Годишен отчет за дейността DMS - 2017 г.

Единен дарителски номер DMS 17777 през 2017
Единен дарителски номер - DMS 17 777 (dmsbg.com) е платформа за набиране на средства със
SMS-и и онлайн дарения в подкрепа на хора, организации и институции. DMS дава възможност
за достъп на техни кампании до системата при равни условия и единна цена за 1 sms.
Oсъществява се от Български дарителски форум и Фондация BCause - Помощ за
благотворителността, в партньорство с трите мобилни операторa (Telenor, VIVACOM, А1 (до
май 2018 Mтел), Обединена Българска банка, Ипей АД и Тера комюникейшънс АД.
В средата на 2017-та Единният дарителски
номер в България стана на 10 години. За 10-те
години са изпратени близо 7,5 млн. дарителски
SMS-а. Така са набрани над 7 млн. лв. в
подкрепа на около 700 различни каузи.
Все още дарителите, избрали DMS, даряват
приоритетно за деца и възрастни, които се
нуждаят от лечение, но с годините и с
въвеждането на новите онлайн механизми
нараства и броят на редовните дарители за
каузи на организации. Обичайно в годините
броят на SMS-ите се увеличава при много силни
и емоционални кампании за лечение на деца и
млади хора или при хуманитарни бедствия и кризи, които привличат силна дарителска подкрепа.
10 години по-късно DMS е разпознаваем механизъм за даряване и се ползва с доверието на
индивидуалните дарители в България. Отличават го лесният начин за даряване и облекченият
достъп на кампаниите при прозрачни правила и процедури, навременно предоставена подкрепа и
не на последно място - мобилизирана енергия на хиляди хора. За кампаниите за лечение това често
е единствено решение, а за каузите, които си струват - дългосрочна и устойчива перспектива.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017
I.

Брой кампании
1.

Общо 170;
a) За лечение на хора – 77 бр.
b) На организации – 72 бр.
c) Църковни настоятелства – 4 бр.
d) Общини – 2 бр.

2.

От дарителската инициатива на Райфайзенбанк „Избери за да помогнеш“ – 15 бр.

3.

През 2017 г. новите кампании са 81 броя, от тях 42 за лечение на хора и 39 каузи на
организации.

Общини, 2

Църковни
настоятелства, 4

Избери за да
помогнеш, 15

170 кампании през 2017 г.

За лечение на
хора, 77

За лечение на хора
Организации
Църковни настоятелства
Общини
Организации, 72
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Избери за да помогнеш

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

II.

Резултати
1.

Обща сума на даренията, направени през DMS – 1 181 266,13 лв.
a) Дарения от SMS-и - 1,037,153.56 лв.
b) Онлайн дарения – 144 112,57 лв.

2.

Изпратени SMS-и - бройки:
a) Еднократни, на стойност 1 лв. – 766 212 бр.
b) Абонамент, на стойност 2 лв. – 114 524 бр.
c) Абонаменти, на стойност 5 лв. – 11 701 бр.

Индивидуални кампании за лечение събират най-големи суми
от дарения с еднократни sms-и

120,222.27 лв.

544,540.95 лв.

8,421.16 лв.

63,014.55 лв.
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сума от sms от 1 лв.

сума от sms абонамент от 2 лв.

сума от sms абонамент от 5 лв.

онлайн дарения

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Кампаниите на организации получават силна подкрепа от
дарения с sms абонаменти (63%)
965.00 лв.
1%

14,372.16 лв.
15%

36,393.15 лв.
37%

сума от sms от 1 лв.
сума от sms абонамент от 2 лв.

45,219.33 лв.
47%

сума от sms абонамент от 5 лв.
онлайн дарения

Дарителите подкрепят по-силно кампаниите за
лечение на хора

Индивидуални
кампании за
лечение ,
736,198.93 лв.
88%
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Кампании на
организации,
12%

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

84% от даренията за кампаниите за лечение са от
sms-и

sms - обща сума,
615,976.66 лв.
84%
sms - обща сума
онлайн дарения

онлайн дарения,
120,222.27 лв.
16%

98 % от даренията за кампании за организации са
от sms-и
онлайн дарения:
2,001.97 лв.
2%

sms - обща сума:
95,984.65 лв.
98%

sms - обща сума
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онлайн дарения

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

III.

Финанси и администрация
1. През 2017 г. са изпратени общо 892 437 броя SMS-и. В сравнение с 2016 г. те са с 159 720
SMS-а повече, като броят на кампаниите е 170 спрямо 160 през 2016 г.
2. Преведени суми към кампаниите от платени SMS-и:
a) Еднократни, на стойност 1 лв. – 705 077,70 лв.
b) Абонамент, на стойност 2 лв. – 207 932,93 лв.
c) Абонаменти, на стойност 5 лв. – 53 279,94 лв.
d) Обща сума от SMS-и – 969 760,01 лв.
3. Преведени суми от онлайн дарения чрез:
a) Виртуален ПОС на ОББ – 93 171,69 лв.
b) Epay.bg – 43 735,25 лв.
c) Общо - 136,906.94 лв.
4. Освен положителен ръст при еднократните SMS-и, продължава устойчивата подкрепа за
каузи чрез SMS дарителски абонаменти. През 2017 г. редовните дарители в DMS са се
увеличили с 23% в сравнение с 2016 г. Основна част от дарителите с SMS абонаменти са
избрали да подкрепят каузи на организации, които се занимават с грижа за бездомни и
болни животни.
5. Онлайн даренията продължават да имат сравнително малък дял от общия брой дарения
(12%), но положителната тенденция е запазена и те постепенно се увеличават. През 2017
г. онлайн даренията са с 20% повече от 2016 г., като се запазват предпочитанията на
дарителите да даряват чрез виртуалния ПОС в сайта (с банкови карти) и по-малко през
дарителския бутон на системата за интернет разплащания epay.bg (изисква се
регистрация в epay.bg).
6. Общата сума на даренията в DMS за 2017 г. е 1 181 266.13 лв. – това е левовата
равностойност на изпратените и платени еднократни SMS-и, SMS абонаменти от 2 лв. и 5
лв., както и сумата от онлайн дарения.
7. Кампаниите получават всички набрани дарения без разходите за управление (подробно в
раздел IV).
8. Средната стойност на еднократния дарителски SMS след приспадане на разходите за
управление през 2017 г. е на стойност 0,92 лв.
9. Средната сума от онлайн даренията е 30 лв., като за дарителите през виртуалния ПОС тя е
в размер средно 50 лв., а за дарилите през ePay.bg - средно 10 лв. Общият брой онлайн
дарения, получени през сайта на DMS е 5 664, от тях 1 946 трансакции са през ПОС и 3 718
през ePay.bg.
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DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Резултати за видовете кампании спрямо различните възможности за даряване в DMS:

Видове
кампании
За лечение на
хора
Организации
Църковни
настоятелства
Общини
Избери за да
помогнеш,
Дарителска
програма на
Райфайзенбнак

IV.

Сума от
еднократни SMS
от 1 лв.

Сума от
абонамент SMS
2 лева

Сума от
абонамент SMS
5 лева

Сума от
онлайн
дарения
през epay

77

548,520.00 лв.

34,530.00 лв.

1,836.00 лв.

39,623.11 лв.

86,926.65 лв.

72

138,464.00 лв.

80,024.00 лв.

8,447.00 лв.

5,539.00 лв.

11,148.81 лв.

4

686.00 лв.

149.00 лв.

1,420.00 лв.

860.00 лв.

- лв.

2

543.00 лв.

63.00 лв.

- лв.

15.00 лв.

- лв.

15

697.00 лв.

44.00 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

Брой
кампании
(общо 170)

Сума от
онлайн
дарения
през ОББ

Разходи за управление
DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и партньорите,
които участват в неговата реализация.
През 2017 г. разходите за управление са на стойност 74 599,18 лв. (6% от сумата на всички видове
дарения) и включват:
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Консултации и подкрепа за кандидатстващите кампании на организации, институции и
физически лица в подготовката на документи;



Техническо обслужване и поддръжка на кратък номер 17 777 за трите мобилни оператора
и поддръжка на онлайн системата за активиране и отчитане на дарителските SMS-и;



Проверка на документите, включително от страна на външни експерти на различни
аспекти от кандидатурите на кампаниите;



Подготовка на становища за кандидатстващите кампании DMS Борд;



Проверка на истинността и верността на финансовите отчети за изразходваните средства;



Изготвяне на подробен публичен месечен отчет за набраните SMS-и и онлайн дарения за
всяка кампания;



Актуализация на документацията в съответствие със законовите изисквания;



Съставяне на годишен отчет за дейността на DMS.



Техническо обслужване и месечна поддръжка на сайта www.dmsbg.com;



Технически подобрения по функционирането и визията на сайта;



Невзетите плащания (неплатени фактури) от абонатите на мобилните оператори;

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.



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;

V. Акценти и тенденции
1.

През годината се увеличиха чувствително кандидатурите за лечение на хора поради
неефективна работа и административни неуредици от страна на Фонд за лечение на деца
и Комисия за лечение в чужбина към Министерство на здравеопазването. И двете
здравни институции работят бавно и тромаво, като все по-често избягват да издават
писмени становища за отказ, с което блокират пациентите и достъпа им до лечение, както
и възможността да потърсят правата си по съдебен път.
По регламент на DMS, кандидатите за откриване на дарителска кампания за лечение
трябва да представят писмен отказ за държавно финансиране от тези институции. Новият
правилник на Фондаобаче ограничава достъпа до финансиране за медицински случаи,
които по-рано са били финансирани – Фондът вече не може да финансира медицински
изделия, които не са закупени с обществена поръчка от болниците, като в същото време
няма законово изискване към частните болници да обявяват обществена поръчка за
скъпоструващи медицински изделия, дори когато в тях се намират единствените
специалисти, които извършват такива операции и лечение.
Пример в това отношение е частната болница Аджибадем Сити Клиник - Токуда, към
която се насочват голяма част от пациентите за конкретни операции и заболявания (напр.
оперативно лечение на сколиоза), за които на теория Фондаиздава положително
становище, но на практика не може да преведе средствата към болницата. През 2017 г.
има две такива дарителски кампании – DMS LUSI и DMS MILA.
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2.

Запазва се тенденцията към увеличаване на онлайн дарителството през сайта, както и
продължават исканията на дарителите да предлагаме нови технологични възможности за
дарения, особено за тези извън страната.

3.

Устойчиво расте броят на sms абонаментите от 2 и 5 лв.

4.

Все още най-предпочитан механизъм за подкрепа от дарителите е изпращането на
еднократни дарителски SMS-и, особено изразено при кампании за лечение на хора.

5.

Подкрепата на каузи на организации е най-често чрез sms абонаменти.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

VI. Развитие на DMS
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1.

DMS се затвърждава като широко познат дарителски механизъм, който се ползва с
доверие от дарителите.

2.

През изминалата година в сайта е добавена нова функционалност в профила на
кампаниите – панелът с дарителските бутони е изнесен на по-видимо място.

3.

Добавена е нова страница в сайта– DMS на 10, в която са публикувани 10 истории от
емблематични кампании, реализирани през 10-те години от старта на DMS.

4.

Предстои разработване на нов дизайн, който ще акцентира върху модерна визия с поудобна навигация и повече функционалности на сайта. Целта е да бъдат направени повидими каузите и да бъдат улеснени дарителите с удобни канали за даряване.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

VII. DMS Борд (Съветнически борд)
DMS Бордът има основна функция да разглежда и допуска за участие в платформата
кандидатстващи кампании, като се ръководи от критериите за включване от Общите
условия за дейността на DMS.
Основните критерии са:





реалистична и измерима цел;
съответствие между цел и финансови параметри;
наличие на комуникационен план;
прилагане на основни етични принципи и ценности.

В състава на DMS Борда влизат представители на мобилните оператори, на оперативната
SMS система, на компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за дарения и
обществени личности:
Представители на мобилните оператори:
 Telenor: Ирина Василевска , юрисконсулст
 Mtел: Илияна Захариева, Биляна Дражева, Александър Бонев – Корпоративни
комуникации
 VIVACOM: Веселка Вуткова и Деница Коларска, Корпоративни комуникации
Представители на другите партньори:
 Обединена Българска банка, предоставят и поддържат вирутален ПОС за
извършване на онлайн дарения през сайта: - Мила Миланова, мениджър
Корпоративни комуникации.
 Ипей АД, компания за интернет плащания, предоставят и поддържат онлайн бутон за
извършване на дарения през сайта: - Юлияна Антонова , търговски директор.
 Тера Комюникейшънс АД (Тераком), компания за телекомуникационни услуги с
добавена стойност, обработват и поддържат sms системата за номер 17777: Александър Балкански, изпълнителен директор.
 Комуникационни и PR експерти: - Даниела Осиковска, Мариана Брашнарова.
 Граждански активист: Яна Бюрер Тавание

Български дарителски форум и фондация BCause изразяват своята дълбока признателност
и благодарност на членовете на DMS Борда за отговорността, подкрепата и доброволния
им труд.
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DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

КАМПАНИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРА

Индивидуални кампании за лечение - набрани суми
120,222.27 лв.
8,421.16 лв.
63,014.55 лв.

544,540.95 лв.

сума от sms от 1 лв.

сума от sms абонамент от 2 лв.

сума от sms абонамент от 5 лв.

онлайн дарения

През 2017 г. бяха активни 77 кампании за лечение на хора. Общо приключили кампании
през 2017 год. – 24, от тях успешно приключиха кампаниите в помощ на 10 души. От тях 7
бяха за деца.
Родителите на 5 деца бяха принудени да проведат дарителски кампании за
животоспасяващи операции, поради отказ на фондаза лечение на деца да финансира
лечението:
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•

4-годишният Емо Каров успешно премина през комплексно лечение в Турция на тежко
онкологично заболяване изцяло със средства от дарители. По-късно родителите му
осъдиха фондаза неправомерен отказ.

•

5-месечната Александра Кръстянина, страдаща от рядко ортопедично заболяване, също
получи отказ от фондаза лечение на деца, което принуди родителите й да започнат
мащабна дарителска кампания за операция на детето в САЩ. Средствата бяха набрани
за 8 месеца и Алекс беше успешно оперирана. Нейните родители също заведоха дело
срещу фонда, което приключи в полза на детето.

•

Само една седмица продължи кампанията за набиране на средства за ортопедична
операция в Германия на 10-годишната Преслава Червенска. Кампанията се наложи
поради отказ от фондаза лечение на деца.

•

17-годишният Петър Мавродиев получи отказ от фондаза лечение на деца за операция
в Германия, тъй като лечението може да се проведе в България, но Здравната каса
издаде разрешение за операция в Германия за сметка на Касата, тъй като според

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

нейните експерти лечението не може да се проведе в България. По правилата на НЗОК
обаче, Касата няма право да заплаща разходи за път, престой, рехабилитация и
медицински изделия, което наложи да се търси помощта на дарители. В началото на
2018 год. и родителите на Петър осъдиха фондаза отказа.
•

Родителите на 12-годишната Мира Петрова бяха принудени да набират чрез дарители
средствата, необходими на детето за лечение в българска болница, тъй като последните
промени в правилника на фондаза лечение на деца стесниха силно кръга от болници, с
които фондът работи.

Освен тях, за още 2 деца бяха проведени успешни кампании:
•

Илиян Солтариев, на 16 години, набра средства за бъбречна трансплантация в Беларус
и тя беше успешно извършена през март 2017 год.

•

10-годишният Тарик Чинчинов набра необходимите средства за лечение със стволови
клетки в рамките на 4 месеца.

За другите кампании:
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•

Трима души над 18 години успешно приключиха кампаниите си и преминаха през
лечение – Александрина Кръстева, Боян Баханов и Женя Стоенчева.

•

Две кампании – в помощ на Илко Панайотов и на Иво Христов - бяха прекратени, тъй
като по време на набирането на средства НЗОК и ЦФЛД одобриха заявленията за
финансиране на леченията им.

•

Шест кампании бяха приключени поради слаба дарителска активност – на Николай
Димитров, Мариана Атъпова, Румен Станиславов, Андон Костов, Мариела Вълкова и
Милка Даймова.

•

За съжаление пет кампании бяха прекратени поради смърт - тези в помощ на Георги
Гетов, Методи Минчев, Тодор Топлев, Антоанета Шарлачка и Диана Тонева. Всички те
страдаха от тежки онкологични заболявания. Средствата бяха насочени към други
дарителски камании, избрани от близките на починалите

•

Една кампания – тази в помощ на Калоян Спасов – беше прекратена поради промяна в
лечението, което не изискваше набиране на дарителски средства.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

VIII. Отчетност на кампаниите за лечение на хора

Кампания
Мартина
Танева
Александра
Кръстянина
Радослав
Дойчев
Божидар
Спасов
Илиян
Солтариев
Ивелина
Димитрова
Божидар
Кръстев
Михаил
Кашидов
Диана Тонева
Александрина
Христова
Женя
Стоенчева
Амелия
Асенова
Стоянка
Гъркова
Кристиян
Гусийски
Калоян Казаков
Борис
Владимиров
Мария
Георгиева
Да подарим на
Снежанка подобър живот
Борислав
Каптиев
Георги
Георгиев
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DMS код

MARTINA
ALEXANDRA
RADO
BOJIDAR
ILIAN
IVELINA
BOBCHO
MISHO
DIANA
ALEXANDRINA
JENYA
AMELIA
TANIA
KRISI
KOKI
BOBO
MARIA

От
еднократни
SMS
1 лев

От
абонамент
SMS
2 лева

93,206.00 лв.

81,906

216

-

2,717

8,367

72,258.00 лв.

64,080

3,852

91

1,549

2,686

59,769.01 лв.

50,877

1,111

33

2,448

5,300

54,203.00 лв.

47,132

2,273

105

2,003

2,690

39,792.00 лв.

38,365

147

-

245

1,035

28,987.00 лв.

27,146

663

15

654

509

25,521.00 лв.

18,747

552

15

1,560

4,647

22,295.00 лв.

13,881

7,351

503

210

350

15,173.00 лв.

13,393

321

6

325

1,128

14,246.50 лв.

12,147

9

-

1,033

1,058

13,938.00 лв.

11,627

148

-

540

1,623

12,944.00 лв.

11,197

768

39

770

170

12,228.00 лв.

10,944

377

8

495

404

11,357.00 лв.

8,841

624

22

325

1,545

10,282.24 лв.

7,189.00

96.00

2.00

743.00

2,252.24

9,770.00 лв.

5,539

213

15

2,211

1,792

9,770.00 лв.

8,600

220

3

275

672

8,936.00 лв.

7,909

666

56

240

65

8,365.00 лв.

5,835

233

5

565

1,727

8,297.00 лв.

5,309

1,599

129

527

733

Обща сума

От
абонамент
SMS
5 лева

онлайн
дарения
epay

онлайн
дарения
ОББ

SNEJANKA

BORISLAV
GEORGI

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Денислав
Койчев
Николай
Иванов

DENI

8,058.00 лв.

5,734

1,243

71

250

760

7,901.00 лв.

6,619

1,090

87

10

95

7,743.00 лв.

1,759

824

50

892

4,218

7,548.00 лв.

5,957

1,254

88

135

114

7,490.84 лв.

1,875

1

-

1,358

4,257

7,380.00 лв.

3,072

69

-

924

3,315

6,450.00 лв.

5,157

136

-

405

752

6,402.00 лв.

3,522

102

-

1,155

1,623

6,305.00 лв.

5,201

273

14

30

787

6,210.00 лв.

3,440

7

-

685

2,078

6,017.00 лв.

4,751

1,078

33

80

75

5,775.00 лв.

2,269

1,193

89

841

1,383

5,413.00 лв.

1,511

6

-

1,141

2,755

LIZA

5,080.00 лв.

4,285

19

-

306

470

ENIS
PENYO

4,963.00 лв.

3,016

25

-

566

1,356

4,637.00 лв.

3,890

-

-

172

575

4,450.00 лв.

1,098

1

-

1,221

2,130

4,200.00 лв.

2,295

38

-

145

1,722

3,940.00 лв.

1,000

8

-

550

2,382

3,668.00 лв.

669

-

-

951

2,048

DARINA

3,596.00 лв.

971

45

4

508

2,068

KIRIL

3,455.50 лв.

2,514

26

-

140

776

KOKI

3,295.00 лв.

2,272

679

17

307

20

NIKOLAY

Бориса Досева

BORISA

Иво Христов

IVO

Людмила
Минева

LUSI

Даниел Иванов
Петър
Мавродиев
Камелия
Ставрева
Моника
Цветанова
Мирела
Петрова
Помогни
на
Боби - Борис
Христов
Натали Паппа
Сияна
Маньовска,
год.
Лизавета
Иванова

KAMELIA
MONIKA
MIRA
BOBI

SIANA
3

Пеньо Пенев
Кристин
Бончева
Тарик
Чинчинов
Георги
Балински
Петко
Димитров
Дарина
Василева
Кирил
Чорбаджийски
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PETAR

NATALI

Енис Казаков

Калоян Спасов

DANI

KRISTIN
TARIK
GOGO
PETKO

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Мила Даймова
Да
събудим
Наско от будна
кома
Любомир
Райков
подновена
Мирослав
Тодоров
Александър
Ангелов

MILKA

3,219.00 лв.

2,141

19

-

355

704

2,931.11 лв.

2,639

98

9

32

153

2,744.00 лв.

855

149

8

1,162

570

2,673.00 лв.

1,249

99

10

645

670

2,641.00 лв.

1,787

578

76

25

175

2,586.00 лв.

527

148

-

26

1,885

2,480.00 лв.

2,097

320

48

-

15

YAVOR

2,467.00 лв.

2,010

72

-

145

240

ANTOANETA

2,295.00 лв.

1,786

35

2

135

337

SASHO

2,205.00 лв.

1,225

15

-

300

665

IRINA

1,854.00 лв.

1,102

56

-

426

270

MIGLENA

1,842.00 лв.

547

8

-

298

989

PRESLAVA

1,784.00 лв.

-

-

-

1,050

734

1,763.00 лв.

785

818

65

5

90

1,749.00 лв.

1,146

73

3

255

272

1,693.00 лв.

660

4

-

305

724

1,608.00 лв.

150

934

30

424

70

1,593.00 лв.

458

109

7

495

524

1,436.00 лв.

752

670

9

-

5

JORO

1,336.00 лв.

733

25

-

130

448

TURHAN

1,282.00 лв.

231

-

-

80

971

DANIELA

1,017.00 лв.

354

-

-

331

332

NASKO

LUBOMIR
MIROSLAV
ALEX

Юлия Ночева

YULIA

Йордан Илиев

YORDAN

Явор Ангелов
Антоанета
Шарлачка
Александър
Георгиев
Ирина Бучева
Миглена
Йорданова
Преслава
Червенска
Радослав
Борисов
Методи
Минчев
Боян Баханов
Милен
Георгиев
Мариела
Вълкова
Емил Каров
Георги
Атанасов
Турхан
Кямилов
(подновена)
Даниела
Петкова
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RADI
METODI
BOYAN
MILENSKI
MARIELA
EMO

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
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Тодор Топлев

TOSHO

Мирослав
Колчев
Ивилина
Димова

MIRO

Георги Гетов

GOSHO

Андон Костов

ANDON

IVI

Румен
Станиславов
Костадин
Глушков
Николай
Поповподновена
Мариана
Атъпова
Николай
Димитров

RUMEN

907.00 лв.

363

423

30

6

85

602.00 лв.

-

-

-

35

567

490.00 лв.

306

74

25

-

85

422.00 лв.

363

-

-

50

9

390.00 лв.

345

20

-

-

25

344.00 лв.

92

163

14

50

25

235.00 лв.

-

-

-

25

210

149.00 лв.

108

41

-

-

-

61.00 лв.

36

15

-

-

10

30.00 лв.

22

8

-

-

-

KOSTADIN

NIKI
MARIANA
KAYO

IX. Отчетност на кампаниите на организации и институции
В годишните си отчети организациите представиха информация за извършеното с даренията и
попълваха отговори на 3 въпроса, свързани с популяризирането, ползите от участие в DMS и
потребностите им за провеждане на по-добри кампании.
Начини за популяризиране на кампаниите в ДМС
Организациите оцениха резултата за кампаниите си от използването на различни информационни
канали. За поредна година се потвърждава, че предпочитаните начини са тези, чрез които
организациите сами планират и управляват съдържанието, времето и обхвата на хора, до които
могат да достигнат с посланията си.
•

•
•
•
•
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В 63,5% от отговорите са посочени социалните мрежи, основно Фейсбук, като найпредпочитан канал за разпространение на информация, следват срещи с хора - 42,9% и
събития - 38,6%.
Следват телевизионни излъчвания, печатни материали, радио, външна реклама и
печатни медии.
Телевизионните форми - клипове, участия в предавания, интервюта са ефективни, но
трудни за договаряне.
По-голяма ефективност се постига чрез комбиниране на повече канали и добро
планиране.
Дори и при много ограничени ресурси и липса на опит има успешни кампании, които
разчитат само на социални медии.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Оценка на участието в механизма DMS за постигането на целта на организациите
ДМС допринася за нашата популярност и
легитимност
Обясняваме каузата си разбираемо и достъпно
ДМС допринася да подобрим уменията си да
набираме средства
Достигаме лесно до хората
Хората харесват и даряват за нашата кауза чрез
ДМС

да
донякъде

ДМС кампанията ни отнема малко време

по-скоро не

Медиите приемат да популяризират нашата
кауза
Следваме предварителен план за кампанията
за популяризиране на DMS думата
Имаме достатъчно ресурси (хора, контакти,
средства, знания) за кампания

не

Постигаме финансовата си цел чрез ДМС
0

50

100

150

"DMS много ни помогна. Като разберат, че имаме DMS, хората си казват, че работата е сериозна",
казва организаторката на една от кампаниите - с малък резултат в DMS, но с успешен край и
постигната цел чрез дарения от други източници.
Механизмът DMS носи множество ползи за организациите, които те оценяват по-високо от
постигането на финансовите им цели.
• Популярността и легитимността са водещи.
• След процедурата за проверка в механизма организациите получават допълнително
доверие от дарителите и заинтересованите страни.
• Следват ползите като увеличаване на техния капацитет и умения да се представят и да
достигат до хората.
• По-ниско организациите оценяват ефекта за постигането на целта си вследствие
контактите с медиите, уменията им за планиране и наличните ресурси за водене на
кампания.
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Потребности на организациите за подобряване резултатите от участието в DMS
За първи път тази година попитахме организациите какви потребности имат, за да са по-успешни в
механизма DMS.
• Разширяването на потенциалните дарители е посочено като най-важна потребност.
• Следват фактори, които не зависят само от организациите - повече средства, контакти с
медии, партньори.
•

По отношение на собствените знания и умения за провеждане на кампания
организациите преценяват, че нямат толкова голяма потребност.

Разширяване на общности-потенциални
дарители
Средства за реклама
Контакти с медии
5

Повече партньори в кампанията

4
3

Още хора в екипа

2
Умения за кампания в социални медии

1

Актуализиране на описанието и целта на
кампанията
По-добър план за кампанията
0

10

20

30

Отговор 1 e най-малко важно, а отговор 5 е най-важно за успеха на кампанията.
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Организация

Цел на кампанията

Фондация
"Анимал
Хоуп" - Варна

Живот без болка за
бездомните животни във
Варна - ветеринарна помощ,
приютяване във временни
домове, чипиране,
кастриране, ваксиниране,
обезпаразитяване и
намиране на нови
собственици

10,000 лв.

Църковно
настоятелств
о "Свети
Архангел
Михаил" - с.
Здравковец,
община
Габрово

Християните в село
Здравковец, Габровско
искаха да съберат средства
за реставрацията на своя
местен храм.

7,200 лв.

Сдружение
„Прегърни
ме" - София

Художествено ателие с деца
без родителска грижа от
резидентни услуги в София място, което децата
посещават с радост, защото
там с приятелиte им
художници, артисти, писатели
и журналисти заедно рисуват,
четат книги, играят на театър,
илюстрират приказки,
майсторят парцалени кукли и
копринени ангели.
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Финансова
цел

7000 лв. на
месец

DMS дума

Сума от DMS

Общо дарения

Дейности и резултати

ANIMAL

5,052.77 лв.

33,560.70 лв.

Спасени от улицата са 110
котки и 71 кучета, много от
тях са били в тежко
състояние - блъснати от кола,
пребити, недохранени или
тежко болни и са щели да
загинат иначе.
Много животни след
излекуване, кастриране и
ваксиниране намират своя
нов дом, в който да са
щастливи и обичани до края
на дните си. Осиновените
котки за 2017 са 113, а
осиновените кучета – 65.

ARHANGEL

3,949.54 лв.

5,303.48 лв.

За една година кампанията
на Църковно настоятелство
„Свети Архангел
Михаил“ успя да набере чрез
DMS над 3900 лв., като
общата набрана сума е
5303,48 лв. Този етап от
кампанията приключи с
реставрация на 6 икони от
царския ред на иконостаса,
които бяха осветени на
храмовия празник, 8 ноември
2017. Храмът се сдоби с нов
покрив, укрепени са основите
му, наново е измазана и
боядисана вътрешността,
бетониран е подът,
прокарана е нова
електрическа инсталация,
реновирана е дограмата.

78,909.49

Освен ежеседмичните
творчески работилници с
различна насоченост,
сдружението работи поцеленасочено с деца,
показали талант и изявили
желание да продължат
образованието си. И
резултатите не закъсняха.
През 2016 г. Николай Борисов
беше приет в Художествената
гимназия, Здравка Сребрева
записа да учи актьорско
майсторство в
Благоевградския
университет, а през 2017 г.
Анио Кьонг беше приет

ATELIE

4,771.53 лв.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

студент специалност
„Визуални изкуства” в СУ.
Сдружението отпуска
месечна стипендия, с която
да могат да си купуват
материали, необходими за
обучението им, както и да си
помогнат за ежедневните
нужди.
Фондация
"Стъпка за
невидимите
деца на
България" София

Терапия и извеждане в
социалния свят на децата с
аутизъм в България чрез
изграждане на
професионална общност от
специалисти за поддържане
на високо качество на
терапевтичната услуга

Почетно
консулство
на Антигуа и
Барбуда в
България София

Възстановяване след
връхлетялото двата острова
бедствие, причинено от найопустошителния ураган до
момента в историята - "Ирма"

10,000 лв.

BARBUDA

62.44 лв.

Фондация
"Нашите
недоносени
деца" София

Оборудване на стаи от
семеен тип за недоносените
бебета и техните семейства

20,000 лв.

BEBE

1,920.55 лв.
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20,000 лв.

AUTISM

2,554.72 лв.

8 670 лв.

През септември 2017 г.
фондацията заедно със
сдружение „Аутизъм днес"
проведе двудневно обучение
"Иновации в оценката и
интервенцията при деца от
аутистичния спектър" за над
60 учители, ресурсни
учители, психолози,
логопеди, ерготерапетви,
специални педагози и
родители от цялата страна.
Обучител беше Моод Леру,
OTR/L, SIPT, RCTC, DIR®,
директор и трейнър на
Cellfield Reading Intervention,
клиничен директор,
професионален терапевт с
афинитет към изучаването и
разбирането на човешкия
мозък. Средствата бяха
използвани за заплащен на
хонорар.
Средствата са изпратени на
Barbuda Relief Rebuilding Fund

19,522.95 лв.

Част от средствата са
изразходвани за ремонтни
дейности за семейна стая в
отделението по
„Неонатология“ при МОБАЛ
„Д-р Стефан Черкезов“ Велико Търново. Средствата,
получени в периода
септември 2017 – февруари
2018 все още не са усвоени.
Предстои да се направи
ремонт за реализиране на
проекта „Семейна стая“ в
МБАЛ - Сливен.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Бест френдс
фаундейшън
- Варна

Да се облекчи живота и да се
направи възможно
оцеляването на уличните
кучета, осигуряване на храна,
лчение, нов дом

3000 лв.
месечно

BEST
FRIENDS

62,75 лв

Сдружение
„Милосърдни
сърца 2015” Бургас

Грижа за бездомните
животни - лечение,
ветеринарна грижа,
временен подслон и
намиране постоянни
семейства.

1200 лв.
месечно

BEZDOMNI

10,768.94 лв.

38,300.60 лв.

Закупуване на храна и
медикаменти за над 100
животни годишно в тежко
съсътояние, както и тяхното
лечение в приюта на
сдружението.

Сдружение
"България на
длан" София

„България на длан – макети
на открито“ е образователен
културно исторически проект,
който чрез специално
изработени умалени копия
(макети) на знакови сгради
ще представи България като
част от европейското и
световното наследство на
ЮНЕСКО, събрано на едно
място. Цел на кампанията да финансира изработката на
първите 10 броя макети на
културно исторически сгради
от България.

200,000 лв.

BG DLAN

1,957.48 лв.

29,686.60 лв.

Поради ниското ниво на
активност и малкото набрани
средства, сдружението реши
да не прави разходи по
изграждането на макетите,
докато не се види значителен
напредък в събирането на
дарения или интерес от
конкретни дарители.

Сдружение
"Българска
история" София

Съхраняване и
популяризиране на
българската история чрез
поддръжката на два
уебсайта, обиколки из
училища с цел изнасяне на
уроци по родолюбие,
създаване на образователни
клипове, документални
поредици и късометражни
филми.

10,000 лв.

BGHISTORY

915.42 лв.

2,630 лв.

Екипът на сдружението
посети общо 25 градове и
села и изнесе над 30 уроци
по родолюбие. Посетените
населени места са
Пазарджик, Кюстендил,
Варна, Димитровград , Ловеч,
Плевен, Самоков, Клисура,
Козлодуй, Сливен,
Велинград, Етрополе, Ямбол,
Търговище, Русе, Гоце
Делчев, село Долно Дряново,
Смолян, Своге, Карнобат,
Бургас, Попово, село Водица,
Разлог, Димитровград
(Сърбия). След уроците някои
от учениците се свързват с
екипа с различни питания,
което е достатъчно
показателно за техния
интерес. Има деца, които
изявяват желание да
започнат да публикуват
материали, част от авторите
в сайта на сдружението са
именно ученици, с които са се
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Лечение на кучета във
ветеринарна клиника ОВКВарна

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

запознали по време на
обиколките.

Сдружение за Изграждане на нови 100 м от
дива природа дървената пътека в
"Балкани" Драгоманското блато.
София
Мостчетата са изградени и се
поддържат чрез дарения и
доброволчески труд вече 12
години, а достъпът за деца и
възрастни винаги е бил
безплатен.
Сдружение
"Био Б Еко",
с.Борино

Изграждане на разширен и
обезопасен допълнителен
участък от над 5 км от
Среднопланинска Дяволска
пътека - Борино

Столична
община

Изграждане на Център за
лечение и рехабилитация на
хора, пострадали при
инциденти и хора в „будна
кома“ в Панчарево.

Национална
католическа
федерация
"Каритас
България"

Подкрепа на възрастни хора
със здравословни проблеми,
породени от старост или от
сериозни хронични
заболявания, в невъзможност
сами да се грижат за себе си.
За тях „Каритас” реализира
услугата „Домашни грижи”.
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2,000 лв.

700 лв.

200,000 лв.

1200 лв.
месечно

BLATO

127.80 лв.

8,800 лв.

BORINO

223.46 лв.

4,121.46 лв.

2443.69

3943.69

Набраните средства са в
сметката на дирекция
„Социални дейности“ и все
още не са усвоявани по
дейности, свързани с
Кампанията, а именно: в
полза на Центъра за лечение
и рехабилитация на хора,
пострадали при инциденти и
хора в „будна кома“ в
Панчарево

10,336.14 лв.

36,749 лв.

През 2017 г. медицинските
сестри и социалните
помощници към центровете
за домашни грижи на
„Каритас“ помогнаха с
професионални здравни и
социални грижи на 362
възрастни хора от 13
населени места в България,
като ги посещаваха в
домовете им няколко пъти
месечно, ежеседмично, а в
някои случаи и ежедневно. С
даренията от DMS са
осигурени частично
транспортните разходи за

BUDNI

CARITAS

Сдружение за дива природа
"Балкани" - София

Сдружение "Био Б Еко",
с.Борино

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

екипите от 7 от центровете за
Домашни грижи на „Каритас“,
както и частични
възнаграждения на 2 от
медицинските сестри от общо
12.

Сдружение
"Дара хелп" София

Закупуване на 4 апарата за
отделенията за химиотерапия
с иновативна технология с
цел задържане или напълно
предпазване от загубата на
коса.

Фондация
"Помогни на
децата с
проблеми в
развитието" София

Набиране на средства за
безплатна рехабилитация и
издръжка на Медицински
център „Деца с проблеми в
развитието”.

20 000 лв.
годишно

Фондация
„За нашите
деца“ София

Кампания „Стани семеен
добродеятел“ има за цел да
предотврати изоставянето на
деца в България

20,000 лв.
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160,000 лв.

DARAHELP

214.24 лв.

10,043.59 лв.

Тъй като сумата от
кампанията е малка,
сдружението се отказа от
купуване на апарати и
използва средствата за
изработване на перуки и
закупуване на артикули от
първа необходимост за
пациенти с онкологични
заболявания (тюрбани,
сутиени и бански след
мастектомия)

DECA

1,932.09 лв.

1,932.09 лв.

Набраните средства се
използват за издръжката на
Медицински център «Деца с
проблеми в развитието».
Фондацията поема всички
комунални разходи: наем,
отопление, електричество,
вода, телефони, СОТ.
Резултатът от кампанията
позволява тези разходи да не
влизат в цената на
процедурите и те да бъдат
достъпни за по-голям брой
деца и финансово да се
облекчат родителите им. По
този начин набраните
средства се разпределят найсправедливо и всички деца са
равнопоставени. Капацитетът
на центъра е увеличен с 10%

DETSTVO

1,901.13 лв.

1,901.13 лв.

Превенция на раздялата
между детето и родителите 73 новородени деца не бяха
изоставени благодарение на
емоционална, психологическа
и материална подкрепа. В
пакетите за новородено,
който има всичко необходимо
за отглеждане на детето през
първите месеци след
неговото раждане козметика, пелени, биберони,
шишета, дрешки, ваничка.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Продължи и мобилната
социална работа с рискови
групи с цел развитие и
подобряване на родителските
умения на семейства, които
срещат трудности в
отглеждането на своите деца.

Фондация
"Дико Илиев"
- София

Построяване на паметник на
маестро Дико Илиев в
Борисовата градина

40,000 лв.

Фондация
„Дивите
Животни“ София

Основна цел на безсрочната
кампания “Гласът на дивите”
е набирането на средства за
дейността на фондация
“Дивите Животни” за
спасяването, лечението и
доотглеждането на
пострадали или осиротели
диви животни независимо от
техния вид или защитен
статут.

1000 лв.
месечно

Фондация
"АР
България"

Издръжка на единствения
хуманен неправителствен
приют в София "Фермата" с
капацитет 200 кучета и
клиника Франциска –
спасителен център за
пострадали и болни бездомни
животни.

25000 лв.
месечно
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DIKOLILIEV

DIVITE

DOG

70,21 лв

Не са изразходвани

5,870.65 лв.

121,017.17 лв.

През изминалата година
пациентите са 3430, близо
1000 повече от предишната
година. Събраните от DMS
средства бяха използвани за
покриване на нарастващите
нужди от специализирани
храни – лечебни каши,
насекоми, млека, плодове,
семена и месо, както и
специализирани материали
за лечение и доотглеждане
на диви животни. Част от
средствата бяха използвани
за информационните
материали за кампанията
552,937.88 лв.

Единственият в София
частен приют е дом на 200
бездомни кучета от
столицата. При постъпване
на всяко едно ново куче, то
задължително се приема във
ветеринарната амбулатория
към приюта и изследвано за
разпространени инфекциозни
и векторни заболявания,
микрочипирано,
обезпаразитено, ваксинирано
по схема, кастрирано и едва
тогава – изведено от
карантина и настанено в
приюта, където може да бъде
видяно и предлагано за
осиновяване.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Фондация за
социална
промяна и
включване София

Издръжка на домовете в
програма „Дом Възможност”
за младежи, напускащи
институционална грижа.

Фонд за
лечение на
деца

Въпреки оптимизирането на
разходите за лечение чрез
специални споразумения с
болниците, Фондът се нуждае
от все повече средства, за да
не остане нито едно дете без
финансова подкрепа в
борбата си за живот.

Сдружение
"Празнични
герои" София

Дарителски кампании по
случай национални и
християнски празници за
подпомагане на социално
слаби семейства, възрастни
хора, самотни майки и хора с
увреждания.

150 000 лева
за Великден
и 150 000
лева за
Коледа

Сдружение
"Гласът на
животните" Бургас

Храна, лечение, кастрации и
ваксинации на бездомни
животни

Фондация
„Приятели на
животните" Бургас

Помощ както на животни,
така и на хора, които поради
някакви причини не могат да
задържат или отглеждат своя
любимец.
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120,000 лв.

DOM

9,259.76 лв.

С набраните средства са
изплащни наемите на
апартаментите от Програма
„Дом Възможност” в
градовете Варна и Бургас с
по 14 настанени млади хора
след напускане на
институциите за деца. Част от
средствата са използвани за
закупуване на храна на
младежите, настанени в
наблюдаваното жилище в
Бургас

10,000 лв.

FOND

1,018.43 лв.

няма отчет

GEROI

11,062.84 лв.

165,197.63 лв.

500 лв.
месечно

GLAS

1,267.98 лв.

19,462.69 лв.

Лечение, кастрация и
задомяване на бездомни
животни - 34 животни бяха
задомени, за 8 все още се
търсят домове

1 800 лв.
месечно

HELP

6 765,32 лв.

69 054,25 лв.

Лечение и кастрация на

Частично финансиране на
5277 пакета в 70 населени
места за Великден и 6575
пакета в 107 населени места
за Коледа 2017 г.

малтретирани и изоставени
175 бездомни животни.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Сдружение
Лечение, кастрация,
„Анимал Хоуп обезпаразитяване и храна за
България
бездомни животни
Бургас”

3400 лв.
месечно

HOPE

542.75 лв.

542.75 лв.

Част от храната за животните
в Кризисния център на
сдружението

Църковно
настоятелств
о при храм
„Св.прмчк.Пр
окопий
Варненски” Варна

Изграждане на православен
храм във Варна за първи път
от 100 години насам.

100,000 лв.

HRAM

1,309.51 лв.

Фондация
"Българска
хранителна
банка" София

Спасяване на годни храни закупуване на консумативи,
материали за работа на
доброволци, наем,
организиране на кампании.

23,000 лв.

HRANA

5,716.94 лв.

14,277.89 лв.

Сдружение
„Айкет
Рескю” Пловдив

Разходи за храна,
медикаменти, прегледи,
консумативи, наем за
помещението за приюта за
бездомни котки

ICAT

8,177.08 лв.

10,000 лв.

Разходи за лечение на
бездомни котки, храна и
консумативи за останалите
над 30 в мини приюта на
сдружението

Фондация
"Искам бебе"
- София

Подкрепа за решаване на
проблемите с
репродуктивното здраве на
семействата и несемейните
двойки в България.

1757.95

15,000 лв.

Проект "Надежда пътува"
информира пациентите от
малките населени места в
Северозападна България за
възможностите за
профилактика и лечение на
стерилитет. На среща във
Видин присъстваха 30
семейства от Видин,
Козлодуй, Гложене, Хърлец.
Екип от лекари на Болница
„Надежда“ в продължение на
2 дни проведе безплатни
прегледи с най-модерна
апаратура, фондацията пое
първоначални изследвания и
процедури на около 20

26

4000 лв.
месечно

20,000 лв.

ISKAMBEBE

Изграждане на фасадно
осветление за кръстове

Разходи за складиране и
съхранение на дарени
хранителни продукти в
логистичния склад на
банката. Над 7 800 българи,
живеещи в лишения,
получават ежеседмично
хранително подпомагане по
програми на БХБ всеки
месец.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

двойки. В резултат има
постигната бременност на 3
двойки от преминалите вече
лечение.

Сдружение
"Приятели на
Карин дом" Варна

Музикотерапия на деца със
специални потребности с цел
подобряване състоянието им
и тяхното социално
включване

7,800 лв.

Фондация
„Нана
Гладуиш Една от 8” София

Достигане до пациенти и
техните близки в цялата
страна чрез закупуване на
кемпер, който да изпълнява
функция на мобилен клуб на
Фондация "Една от 8"

59,750 лв.

KEMPER

Национална
библиотека
"Св.Св. Кирил
и Методий" София

Закупуване на камера за
аноксия - най-съвременната
екологична технология за
нетоксично почистване и
спасяване на старинни книги
и документи.

50,000 лв.

KNIGA
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KARINDOM

908.52 лв.

11,659.38 лв.

Музикотерапията оказа
въздействие върху отделните
области на развитие, което се
отразява положително в
подготовката и готовността на
децата в прехода им към
образователна институция.
Месечно се провеждат
средно по 20
музикотерапевтични сесии в
рамките на 45 минути. Към
септември 2017 г. 6 деца,
участвали в
музикотерапевтични сесии за
периода април-септември са
постъпили в училище, а 2 са
приети в детска градина. От
септември 2017 в сесиете и
групите по музикотерапия
постъпиха нови 6 деца.

6,563.41 лв.

63,497.58 лв.

Част от сумата за кемпера е
чрез DMS. Екипът е обиколил
25 града в страната и 11 от
най-големите онкологични
болници за психологическа и
емоционална подкрепа на
жените с рак на гърдата и
техните близки

602.14 лв.

50,000 лв.

Системата е закупена. В
Националната библиотека се
съхраняват повече от 8 000
000 книжни документа, много
от които са единствени копия.
С инсталирането на камерата
НБКМ вече осигурява условия
за съхраняване на книжния си
фонд, както и за опазване на
книжовно-документалното
наследство в библиотеките в
цялата страна.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Фондация
"АР
България" София

Набиране на средства за
създаване на приют за
малтретирани коне и
селскостопански животни

100,000 лв.

СУ „Иван
Вазов” Вършец

Закупуване на мобилен
планетариум – Immersive
Experiences

40,000 лв.

Сдружение
„Грийнуей” Габрово

Грижа за безстопанствените
и изоставени животни в
приют за безстопанствени
животни в Габрово

150 лв.
месечно

Фондация
„Четири
лапи" София

Масова кастрация,
ваксинация,
обезпаразитяване и връщане
по места на бездомни
животни в София и страната

12 000 лв. на
година

Сдружение
"Национален
клуб на
привържениц
ите на ПФК
Левски" София

Благотворителни кампании
на фен клуба
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KONE

KOSMOS

5,160.79 лв.

31,707.42 лв.

91.27 лв.

Храна и материали за
отглеждане на спасени
животни - 6 коня, 4 магарета,
2 прасета, 3 кози и 1 овен.
Значим възпитателен ефект
върху обществото и
собствениците на такива
животни. Все по-често се
обръща внимание на
нехуманното отношение към
конете и селскостопанските
животни
Тъй като сумата от
кампанията е малка,
училището използва
даренията за учебни пособия

LAPA

1,529.84 лв.

6,250 лв.

Закупени колибки, лекарства,
храни, ваксини, заплатени са
операции на пострадали
животни.

LAPI

18,667.06 лв.

401490,46 лв.
от „Четири
лапи“ Интернеш
ънъл и 42535
лв. дарения

През 2017 г. в клиниката са
кастрирани 1896 животни.
(596 кучета и 1300 котки),
само ваксинирани и
обезпаразитени – 546. 618
животни са лекувани, 71
животни са осиновени, 96 са
настанени във временен дом.

LEVSKI

797.44 лв.

няма отчет

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Сдружение
"Гребен клуб
Черпоков“ Полвдив

Закупуване на лодки след
пожар в гребния клуб
"Черпоков" в Пловдив

50 000 евро

LODKA

192.48 лв.

Фондация
"Созопол" София

Закупуване на изключително
интересния и ценен макет на
Рилския манастир, направен
от кибритени клечки.

30,000 лв.

MAKET

422.68 лв.

4,000.00 лв.

Средствата са изплатени на
Пламен Игнатов - автор на
макет на "Рилски манастир"
съгласно Договор от
04.09.2013 г. и Окончателен
Договор за покупко-продажба
на „Макет на Рилски
манастир” от 02.06.2017
година, с което кампанията
„Да спасим уникална
българска творба“ – DMS
MAKET е успешно
приключена.

Фондация
"Надежда за
малките“ София

Центровете на фондация
представляват малки уютни
къщи с двор, в които шест
бебета или малки деца
получават индивидуално
внимание и грижа.

15,000 лв.

MALKITE

1,012.91 лв.

1,200.00 лв.

С набраните дарения от DMS
е платен наемът в София
Лайв клуб за проведохме
благотворителен празничен
концерт на 03.12.2017 г. за
популяризиране на каузата и
набиране на допълнителни
средства.

Фондация
„Възраждане
на
Пенкьовския
манастир“ София

Възстановяване, поддръжка
и популяризиране на
Пенкьовски манастир,
намиращ се в с. Пенкьовци,
община Трън

9,000 лв.

MANASTIR

884.32 лв.

1,104.32 лв.

Не са изразходвани

Фондация
"Созопол" София

Закупуване на изключително
интересния и ценен макет на
Рилския манастир, направен
от кибритени клечки.

30,000 лв.

MAKET

422.68 лв.

4,000.00 лв.

Средствата са изплатени на
Пламен Игнатов - автор на
макет на "Рилски манастир"
съгласно Договор от
04.09.2013 г. и Окончателен
Договор за покупко-продажба
на „Макет на Рилски
манастир” от 02.06.2017
година, с което кампанията
„Да спасим уникална
българска творба“ – DMS
MAKET е успешно
приключена.
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Частично финансиране на
оборудване за лодки

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Съюзът на
слепите в
България регионална
организация
София

След тежката катастрофа на
17.11.2017 г. на пътя София –
Варна край с. Микре загинаха
9 човека, а 13 се нуждаят от
средства за лечение и
рехабилитация.
Пострадалите са сред
членовете на Териториалната
организация на слепите в
Перник.

60,000 лв.

MIKRE

5,986.06 лв.

47,503.55 лв.

Федерация
"Спорт за
хора със
зрителни
увреждания"

Създаване на мобилно
приложение, което ще дава
гласова информация за
местоположението на
незрящия с точност до
сантиметър.

39,800 лв.

MOBILEN

1,016.35 лв.

1,016.35 лв.

Не са изразходвани

Институт за
етнология и
фолклористи
ка с
Етнографски
музей - БАН София

Ремонт и оборудване на
Образователен център, в
който децата и учениците ще
се запознават с
представителна етнографска
експозиция в музея и с
традиционни умения и
занаяти

50,000 лв.

MUZEY

887.83 лв.

887.83 лв.

Не са изразходвани

Сдружение
"Верният
настойник" Бургас

Повишаване успеха на
учениците в училище от
ЦНСТДМ Средец, около 20
деца, ЦНСТДМ „Ронкали”,
около 14 деца и ОУ във
Факия, между 50-60 деца.
Всяко дете за всяка получена
от него отлична оценка ще
получава по 1 лв.

900 лв.

NAGRADA

262.38 лв.

Спасителен
център за
диви животни
при „Зелени
Балкани“ –
Стара Загора

Подпомагане дейността на
Спасителния център за диви
животни чрез подобряване
инфраструктурата му –
волиери, амбулатория,
посетителска част.
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5,000 лв.

OREL

2,035.55 лв.

Комисия от представители на
община Перник и Съюза на
слепите в България ги
разпредели според степента
на увреждане сред 14-те
пострадали и за детето на
една от загиналие при
катастрофата.

Раздадени 625 лв. със
свидетелства за 625 отлични
оценки на 100 деца. От
ангажираността на децата с
учебния процес е намаляла
агресията сред децата,
увеличил се е успехът им и
се е подобрила
дисциплината.
7,924.39 лв.

Египетският лешояд е една
от най-бързо изчезващите от
Европа птици. Наличието на
размножаващи се двойки в
Спасителния център
значително ще подпомогне
вида в природата с
освобождаването на младите,
излюпени в Центъра.
Средствата бяха разходвани
за реконструкция на волиера
за лешояди за целите на
размножаването им.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Фондация
"Америка за
България" София

Инициативата „Малките
герои” за модернизиране на
интериорно детското
отделение в болница
"Пирогов"

400,000 лв.

PIROGOV

12,964.86 лв.

400,000 лв.

На 23 октомври 2017 г. се
състоя официалното
откриване на изцяло
ремонтираните със средства
на държавата и приказно
преобразените детски
отделения благодарение на
каманията. „Малките
герои“ завладяват трите
етажа на детските клиники в
„Пирогов“ с героите на
седемте морета (на приземен
етаж), герои от детски
приказки (втори етаж), супергерои от нашето ежедневие
(трети етаж), a в двора на
болницата бе изградена нова
детска площадка.

Фондация
„Света Ана” Варна

Подкрепа за младежи от
институции да учат и да се
развиват като личности, да
преодолеят травмите от
миналото и да се подготвят
за самостоятелен живот.

6,000 лв.

PODSLON

560.10 лв.

603.18 лв.

Средствата бяха използвани
за режийни разходи в Център
за временно настаняване
“Равен старт". В Центъра
бяха настанени 4-ма
младежи, напуснали
институция, фондацията им
осигуряваше всичко
необходимо за започване на
самостоятелен живот и
интегриране в обществото.
Към днешна дата центърът е
закрит

Фондация
"Поморие" Поморие

Изграждане на скулптурна
композиция на Свети Георги
Победоносец – символ на
Поморие

25,800 лв.

POMORIE

74.97 лв.

няма отчет

Сдружение
„Риболовен
клуб
„Приятели” София

Зарибяване на язовир Искър
с шаран, бял амур, сом и
други видове

10,000 лв.

PRIATELI

152.97 лв.

няма отчет

Дружество за
защита на
животните
„Спаси ме” Карнобат

Лечение, кастрация и
задомяване на бездомни
животни

20,000 лв.

PRIUT
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4,383.15 лв.

20,000 лв.

Храна за бездомните кучета
в приюта, медикаменти за
лечение и дърва за
отопление през студените
зимни месеци. Постоянна
грижа за 90 до 100 животни, а
годишно през приюта
минават около 150-160
животни, като една част се
връщат след кастрация и
обработка по местата от

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

където са заловени, а около
10-12 животни са осиновени.

Фондация
"Майко мила"
- София

“Оле Мале” е онлайн
платформа, която събира на
едно място труда на майки на
деца с увреждания или
заболявания, които по
принуда или по любов са
открили своето второ
призвание – да творят с
ръцете си. Целта е “Оле
Мале” да квалифицира
майките да произвеждат,
продават и да имат добри
доходи

Сдружение
„Респект към
животните“ София

Сдружението всекидневно
полага грижи за над 25
животни, като храни,
обезпаразитява, ваксинира и
ако е нужно, лекува

1000 лв.
месечно

Сдружение
„Централна
рибноопазва
ща
организация“
– Стара
Загора

Противопоставяне на
бракониерството и
нерегламентирания улов на
риба в 9 язовира. Чрез ръчни
термокамери могат да бъдат
наблюдавани голями
територии, независимо от
часа и метеорологичните
условия.

32,000 лв.

RIBA

Сдружение
„Съюз на
българските
спасители” Сандански

Създаване на онлайн
система, която ще помага на
пострадалите при бедствия
или на тези, които не знаят
какво да правят при подобна
ситуация.

15,000 лв.

SBS

213.33 лв.

Фондация
"Ресурсен
център
Билитис" София

Основната цел на София
Прайд е да противодейства
на предразсъдъците, които
водят до неравнопоставеност
на ЛГБТИ хората в България.

SOFIAPRIDE

545.51 лв.
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10,000 лв.

1000 лв.
месечно

RABOTA

RESPECT

755.28 лв.

Не са изразходвани

17,981.45 лв.

17,981.45 лв.

2,176.66 лв.

5,160.60 лв.

За последната година
сдружението успя да
подслони, задоми,
възстанови, излекува,
кастрира и спаси над 200
улични животни.

Ефективността на
организацията се повиши
многократно след
закупуването на 1 термо
камера - няколко хванати
бракониери, на които са
съставени актове.
Необходимостта от големи
групи доброволци е сведена
до екипи от по двама души.
Не са изразходвани

29,560.36 лв.

През 2017 г. мотото на
София Прайд беше “Да
прогоним предразсъдъците”,
а символ на прайда кукерската маска. С този
символ прайдът показа, че

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

ЛГБТИ хората са граждани,
които обичат българските
традиции и вярват, че София
Прайд също ще бъде
традиционен празник в
България. В шествието взеха
участие над 3000 души.
Средствата от DMS са
използвани за комуникация и
материали.
Сдружение
"Самаряни" Стара Загора

Да се подкрепи семейството
на Гери Тодорова във връзка
с тежкото онкологично
заболяване, с което се
бореше баща й – Иванко
Тодоров.

20,000 лв.

Фондация
"Анимал
Уелфеър
България" с.Скутаре

Наем на временни приюти за
бездомни животни, храна,
ветеринарно лечение, тежки
ортопедични операции и
продължително лечение на
животни.

Сдружение
"Фуутура" София

Подпомагане на
благотворителни спортни
състезания

Фондация
„Свята
България“ София

Средства за археологическо
проучване на пространството
около средновековния храм
„Св. Спас“, с. Червен брег
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SAMARITANS

903.60 лв.

3000 лв.
месечно

SPASI

411.39 лв.

1,506.40 лв.

Храна за спасителния център
във Велинград, където
обитателите са 106 кучета,
както и за лечението им

2,000 лв.

SPORT

111.97 лв.

2,201.20 лв.

Организатор или партньор в
над 20 спортни събития

2,641.59 лв.

3,218.59 лв.

Фондацията продължи да
работи за изграждане на
дренажна система около
храма. В очакване на
одобрение от
Министерството на културата
са започнати подготвителни
дейности за изпълнението на
проекта – косене на тревата
около храма и отстраняване
на тревни чимове. Поради
отказ на институциите да
одобрят проекта, засега
дейностите са преустановени.
Изразходвани 425,62 лв.

15,000 лв.

SVETI SPAS

424,44 лв. за текущи
съпътстващи разходи за
лечението на Иванко
Тодоров, след неговата
смърт сдружението преведе
479,16 лв. за лччението на
Бориса Досева, която има
кампания в DMS

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

Църковно
настоятелств
о при Храм
"Св. апостол
първомъчени
к и архидякон
Стефан" София

Изграждане на храм "Св.
апостол първомъченик и
архидякон Стефан" в Южния
парк, София

155,000 лв.

Сдружение
"За теб" Варна

Създаване на условия за
професионална реализация
през 2016 и 2017 г. на Зоя
Чавдарова – републикански
шампион по тенис в
инвалидни колички за 2015 –
чрез осигуряване на средства
за тренировки, оборудване,
екипировка и участие в
международни състезания и
тренировъчни лагери.

16,400 лв.

Фондация
"Благотворит
ел" - София

Закупуване на адаптирана
платформа с люлка за деца с
увреждания

Фондация
BCause Помощ за
благотворите
лността,
програма
„Готови за
успех"

„Готови за успех“ е
стипендиантска програма на
фондация „Бикоус в помощ на
благотворителността", която
подкрепя образованието на
младежи без родители,
отгледани от роднини или в
социални институции и които
имат отлични постижения в
обучението си.
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SVSTEFAN

4,429.72 лв.

17,106.44 лв.

Набраните средства от ДМС
не са изразходвани.
Необходимата сума за
започване на етап от процеса
по строителство значително
надвишава средствата, с
които настоятелството
разполага.

TENNIS

205.98 лв.

4,330.00 лв.

Участие в 3 състезания през
2017 г. в Словакия,
Хърватска, Гърция.
Допълнителна подкрепа и
награден фонд, предназначен
за състезания през 2018 г.
Класиране на 65 позиция в
световна ранг листа (24
позиции напред в сравнение с
2016). Средствата са част от
стойността на гуми за
спортната количка на Зоя,
доставят се от САЩ и са
задължителен реквизит преди
участие в състезания

2,950 лв.

USMIVKA

340.73 лв.

2,950 лв.

В Комплекса за социални
услуги „Св. Св. Константин и
Елена“ - Пловдив са
настанени общо 63 деца,
голяма част от тях се
придвижват в инвалидни
колички. Те никога не са се
качвали на люлка. През юни
2017 адаптираната
платформа с люлка е купена
и монтирана. Децата и
младежите ползват люлката с
помощта на персонала. Това
е изцяло ново усещане за тях
и постепенно се превръща в
забавление. В квартала има и
други деца в инвалидни
колички, които живеят със
семействата си и които също
ползват люлката.

5,000 лв.

USPEH

204,743 лв.

Финансиране на ученик без
родители с отличен успех и
частично финансиране на
студент от програмата. Вече
12 години поред програмата
подкрепя отлични ученици и
студенти, загубили един или и
двамата си родители.
Младежите, които получават
стипендии „Готови за

1,199.95 лв.

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

успех“ са класирани по успех
– не защото са ощетени от
съдбата, а заради успехите и
постиженията си в сферата, в
която са избрали да се
развиват. За 2017-2018
учебна година
стипендиантите са 112.
Едногодишна стипендия за
студент е на стойност 2000
лв., а за ученик в 12 клас –
1000 лв.
Фондация
„Свята
България“ София

Средства за най-спешната
реставрационна дейност,
свързана със спасяването на
старинния манастир „Св.
Георги“ в с.Ваксево.

Сдружение
Предоставяне на помощ и
"Верен
извършване на лечение на
приятел пострадали и болни бездомни
България" - с. животни
Хърлец

Българска
асоциация на
хора с
онкологични
и други
заболявания
„Живот“ –
Хасково

35

Създаване на Център за
възстановяване, информация
и консултиране на хора с
онкологични заболявания и
техните близки – единствен в
област Хасково и съседните
области.

10 000 лв.

2000 лв.
месечно

20,000 лв.

VAKSEVO

384.95 лв.

VEREN

888.06 лв.

VIK

557.56 лв.

434.95 лв.

Организационна дейност и
набавяне на необходимите
документи - на 6.11.2017 г.,
след повече от година
манастирът "Св. Георги" и
прилежащият му имот се
сдоби с нотариален акт.
Подаден е проект за
аварийна консервация и
проучване на стенописите в
храма за съгласуване в
НИНКН. Проектантска
организация се нае
доброволно и безвъзмездно
да изработи проект за
цялостна реставрация на
манастира. Изразходвани 103
лв.
Лечение, кастриране,
обезпаразитяване и
ваксиниране на бездомни и
пострадали животни - над 50
кастрирани бездомни, над 80
спасени и излекувани
животни

3,618.16 лв.

Ремонт в едното помещение,
закупено офис обзавеждане,
което създаде свежа, приятна
и предразполагаща
обстановка за провеждане на
срещи със специалисти за
психологическо
възстановяване и
емоционално стабилизиране
на онкопациенти и близките
им. Уютното помещение е
подходящо място за
обърканите и безпомощни
новозаболели пациенти и
близките им, където да се
срещат и разговарят със
сродни по съдба хора; да

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

установяват социални
контакти, да споделят опит и
да си дават кураж.

Църковно
настоятелств
о при храм
„Възнесение
Господне”

Изграждане на православен
християнски храм
„Воснесение Господне” /Св.
Спас/ в "Младост" 1, София
на мястото на разрушения
през 50-те години на 20-ти век
параклис „Свети Спас”.

10,000 лв.

Комплексен
онкологичен
център - Русе

Закупуване на дефибрилатор

8,000 лв.

Фондация
„Заслушай
се”

Закупуване на
професионална техника,
специализиран софтуер за
субтитриране, разработка на
уеб сайт и мобилно
приложение, които ще се
развиват по-нататък като
платформа за предоставяне
на виртуални жестови услуги

10,000 лв.

Община
Невестино

Поставяне на
видеонаблюдение и
изграждане на навес към
параклиса „Св. Пророк Илия”
в с.Илия, община Невестино

3,000 лв.
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VOZNESENIE

807.86 лв.

Не са изразходвани

ZDRAVE

270.69 лв.

Дефибрилаторът на стойнст
8500 лв. е купен след
кампания на инициативната
група "Уаби саби", спортни и
младежки организации, които
организираха турнири,
разпродажби и
благотворителни търгове.

ZNAK

1,122.01 лв.

Средствата бяха
израходвани за жестови
преводачи във видеоколцентъра за видео-жестов
превод в подкрепа на глухите
хора, които ползват видеожестов превод вече на 35
места. През 2018 г. се
очакват точките за видеожестов превод да достигнат
до 130 места в страната. Това
е първата стъпка за
осигуряването на адекватна
достъпна среда в подкрепа на
глухите хора в България.

ZOGRAF

1,083.26 лв.

Не са изразходвани

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.

X.

Кампании - успешни примери

КАМПАНИЯ "ПОМОГНИ НА ПРИЯТЕЛ!"
DMS DOG
Организация: Фондация "АР България"
Набрана сума от DMS през 2017 г.: 121 017,17 лв.
Общо набрана сума от всички източници: 552 937,88 лв.
За поредна година кампанията с дума DMS DOG постига най-висок финансов резултат от всички
кампании в DMS. Приют „Фермата“ е единственият частен приют за бездомни кучета в София и е
постоянен дом на 200 кучета. Тук нежеланите бивши бездомници получават медицинска грижа,
социализация и намират своя бъдещ стопанин.
Всички обитатели на приюта се обезпаразитяват вътрешно и външно всеки месец, реваксинират
всяка година и се хранят с качествена кучешка храна, отговаряща на физиологичните и възрастовите
им нужди. През 2017 г. в приюта са постъпили 663 кучета и 48 котки. Нов дом са намерили общо
708 животни. 1095 бездомни кучета и 82 бездомни котки са получилите първа помощ, лечение или
операции през 2017 г. Кастрирани са близо 1000 животни.
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КАМПАНИЯ "ПРИКАЗНИ ГЕРОИ"
DMS PIROGOV
Организация: Фондация "Америка за България"
Набрана сума от DMS през 2017 г.: 12 964,86 лв.
Общо набрана сума от всички източници: 400 000 лв.
Успешно проведената инициатива "Малките герои” на фондация „Америка за България” и
партньори има изключително голям ефект. Целта беше детските клиники в „Пирогов", най-големият
национален спешен център, да се превърнат в място, в което децата и тинейджърите да се чувстват
специални в една адаптирана за тях среда. Инициативата „Малките герои” беше продължение на
реконструкцията на детските отделения, финансирана от Министерството на здравеопазването. На
23.10.2017 г. се състоя официалното откриване на изцяло ремонтираните и приказно
преобразените детски отделения. Трите етажа на детските клиники в „Пирогов“ са превърнати в
Героите на седемте морета (на приземен етаж), Герои от детски приказки (втори етаж), Супергерои от нашето ежедневие (трети етаж), a в двора на болницата бе изградена нова детска
площадка. Сребърният бор, посаден от Фондацията до детската площадка, ще напомня за „Малките
герои“ и ще огрява двора на „Пирогов“ с коледната си украса.
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КАМПАНИЯ "РОЗОВИЯТ КЕМПЕР НА 1 ОТ 8"
DMS KEMPER
Организация: Фондация "Една от 8 - Нана Гладуиш"
Набрана сума от DMS през 2017 г.: 6563,41 лв.
Общо набрана сума от всички източници: 63 497,58 лв.
Цел на кампанията беше достигане до пациенти и техните близки в цялата страна чрез
закупуване на кемпер, който да изпълнява функция на мобилен клуб на Фондация „Една от 8″.
Екипът на фондацията се състои от жени с диагноза рак на гърдата. Те знаят и разбират
проблемите и страховете на пациентите от първо лице и са готови да им помогнат и отговорят
на всеки въпрос. Досега с кемпера са обиколени 25 града в страната и 11 от най-големите
онкологични болници за психологическа емоционална и информаионна подкрепа на жените с
рак на гърдата и техните близки, както и грим съвети, аксесоари за глава. Психологът на екипа
представяше техники за справяне със стреса, а кулинарен блогър готвеше вкусни и здравословни
храни за всички хора, които присъстваха на събитието в конкретния град.
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