След няколко
поредни години на тежки удари върху преработвателите, последствията стигнаха и до наймалките стопани на розови масиви, които са гръбнака на традиционния за страната ни
сектор.
- Изкупна цена за кг. рози през 2021 – 1.50 лв.
- Себестойност за кг. рози – 2.04 лв.
Освен директната финансова помощ, дарителската кампания „SOS Българска роза“
постигна огромен успех за популяризиране на проблемите в сектора. Благодарение
на това, усилията на сдружение „Българска розова долина“ за намиране на трайни
решения за стабилизиране на сектора, получиха вниманието на държавата. За 2022 беше
осигурен механизъм за финансиране на розопреработвателите, чрез Българската банка
за развитие и Министерството на икономиката. С подкрепата на Министерството на труда
и социалната политика беше проведена и разяснителна кампания сред безработните в
региона на Карловската котловина и Средногорието за работа в сектор розопроизводство.
За момента не изразходваме събраните средства, надяваме се да успеем да постигнем целта
си и сумата да бъде изхарчена за ремонт на къщата на сърцатите хора
Кампанията продължава през 2022

SEDEM

697 лв.

Набраните средства от DMS кампанията не са използвани.

SHARKO

3,900 лв.

Министерство на
здравеопазването

SOLIDARNOST

С набраните средства лекувахме пострадали животни от нашия район осигурявахме
кастрации на животни в риск.
Остатъкът от националната кампания, която закупи апаратура и оборудване на лаборатории
през 2020 г.

Фондация “Анимал Уелфеър SPASI
България”

6,765 лв.

Съюз на българските
спасители
Фондация “Обществен
дарителски фонд - Стара
Загора”
Фондация “Социалната
чайна”

SPASITEL

822 лв.

Набраните средства в нашата фондация се използват за храна и медицински нужди
на животните в приютите ни. Както и ремонт на обектите. През 2021 сме имали храна
ежемесечно, животните ни са лекувани, били сме с малки задължения към клиниките.
Все още не са изразходвани за целта.

SPUTNIK

13 лв.

Все още не са използвани, кампанията продължава с кулминация през 2022.

SUPA

618 лв.

Църковно настоятелство
“Свети Пимен Зографски”
Храм “Св. апостол
първомъченик и архидякон
Стефан”
Сдружение “Операция:
Плюшено Мече”

SVPIMEN

30,000 лв.

SVSTEFAN

10,151 лв.

До края на март 2021 организацията успя да покрие разходите за храна от дарени ваучери с
близък срок на валидност и от корпоративните дарители. От април тази година започнахме
разходването на набраните средствата от Пларформата и DMS. Сумата се използва за
приготване на храна за младежите в Социалната Чайна, като за Великден например всеки
получи пакет с козунак, месо и шоколад, като също така приготвихме семеен великденски
обяд за всички с парите от кампаниите. Понякога вместо да си готвят, си купуват кисело
мляко, плодове и мюсли. Те сами решават какво искат да хапват, като ги стимулираме да
експериментират и да се учат. Сега например искат да си направят суши, като нашите готвачи
ще им покажат как се прави. Понякога просто използват останали продукти в Чайната и си
сглобяват ястие.
Заплатихме извършените дейности по грубия строеж на храма по фактури на фирматастроител - разплатихме около 250 000 лева за СМР.
Набраните средства от DMS не са изразходвани. Необходимата сума за започване на етап от
процеса по строителство надвишава средствата, с които разполагаме.

TALANTI

2,684 лв.

Народно читалище “Васил
Левски 1899”

TARNAK

350 лв.

Сдружение „Верен приятел
– България”
Фондация “Обществен
дарителски фонд - Стара
Загора”

VEREN

17,014 лв.

VETSZ

4 лв.

Благодарение на набраните средства имахме възможност да се погрижим за част от
административните разходи на Организацията и по този начин да извършваме спокойно
основната си дейност: набиране и цялостно подпомагане на талантливи деца и младежи в
неравностойно положение.
Събраните средства все още не са изразходени, изчакваме стабилизиране на времето.
Имаме подписан договор с фирма изпълнител. Всички сме ентусиазирани и сме в очакване
ремонтът да се случи. Децата вече нямат търпение да се качат отново на сцената. Събужда се
и интересът им към театъра.
Общ брой обгрижвани животни в приюта - 224. Приети, излекувани и кастрирани - 60,
осиновени - 11.
Кампанията продължава и средствата не са използвани.
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Дирекция на Природен парк VITOSHA
“Витоша”

810 лв.

Фондация “Аме”

ZASTANI

104 лв.

Фондация “Български
ZNANIE
център за джендър
изследвания - клон Хасково”

71 лв.

Със събраните средства успяхме да закупим част от материалите, необходими за ремонт на
стълбовата маркировка от х. Кумата до Черни връх. Друга част от материалите бяха дарени от
фирма за производство на боя. Бяха поръчани и изработени насочващи табели.
От началото на месец март стартирахме арт терапевтични сесии за жени жертви на насилие
и преживели травма. Дизайнът на тренинга е разработен с цел чрез различните форми
на изкуство да се подкрепи развитието на ресурсите на личността за справяне в трудни
ситуации. Използват се материали (откъси от книги, филми, музикални произведения,
картини, скулптури и др.) като механизъм за нормализиране и регулация на преживявания и
емоционални състояния чрез изкуствата. Участниците сами извършват различни творчески
дейности – писане, рисуване, колажи, апликиране и на всеки етап има дидскусия и обратна
връзка. Участието на жените, редовното посещаване на сесиите - дори от тези, за които
смятахме, че няма да се върнат, положителната обратна връзка е оценката на потребителите,
която ни кара да сме удовлетворени от свършеното.
Използвахме средствата, набрани от различни източници, за закупуване на 3 лаптопа за
новообособения ни обучителен кабинет. Като дарения в натура получихме още: 3 лаптопа
втора употреба от фондация „Окрилена“, 9 енциклопедии и 24 книжки (вкл. помагала)
на различна тематика, подходящи за деца от различни възрасти. С набавените средства
закупихме и етажерка за подреждане на всички тези образователни пособия, както и каса
за съхранение на по-важните документи за нуждите на Обучителния кабинет и Кризисния
център като цяло.

