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Единен дарителски номер (DMS) 17 777 е широко познат в България
дарителски механизъм за набиране на средства в подкрепа на хора,
организации и институции. Чрез дарителски SMS-и и онлайн
дарения DMS дава възможност на дарителите да подкрепят различни
каузи и да носят промяна.
От началото през 2007 г. механизмът започна като партньорски проект, който се осъществява
от Български дарителски форум (БДФ) и Фондация „БИКОУЗ в помощ за благотворителността“ като
администратори и координатори на механизма. Изключително важно е партньорството на трите
мобилни оператора в България (Теленор България, VIVACOM и А1 България,) които съвместно
поддържат единния дарителски номер 17 777 със съдействието на доставчика на мобилни
комуникационни услуги „Тера комюникейшънс“ АД.
Развиваме и надграждаме платформата, съобразявайки се с новите технологични тенденции и
изискванията на дарителите за бърз и лесен начин да даряват. През 2015 г. бяха добавени
дарителските онлайн канали, които са осигурени от новите партньори на проекта Обединена
българска банка и „Ипей“ АД.
Нашият екип вече 12 години работи всеотдайно, за да бъде DMS максимално лесен и удобен
за дарителите, а физически лица и граждански организации да провеждат дарителски кампании
при ясен и прозрачен регламент.
DMS гарантира:







лесен достъп за всички - за имащите нужда от подкрепа и за тези, които искат да помогнат;
подкрепени кампании – предоставяме съвети, обучения и взаимопомощ;
защитени дарители – проверени кампании, не се събира нито лев повече от необходимото, а
от дарените се изискват отчети за целевото изразходване на средствата ;
прозрачност, редовна информация и публична отчетност за набраните и изплатени средства –
всеки ден, месец, година;
постоянно технологично усъвършенстване за лесно ползване от дарители и дарени;
работа без печалба – DMS е нетърговска инициатива, която покрива разходите си, без да
печели от дарители и нуждаещи се.

Със съдействието и безвъзмездната помощ от страна на всички партньори DMS всяка година
дава възможност на над 1 милион дарители да подкрепят избраните от тях каузи.

Сърдечно благодарим за това!
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I.

DMS през 2018 година

1.1. Общо представяне на кампаниите в DMS
През 2018 г. общият обем дарения в DMS отново надхвърля 1 милион лева. Силно се увеличи броят
на НПО, които избраха да ползват предимствата на DMS – над 100 организации имат кампании в
DMS. Даренията, набрани за техни каузи, за пръв път се доближиха до обема дарения, които
кампаниите за лечение на хора традиционно събират всяка година. Броят на кампаниите за лечение
остава голям, провокиран от неефективната работа на здравните институции и невъзможността
нуждаещите се да получат адекватно лечение.
Общият брой на кампаниите в DMS през 2018 г. е 219. В зависимост от типа кампания, респ.
насоченост на подкрепата, те биват 4 групи. Разпределението на общия брой кампании по видове
за 2018 г. е, както следва:


Кампании за лечение на хора – 88 броя;



Кампании на организации – 131 броя, от тях:
o

19 участват и в дарителската инициатива на Райфайзенбанк България „Избери, за да
помогнеш“;

o

4 са кампании на църковни настоятелства;

o

4 са кампании на публични институции (2 на общини, 1 болница и 1 музей).

Кампании в DMS през 2018 г.

Каузи на НПО
104 кампании

Църковни
настоятелства
4 кампании

Общини и
болници
4 кампании

За лечение на хора
88 кампании

Дарителска
програма
"Избери, за да
помогнеш" на
Райфайзенбанк
19 кампании
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Кампаниите, стартирали в DMS през 2018 г., са 87 броя, като от тях 42 са за лечение на хора и 45
са каузи на организации.

1.2. Дарени средства чрез DMS през 2018 г.
Общата сума на даренията, направени през DMS, е 1,088,311.62 лв.
Спрямо предходната 2017 г. се отчитат 92,954.51 лв. по-малко дарени средства или спад с 8%.
 Даренията от SMS-и са на обща стойност 945,4435.63 лв. (с 9% по-малко в сравнение с 2017 г.);
 Онлайн даренията са на обща стойност 142,868.00 лв. (с 1% по-малко от 2017 г. ).

DMS дарени средства през 2018 г. по месеци, в лева
декември

118,624.77

ноември

103,784.74

октомври

83,498.47

септември

88,212.13

август

92,298.90

юли

78,747.12

юни

77,336.09

май

68,176.45

април

80,809.44

март

85,409.23

февруари

104,756.20

януари

106,658.09
Дарени средства online



Дарени средства от SMS

ОБЩО дарени средства

Брой изпратени дарителски SMS-и:
 Еднократни, на стойност 1 лв. – 597,136 бр.
(с 169 076 броя по-малко изпратени дарителски SMS сравнено с 2017 или 28%
понижение)
 Абонамент, на стойност 2 лв. – 147,496 бр.
(с 32 971 броя повече сравнено с 2017 или 29% положителен ръст )
 Абонаменти, на стойност 5 лв. – 17 554 бр.
(с 5853 броя повече сравнено с 2017 или 50% положителен ръст )
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Брой изпратени дарителски SMS през 2018 г.
450,000

403,610

400,000
350,000
300,000
250,000

193,526

200,000
150,000

106,533

100,000

40,963

50,000

14,704

2,850

0
Брой на SMS от 1 лев

Брой на SMS от 2 лев

за лечение



Брой на SMS от 5 лев

каузи на НПО и други

Изплатени суми към кампаниите от платени SMS-и:
 Еднократни, на стойност 1 лв. – 593,374.10 лв.
 Абонамент, на стойност 2 лв. – 268,629.64 лв.
 Абонаменти, на стойност 5 лв. – 83,439.88 лв.
 Обща сума от SMS-и – 945,443.63 лв.

Изплатени суми към кампаниите от SMS, в лева
403,171.32 лв.

193,510.28 лв.

190,202.78 лв.

75,119.36 лв.

69,773.84 лв.
13,666.04 лв.

Изплатени SMS от 1 лв.

Изплатени SMS от 2 лв.
за лечение

Изплатени SMS от 5 лв.

каузи на НПО и други
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Изплатени суми от онлайн дарения чрез:


Виртуален ПОС на ОББ – 97,827.00 лв.



Epay.bg - 45,041.00 лв.



Общо – 142,868.00 лв.

Онлайн дарения чрез DMS през 2018 г., в лева
88,231.00 лв.

38,568.00 лв.

9,596.00 лв.

6,473.00 лв.
онлайн
дарения
epay

онлайн дарения ОББ

за лечение

каузи на НПО и други

По отношение на сумите, които са дарени онлайн чрез DMS през 2018 г., прави впечатление, че тези
с по 5 лева формират най-голяма част от общия обем (34%). 37% са онлайн даренията на суми между
10 и 50 лева.

Суми на онлайн дарения през DMS
45%
40%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
до 5 лв.

6-10 лв.

11-20 лв.

21-50 лв.
epay

51-100 лв. 101-200 лв. 201-500 лв. над 500 лв.
ПОС ОББ
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1.3. Обобщени резултати по видовете кампании спрямо различните възможности за
даряване в DMS

Видове кампании

Брой
кампании

Сума от
еднократни
SMS от 1 лв.

Сума от
абонамент SMS
от 2 лв.

Сума от
абонамент SMS
от 5 лв.

Сума онлайн
дарения през
epay

Сума онлайн
дарения през
ОББ

ОБЩО

За лечение на хора

88

403 171,32 лв.

75 119,36 лв.

13 666,04 лв.

38 568,00 лв.

88 231,00 лв.

618 755,73 лв.

Каузи на НПО

104

185 923,76 лв.

191 683,76 лв.

69 029,96 лв.

6 008,00 лв.

8 428,00 лв.

461 073,48 лв.

Църковни настоятелства

4

2 164,61 лв.

1 355,06 лв.

590,48 лв.

80,00 лв.

770,00 лв.

4 960,15 лв.

Общини и болници

4

1 611,67 лв.

447,55 лв.

153,39 лв.

385,00 лв.

398,00 лв.

2 995,61 лв.

Дарителска програма
"Избери, за да помогнеш" на
Райфайзенбанк

19

502,75 лв.

23,91 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

526,66 лв.

Общо:

219

593 374,10 лв.

268 629,64 лв.

83 439,88 лв.

45 041,00 лв.

97 827,00 лв.

1 088 311,63 лв.
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II.

Основни акценти и тенденции

 Броят на кампаниите в DMS през 2018 г. е 219 спрямо 170 през 2017 г.
 През 2018 г. са изпратени общо 762,186 броя SMS-и. В сравнение с 2017 г. те са с 130,251 SMS-а
по-малко, като намалението е при еднократните SMS-и.
 Броят на дарителски абонаменти чрез SMS отбелязва много силен ръст. През 2018 г. редовните
дарители в DMS са се увеличили с 39% . Основна част от дарителите с SMS абонаменти отново са
избрали да подкрепят каузи на организации, които се занимават с грижа за бездомни и болни
животни.
 Онлайн даренията продължават да имат сравнително малък дял от общия брой дарения (12%),
както и предишната година. Стопява се предпочитанието на дарителите от 2017 г. да даряват
чрез виртуалния ПОС в сайта (с банкови карти) спрямо дарителския бутон на системата за
интернет разплащания epay.bg (изисква се регистрация в epay.bg) - съотношението е 60:40
(ПОС/epay).
 Общата сума на даренията в DMS за 2018 г. е 1,088,311.63 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.
 Кампаниите получават всички набрани дарения без разходите за управление, които са описани
в частта „Управление и администрация на DMS“.
 Средната стойност на еднократния дарителски SMS след приспадане на разходите за управление
през 2018 г. е на стойност 0,93 лв.
 Средната сума от онлайн даренията е 45 лв., за дарителите през виртуалния ПОС тя е в размер
средно 47 лв., а за дарилите през ePay.bg - средно 30 лв.
 Общият брой онлайн дарения, получени през сайта на DMS е 3 525, докато през 2017 е 5 664. От
тях 2089 транзакции са направени през ПОС и 1436 през ePay.bg. През 2018 г. са сумата на онлайн
даренията е с 1244,57 лв. по-малка от тази през 2017 г.


Запазва се тенденцията за голям брой дарителски кампании за лечение на хора. Това не е
изненада, като се имат предвид редицата нерешени проблеми, свързани с работата на НЗОК и
затруднения
достъп
до
финансиране
на
скъпоструващо
лечение.
Държавната здравна администрация продължава да работи мудно и непрозрачно. След
закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и прехвърлянето му към НЗОК все повече
родители предпочитат да осигуряват лечение на децата си чрез дарителски кампании. Голяма
част от тях изобщо не подават документи в НЗОК, тъй като са убедени, че няма да получат отговор
навреме или ще им бъде отказано.



Дарителството обаче не бива да замества функцията на държавната здравна грижа. Поради това,
а и с оглед защита на ограничения дарителски ресурс, DMS изисква писмен отказ за
финансиране от НЗОК. Според регламента на платформата организаторите на кампании за
лечение трябва да представят също основни документи за заболяването, ясна инфомация за
цената на лечението и приемащата болница, да открият защитена дарителска банкова сметка.



Тъй като не желаят или не могат да отговорят на тези изисквания, много нуждаещи се изобщо
не достигат до механизма DMS, а се обръщат към други платформи с напълно свободен достъп.
Това увеличава броя на дарителските кампании за лечение извън DMS и на практика води до
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мобилизация на дарителски ресурс за дейности, които приоритетно са ангажимент на държавата
– осигуряване на адекватна здравна грижа и достъп до съвременно лечение и медикаменти.


Отворен остава проблемът с липсата на законодателна рамка за провеждане на дарителски
кампании.



Увеличава се броят на кампаниите за рехабилитация на деца и трансплантация на стволови
клетки на деца с детска церебрална парализа (ДЦП). Причината отново е в ограниченото
финансиране от НЗОК за рехабилитация и лечение на хора с ДЦП, без които качеството им на
живот силно се влошава.



Еднократните дарителски SMS-и остават най-предпочитан механизъм за подкрепа от
дарителите, традиционно предпочитани при кампании за лечение на хора /55% от общата сума
на даренията/. Отбелязва се обаче спад спрямо 2017 г., когато те са били 70%.



През 2018 г. има силен ръст на SMS абонаментите от 2 и 5 лв. – те са 33% от общата сума на
даренията спрямо 16% през 2017 г. Увеличението идва главно от редовните месечни дарения за
каузи на НПО – 56% от общата сума на даренията за тях през 2018 г. са от SMS абонаменти от 2 и
5 лв. (през 2017 са 60%)



Онлайн дарителството запазва обема на набраните суми, но заема по-малък дял от общата сума
на даренията – 13% (през 2017 г. са 15%).



За първа година набраните средства за лечение и за каузи на НПО са почти изравнени –
съответно 56% и 44% от общата сума на даренията. За сравнение през 2017 г. данните
показват 88% за лечение и 12% за каузи на организации.



Все още повечето НПО не умеят да промотират добре своите каузи. Най-успешните и популярни
кампании са свързани с грижа за бездомни, изоставени или бедстващи животни, тъй като зад тях
стои голяма дарителска общност и активна комуникация от страна на организациите.

III.
3.1.

Администриране на DMS
Разходи за управление

През 2018 г. разходите за управление са на стойност 75,479.88 лв. и включват:
 Техническо обслужване и и поддръжка на системата на номер 17777 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;
 Невзетите плащания (неплатени фактури) от абонатите на мобилните оператори, направили
дарения с DMS;
 Консултации и подкрепа за кандидатстващите кампании на организации, институции и
физически лица в подготовката на документи;
 Проверка на документите, включително от страна на външни експерти на различни аспекти от
кандидатурите на кампаниите;
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 Подготовка на становища за кандидатстващите кампании за одобрение от DMS Борд;
 Събиране на финансови отчети и преглед на документите 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.
 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;
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.

3.2.

DMS Борд

DMS Бордът има основна функция да разглежда и допуска за участие в платформата
кандидатстващи кампании, като се ръководи от критериите за включване в 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 Борд влизат представители на мобилните оператори, на оперативната SMS
система, на компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за дарения и обществени
личности.
Български дарителски форум и фондация BCause изразяват своята дълбока признателност
на членовете на DMS Борда за отговорността, подкрепата и доброволния им труд!
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IV.

Развитие на DMS

DMS продължава да е широко познат дарителски механизъм, който се ползва с голямо доверие от
дарителите. Все още повечето дарители го разпознават единствено чрез дарителския SMS към
номер 17777.
Работи се върху нов дизайн и навигация на сайта, които акцентират върху модерна визия и повече
функционалности, включително нови възможности за дарение и онлайн подаване на документи за
откриване на дарителска кампания. Обновеният сайт ще акцентира върху онлайн дарителството,
следвайки тенденцията за увеличаване на даренията през онлайн каналите, които са найпредпочитани от дарителите.
DMS продължава да се развива като дарителски механизъм, който е създаден за да подкрепя НПО
каузи, като им предоставя лесен достъп до дарителски канали, предлага консултации и обучения
за успешно промотиране на кампаниите им, насочва ги към повече прозрачност и добра отчетност.
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V.

Подробно представяне на видовете кампании в DMS през 2018 г.
5.1. Кампании за лечение на хора

Набрани суми за кампании за лечение на хора през
2018 г., в лева
онлайн дарения
през ПОС на ОББ
88,231.00 лв.
онлайн дарения
през epay
38,568.00 лв.
дарения от SMS
от 5 лв.
13,666.04 лв.
дарения от SMS
от 2 лв.
75,119.36 лв.

дарения от SMS
от 1 лв.
403,171.32 лв.

Как се откриват кампании за лечение?
Процесът на кандидатстване в DMS изисква да се представи набор от документи, за да удостоверим
от името на дарителите нуждата от търсеното лечение, реалната търсена сума и невъзможността тя
да бъде осигурена от друга обществена или частна институция.
Голяма част от документите представляват лични данни, които DMS отговорно пази:





Основни документи: епикриза с диагноза и потвърдено от лекарско становище лечение или
терапия;
съгласие и оферта от лекуваща болница;
копие от банков договор за дарителска сметка, от чиито условия е ясно, че парите не могат
да се превеждат и теглят за други цели, освен лечение;
отказ за финансиране от НЗОК.

Текущо, в DMS проверяваме набирането на средства от други източници и с готовност обявяваме
край на кампанията, когато парите са събрани. DMS съветва и свързва семействата и организаторите
на кампании, с цел подобряване на кампаниите и по-бързо набиране на нужните средства.
През 2018 г. бяха активни 88 кампании за лечение на хора, от тях 42 нови.
Общо приключилите кампании през 2018 год. са 38, от тях успешно приключиха кампаниите в
помощ на 20 души, като 11 от тях бяха за деца:
 Родителите на 2 деца бяха принудени да проведат дарителски кампании за закупуване на
импланти, необходими за оперативно лечение в България на гръбначни изкривявания
(сколиоза), тъй като фондът за лечение на деца, след промени в правилника през 2016 год.,
стесни силно кръга от болници, с които работи.
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 Други 2 деца набраха средства за лечение в САЩ след отказ на ЦФЛД да финансира
интервенциите – едното дете замина за извършване на селективна дорзална ризотомия, а
другото – за удължаване на бедрена кост.
 За 2 деца се наложи да се набират средства за лекарски хонорари, път и престой във Виена
след отказ на фонда да финансира леченията. След отказа родителите и на двете деца
подадоха заявление в НЗОК и получиха формуляр S2, с който се покриват разходите за
лечение, но не и съпътстващите разходи. В следващите месеци тази практика – фондът да
отказва, а НЗОК да дава одобрение за едно и също лечение – се повтори още много пъти и
показа ясно до каква степен е станала неефективна работата на ЦФЛД след 2016 год.
 Две деца с детска церебрална парализа набраха средства за подобряване на състоянието си
чрез вливане на стволови клетки в турски болници.
 Две деца с детска церебрална парализа набраха средства за интензивна рехабилитация в
Китай и Турция.
 Едно дете замина за неврохирургична операция в Германия след успешно набрани средства
за лечението му.
 Девет души над 18-годишна възраст успешно набраха средства за следните лечения:
o

гръбначна операция в AIMIS Кипър,

o

две гръбначни операции в Турция,

o

експериментална терапия за болест на Ходжкин в САЩ,

o

три бъбречни трансплантации в Турция,

o

костномозъчна трансплантация в Турция,

o

коригираща операция в Турция за премахване на неуспешно поставен в България
имплант.



Седем кампании бяха прекратени поради смърт. Три от тях бяха на деца, страдащи от тежки
онкологични заболявания.



10 кампании бяха приключени поради слаба дарителска активност, сменена цел на
кампанията или липса на контакт с титуляра.



Една кампания беше спряна, тъй като междувременно Министерство на здравеопаването
финансира лечението – DMS ANASTASIA.
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Подробен отчет на изплатените суми към кампаниите за лечение

(в низходящ ред спрямо размера на общата сума)

Кампания

DMS код

обща
изплатена
сума

изплатени
изплатени
еднократни еднократни
SMS от 1 лв. SMS от 2 лв.

изплатени
еднократни
SMS от 5 лв.

изплатени
онлайн
дарения

Помогни на Боби

BOBI

48,909.83 лв.

42,974.65 лв.

5,006.88 лв.

633.79 лв.

294.50 лв.

Мартина Танева

MARTINA

42,860.23 лв.

23,994.82 лв.

16,186.77 лв.

1,420.84 лв.

1,257.80 лв.

Натали Паппа

NATALI

30,562.44 лв.

25,108.34 лв.

3,476.78 лв.

661.57 лв.

1,315.75 лв.

Да спасим Тони!

ANTONIO

27,721.82 лв.

24,005.31 лв.

937.53 лв.

19.22 лв.

2,759.75 лв.

Лора Ангелова

LORA

27,637.79 лв.

19,387.03 лв.

1,489.60 лв.

134.90 лв.

6,626.25 лв.

Кашидов

MISHO

27,571.06 лв.

13,293.23 лв.

11,184.94 лв.

2,794.59 лв.

298.30 лв.

Божидар Спасов

BOJIDAR

23,663.53 лв.

16,055.19 лв.

6,015.68 лв.

1,414.06 лв.

178.60 лв.

Анастасия Арикова

ANASTASIA

19,056.97 лв.

8,652.39 лв.

612.78 лв.

72.34 лв.

9,719.45 лв.

Людмила Минева

LUSI

15,327.97 лв.

14,214.03 лв.

66.09 лв.

- лв.

1,047.85 лв.

Амелия Асенова

AMELIA

13,206.75 лв.

10,241.26 лв.

2,006.00 лв.

704.90 лв.

254.60 лв.

Лизавета Иванова

LIZA

12,863.73 лв.

9,702.29 лв.

729.68 лв.

48.21 лв.

2,383.55 лв.

Енис Казаков

ENIS

12,813.00 лв.

11,169.44 лв.

572.08 лв.

62.58 лв.

1,008.90 лв.

Рая Колева

RAYA

12,368.76 лв.

7,263.54 лв.

126.27 лв.

- лв.

4,978.95 лв.

Атанас Динков

ATANAS

11,652.62 лв.

10,557.15 лв.

389.11 лв.

38.51 лв.

667.85 лв.

Кристиян Гусийски

KRISI

11,560.43 лв.

8,572.75 лв.

1,532.75 лв.

335.84 лв.

1,119.10 лв.

Радослав Дойчев

RADO

11,192.42 лв.

8,686.02 лв.

2,167.88 лв.

291.02 лв.

47.50 лв.

Десислава Кошова

DESI

10,945.47 лв.

8,894.72 лв.

9.20 лв.

- лв.

2,041.55 лв.

Мартин Даутев

MARTIN

10,192.97 лв.

5,575.01 лв.

385.25 лв.

28.97 лв.

4,203.75 лв.

GEORGI

9,985.35 лв.

5,277.18 лв.

2,561.64 лв.

594.22 лв.

1,552.30 лв.

Денислав Койчев

DENI

9,469.06 лв.

6,188.67 лв.

2,642.59 лв.

532.36 лв.

105.45 лв.

Никола Христов

NIKI

9,111.76 лв.

5,938.99 лв.

64.37 лв.

- лв.

3,108.40 лв.

Стоянка Гъркова

TANIA

8,968.54 лв.

7,281.72 лв.

1,160.74 лв.

86.24 лв.

439.85 лв.

Петко Мутафчиев

PECA

8,296.23 лв.

6,121.30 лв.

45.98 лв.

- лв.

2,128.95 лв.

Николай Иванов

NIKOLAY

8,070.71 лв.

4,806.54 лв.

2,079.40 лв.

901.66 лв.

283.10 лв.

Златомир Линков

ZLATOMIR

7,794.75 лв.

5,555.92 лв.

247.55 лв.

67.53 лв.

1,923.75 лв.

Калоян Стоянов

KALOYAN

7,727.96 лв.

2,029.97 лв.

60.69 лв.

- лв.

5,637.30 лв.

Даниела Петкова

DANIELA

7,540.28 лв.

6,771.92 лв.

500.36 лв.

9.60 лв.

258.40 лв.

Кристин Бончева

KRISTIN

7,480.60 лв.

5,245.52 лв.

658.10 лв.

9.48 лв.

1,567.50 лв.

Никола Димов

NIKOLA

6,701.90 лв.

5,084.28 лв.

64.37 лв.

- лв.

1,553.25 лв.

Елка Гъркова

ELKA

6,285.55 лв.

4,857.19 лв.

531.57 лв.

86.44 лв.

810.35 лв.

Моника Цветанова

MONIKA

6,254.53 лв.

3,782.19 лв.

244.11 лв.

47.98 лв.

2,180.25 лв.

Помогни на Михаил

Помощ за Георги
Георгиев
Да помогнем на

Да помогнем на
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Надежда Огойска

NADE

6,001.83 лв.

3,710.46 лв.

335.79 лв.

Мелиса Русева

MELISA

5,868.24 лв.

4,400.63 лв.

Надежда Маринова

NADI

5,828.05 лв.

2,434.91 лв.

Божидара Лазарова

BOJIDARA

5,823.71 лв.

Сияна Маньовска

SIANA

Симеон Стоянов

33.74 лв.

1,921.85 лв.

165.16 лв.

- лв.

1,302.45 лв.

36.74 лв.

4.80 лв.

3,351.60 лв.

2,111.66 лв.

186.88 лв.

48.18 лв.

3,477.00 лв.

5,770.08 лв.

2,306.25 лв.

320.90 лв.

24.08 лв.

3,118.85 лв.

SIMEON

5,168.95 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

5,168.95 лв.

Теодор Пенев

TEODOR

5,086.74 лв.

2,258.22 лв.

65.87 лв.

9.55 лв.

2,753.10 лв.

Албена Матова

ALBENA

5,075.09 лв.

2,951.68 лв.

306.20 лв.

91.06 лв.

1,726.15 лв.

YORDAN

4,650.52 лв.

3,671.50 лв.

707.69 лв.

258.98 лв.

12.35 лв.

живот!

SNEJANKA

4,545.08 лв.

3,007.35 лв.

1,111.19 лв.

306.84 лв.

119.70 лв.

Тихомир Типченски

TIHOMIR

4,327.80 лв.

3,010.81 лв.

142.72 лв.

19.08 лв.

1,155.20 лв.

Петко Димитров

PETKO

4,220.86 лв.

2,855.20 лв.

282.33 лв.

38.33 лв.

1,045.00 лв.

Даниел Иванов

DANI

4,126.09 лв.

768.94 лв.

487.76 лв.

43.13 лв.

2,826.25 лв.

Мила Йорданова

MILA

3,924.64 лв.

1,883.48 лв.

9.12 лв.

- лв.

2,032.05 лв.

Иво Христов

IVO

3,786.89 лв.

2,186.04 лв.

25.75 лв.

- лв.

1,575.10 лв.

PETAR

3,646.33 лв.

1,110.52 лв.

43.93 лв.

4.77 лв.

2,487.10 лв.

Александър Ангелов

ALEX

3,094.15 лв.

1,501.15 лв.

916.86 лв.

479.49 лв.

196.65 лв.

Мирослав Колчев

MIRO

2,967.33 лв.

2,112.75 лв.

95.46 лв.

4.82 лв.

754.30 лв.

Борис Владимиров

BOBO

2,904.00 лв.

811.65 лв.

376.02 лв.

172.59 лв.

1,543.75 лв.

Симона Йорданова

SIMONA

2,810.06 лв.

1,864.03 лв.

36.74 лв.

9.64 лв.

899.65 лв.

Ибрям!

MELIHA

2,788.12 лв.

2,155.42 лв.

- лв.

- лв.

632.70 лв.

Даниел Чолаков

DANIEL

2,561.34 лв.

968.38 лв.

5.52 лв.

- лв.

1,587.45 лв.

Ивето!

IVE

2,549.42 лв.

3.68 лв.

- лв.

2,420.60 лв.

4,973.70 лв.

Георги Балински

GOGO

2,444.53 лв.

1,707.71 лв.

225.44 лв.

19.28 лв.

492.10 лв.

Божидар Кръстев

BOBCHO

2,433.69 лв.

626.98 лв.

1,201.31 лв.

219.70 лв.

385.70 лв.

Спас Тодоров

SPAS

2,013.72 лв.

1,304.50 лв.

36.62 лв.

- лв.

672.60 лв.

да проходи отново

ALEXANDER

1,970.67 лв.

555.23 лв.

1.84 лв.

- лв.

1,413.60 лв.

Да събудим Наско

NASKO

1,822.73 лв.

1,161.26 лв.

210.85 лв.

143.77 лв.

306.85 лв.

Радослав Борисов

RADI

1,816.89 лв.

328.68 лв.

1,210.23 лв.

258.98 лв.

19.00 лв.

Неделчо Недялков

NEDELCHO

1,617.61 лв.

746.10 лв.

64.01 лв.

- лв.

807.50 лв.

Айрет Крачова

AYRET

1,480.13 лв.

242.28 лв.

- лв.

- лв.

1,237.85 лв.

Костадин Глушков

KOSTADIN

1,424.46 лв.

705.75 лв.

38.51 лв.

- лв.

680.20 лв.

NARIN

1,420.25 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

1,420.25 лв.

Да помогнем на
Йордан Илиев
Да подарим на
Снежанка по-добър

Петър Мавродиев подновена
Помогни на Алекс -

Помощ за Мелиха

Да помогнем на

Да помогнем на Алекс

Да помогнем на
слънчевата Нарин!
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Пеньо Пенев

PENYO

1,329.17 лв.

943.33 лв.

104.64 лв.

- лв.

281.20 лв.

Камелия Ставрева

KAMELIA

1,326.58 лв.

1,052.10 лв.

243.85 лв.

14.48 лв.

16.15 лв.

Калоян Казаков

KOKI

1,177.43 лв.

640.37 лв.

326.70 лв.

43.15 лв.

167.20 лв.

Пламен Антонов

PLAMEN

1,170.46 лв.

510.50 лв.

7.30 лв.

- лв.

652.65 лв.

Мурат Ниязиев

MURAT

1,092.25 лв.

705.66 лв.

1.84 лв.

- лв.

384.75 лв.

Миглена Йорданова

MIGLENA

1,079.62 лв.

728.95 лв.

262.22 лв.

9.60 лв.

78.85 лв.

Мурат Нягиев

MURAT

920.55 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

920.55 лв.

Румен Филчев

RUMEN

891.02 лв.

294.95 лв.

22.01 лв.

19.26 лв.

554.80 лв.

(подновена)

TURHAN

810.55 лв.

607.57 лв.

84.31 лв.

18.91 лв.

99.75 лв.

Ивелина Димитрова

IVELINA

774.76 лв.

678.97 лв.

86.19 лв.

9.60 лв.

- лв.

Ирина Бучева

IRINA

745.57 лв.

476.62 лв.

254.70 лв.

- лв.

14.25 лв.

Бориса Досева

BORISA

729.37 лв.

130.26 лв.

422.31 лв.

172.05 лв.

4.75 лв.

Мария Георгиева

MARIA

662.03 лв.

3.95 лв.

7.34 лв.

- лв.

650.75 лв.

Мирослав Тодоров

MIROSLAV

514.56 лв.

135.98 лв.

82.53 лв.

114.60 лв.

181.45 лв.

Ивилина Димова

IVI

443.90 лв.

331.18 лв.

93.52 лв.

19.20 лв.

- лв.

Любка Янева

LYUBKA

405.77 лв.

68.52 лв.

- лв.

- лв.

337.25 лв.

подновена

LUBOMIR

244.30 лв.

97.95 лв.

132.00 лв.

9.59 лв.

4.75 лв.

Борислав Каптиев

BORISLAV

240.43 лв.

58.73 лв.

181.70 лв.

- лв.

- лв.

Александър Георгиев

SASHO

216.45 лв.

124.34 лв.

56.83 лв.

23.87 лв.

11.40 лв.

Явор Ангелов

YAVOR

206.46 лв.

96.81 лв.

104.86 лв.

4.80 лв.

- лв.

Георги Атанасов

JORO

180.18 лв.

120.43 лв.

54.99 лв.

- лв.

4.75 лв.

Дарина Василева

DARINA

146.03 лв.

36.11 лв.

62.42 лв.

- лв.

47.50 лв.

Милен Георгиев

MILENSKI

111.02 лв.

7.89 лв.

93.53 лв.

9.60 лв.

- лв.

Кирил Чорбаджийски

KIRIL

58.02 лв.

22.61 лв.

25.74 лв.

9.66 лв.

- лв.

Турхан Кямилов

Любомир Райков -

Да помогнем на
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5.2. Кампании на организации и институции
Набрани суми за кампании за каузи на НПО и други
през 2018 г., в лева
дарения от SMS
от 2 лв.
193,510.28 лв.

дарения от SMS
от 5 лв.
69,773.84 лв.

онлайн дарения
през epay
6,473.00 лв.

дарения от SMS
от 1 лв.
190,202.78 лв.

онлайн дарения
през ПОС на ОББ
9,596.00 лв.

Как да започнете кампания?
DMS изисква от организаторите на кампании да удостоверят своята правоспособност и капацитет
да вложат събраните дарения в общественополезни дейности.
С вписването на юридическите лица с нестопанска цел в Търговския регистър, вече регистър и на
ЮЛНЦ, повечето документи са публични и достъпни.
При специфични дейности, които включват работа с деца, с хора с увреждания, здравни
манипулации, образователни дейности, строителство и други, изискваме доказателства, че
организаторите разполагат с нужната квалификация и разрешителни.
DMS подкрепя организациите да планират и подобряват кампаниите си с готов формуляр за
кандидатстване.
Кампаниите на организации през 2018 са общо 123 бр.:
 От тях 19 са кампании на дарителската инициатива на Райфайзенбанк „Избери за да
помогнеш“
 Кампании на църковни настоятелства – 4 бр.
 Кампании на публични институции – 4 бр. (2 на общини, 1 болница и 1 музей)
Ефективност и ефикасност на кампаниите.
В годишните си отчети организациите представиха информация за разходването на даренията и
отговориха на въпроси, свързани с ефективността и ефикасността на кампаниите им.
Ефективността е свързана с това, доколко са били постигнати резултати и реализирани потенциални
ползи.
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 За поредна година най-високо оценен е приносът на DMS към популярността на
кампаниите, а най-слабо оценено е постигането на финансовата цел.
 От отчетите на кампаниите се вижда, че в много от тях даренията чрез DMS са само част от
общите дарения за каузата, но организациите държат да имат и този начин за набиране на
средства с цел по-голяма легитимност.
 Важна полза е и повишеното умение на организациите да набират средства.
 Ефикасността се отнася до това, колко добре различните дейности превръщат ресурсите в
резултати, с оглед на количество, качество и навременност.
 Организациите оценяват високо уменията си да обясняват своите каузи разбираемо и
достъпно и да достигат до хората.
 Уменията за планиране, партньорства с медиите и най-вече наличието на достатъчно
ресурси са оценени по-ниско.
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Начини за популяризиране на кампаниите в DMS
Организациите оцениха резултата за кампаниите си от използването на различни информационни
канали.
 За поредна година се потвърждава, че социалните мрежи, основно Фейсбук, са найпредпочитан и ефективен канал; следват печатните медии и и събитията.
 По-голяма ефективност се постига чрез комбиниране на повече канали и добро
планиране. Но дори и само през социални медии, кампанията може да бъде успешна при
редовна активност и поднасяне на подходяща информация.

Допълнителни методи за популяризиране:
 споделяне в лични профили в социални мрежи
 комуникационни канали на „Метрополитен” ЕАД - плазмените екрани на метростанциите
в София
 ежедневни колажи с ключовата дума в социалните мрежи
 гостуване в предавания от посланици на каузата - известни личности
 раздаване на листовки в София на минувачите и въпросници с въпрос - могат ли да
цитират телефонния номер на DMS и ключовата дума на кампанията, при верен отговор
получават символична награда
 популяризиране на ключовата дума чрез електронните подписи на служебните имейли на
екипа
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5.3. Добрите примери
Сдружение "Айкет рескю", DMS ICAT
Набрана сума от DMS през 2018 г.: 21 002,97 лв.
Общо набрана сума от всички източници: 67 315 лв.
"Айкет рескю" е доброволческа организация от Пловдив, създадена в помощ и защита на
правата на бездомни животни. Дейността им включва транспорт до клиника за
пострадалите бездомни животни, където те получават прегледи, операции, лекарства,
кастриране с цел контрол на свръхпопулацията, ваксиниране, обезпаразитяване.
Доброволците се грижат и за осигуряване на подслон, намиране на домове и
разпространяване на информация за хуманно отношение и грижа към животните чрез
социални мрежи и презентации.
Една трета от набраните дарения от "Айкет рескю" са чрез DMS. Организацията дължи
успеха си на привличането на голям брой "небезучастни човеци", както те ги наричат дарители и доброволци. Страницата им във Facebook има 18 968 последователи, към които
екипът се обръща през няколко дни: "Искаш да бъдеш спасител, без дори да се налага да
положиш голямо усилие? Дари. Защото ще спасиш живот!"
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Национална католическа федерация "Каритас", DMS CARITAS
Набрана сума от DMS през 2018 г.: 18 843,32 лв.
Общо набрана сума от всички източници: 269 987,08 лв.
В услугата „Домашни грижи” възрастните хора от 14 населени места получават
професионални здравни и социални грижи. Услугата се извършва от мобилни екипи от
медицински сестри и социални помощници, които посещават хората по домовете и им
помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния живот.
Благодарение на програмата:
 Възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом;
 Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения
и специализирани институции, като старчески домове;
 Възрастният човек получава грижи, внимание и разбиране, а с това и
спокойствие, уют и сигурност, от които има най-голяма нужда в своето
ежедневие
 Възрастният човек живее достойно.
Средствата от DMS са относително малка, но важна част от общата стойност на даренията за
програмата "Домашни грижи". Организацията ползва механизма DMS за осма поредна
година и достига до дарителите чрез Facebook, ТВ и радио клипове в подходящи периоди
на годината. "Каритас" залага на солидарността в общностите, защото СМЕ ХОРА!
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Фондация „Нашите недоносени деца”, DMS BEBE
Набрана сума от DMS през 2018 г.: 1825,81 лв.
Общо набрана сума от всички източници: 7 036,75 лв.
В България се раждат над 6000 недоносени бебета годишно. 30% от тях получават тежки
увреждания, а над 50% получават по-леки дългосрочни проблеми, които са преодолими с
адекватна ранна намеса.
С набраните дарения е ремонтирана и обзаведена семейна стая към неонатологичното
отделение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен. Семейната стая е оборудванa според
нуждите на недоносеното новородено бебе, където то може да прекарва време с
родителите си. Майката има възможност да кърми или да изцежда кърма за бебето си, като
в същото време семейната стая им осигурява защитено пространство, което е от
изключително значение в подобна стресова ситуация. Семейната стая позволява също така
практикуване на препоръчвания от Световната здравна организация метод, наречен
кенгуру грижа.
Организацията е изградила подобни стаи в София и В.Търново и продължава да набира
средства за семейни стаи и апаратура в други неонатологичните отделения в страната.
Освен пряко засегнатите от проблема, всеки може да се включи в кампанията "Големи
чудеса за малките герои" чрез специално направена платформа за даряване или чрез DMS
BEBE.
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Подробен отчет на изплатените суми към кампаниите на организации, читалища, църковни
настоятелства, публични институции

(в низходящ ред спрямо размера на общата сума)
Oбщo
Кампания
Кодова дума
изплатена
сума

SMS от 1 лв.

SMS от 2 лв.

Oнлайн
дарения

SMS от 5 лв.

Помогни на приятел! Кампания на Animal Rescue

DOG

111,967.80 лв.

21,999.69 лв.

60,542.90 лв.

29,241.86 лв.

183.35 лв.

19,651.66 лв.

30,536.43 лв.

10,275.53 лв.

130.15 лв.

Sofia
Кампания „Дари капка
живот!" на Летс Адопт! -

ADOPT

България

60,593.76 лв.

Кампания „Да подарим
надежда и спасение на

ANIMAL

53,113.09 лв.

33,984.58 лв.

16,394.50 лв.

2,349.26 лв.

384.75 лв.

RESPECT

24,572.34 лв.

13,151.61 лв.

9,650.25 лв.

1,751.48 лв.

19.00 лв.

13,912.23 лв.

6,142.78 лв.

1,872.26 лв.

324.90 лв.

бездомните животни!“
Рекспект към животните
Не бъди безразличен към
живот(но) в нужда!
Програма „Домашни грижи"

ICAT

22,252.17 лв.

CARITAS

21,521.09 лв.

10,555.13 лв.

7,143.54 лв.

3,276.17 лв.

546.25 лв.

LAPI

14,420.06 лв.

1,959.32 лв.

8,942.28 лв.

3,461.46 лв.

57.00 лв.

BEBE

11,794.75 лв.

9,661.54 лв.

1,509.13 лв.

359.97 лв.

264.10 лв.

VEREN

10,751.61 лв.

5,784.48 лв.

3,959.17 лв.

912.96 лв.

95.00 лв.

HOPE

9,542.12 лв.

6,256.84 лв.

2,587.37 лв.

422.41 лв.

275.50 лв.

Holiday Heroes

GEROI

8,815.88 лв.

3,051.95 лв.

4,330.82 лв.

1,433.12 лв.

- лв.

Да бъдем съпричастни!

SPASI

6,422.17 лв.

1,857.32 лв.

408.29 лв.

42.75 лв.

на Сдружение Каритас
Кампания на Фондация
„Четири лапи" за кастрация
на бездомни животни
Фондация "Нашите
недоносени деца"
„Верен приятел – ние, които
помагаме”
Да подарим надежда на
бездомните животни

8,730.54 лв.

Анимал Уелфеър България
Гласът на дивите!
Кампания на Майко Мила

DIVITE

8,564.84 лв.

2,734.46 лв.

4,017.01 лв.

1,780.11 лв.

33.25 лв.

RABOTA

8,561.88 лв.

6,638.43 лв.

1,091.80 лв.

115.36 лв.

716.30 лв.

BEZDOMNI

7,490.21 лв.

1,791.23 лв.

4,779.99 лв.

898.09 лв.

20.90 лв.

Спасителна къщурка сдружение „Милосърдни
сърца -2015”
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Програма "Дом Възможност"
на "Фондация за социална

DOM

5,783.84 лв.

329.66 лв.

3,834.08 лв.

1,601.10 лв.

19.00 лв.

DETSTVO

5,047.14 лв.

2,699.15 лв.

1,954.72 лв.

393.27 лв.

- лв.

2,910.42 лв.

891.19 лв.

244.61 лв.

218.50 лв.

1,293.04 лв.

2,007.56 лв.

762.96 лв.

47.50 лв.

3,358.56 лв.

412.27 лв.

134.71 лв.

90.25 лв.

2,939.37 лв.

273.75 лв.

38.55 лв.

736.25 лв.

550.49 лв.

2,616.68 лв.

785.51 лв.

30.40 лв.

811.73 лв.

1,953.00 лв.

517.85 лв.

411.35 лв.

промяна и включване"
Кампания „Стани семеен
добродеятел“ на фондация
„За Нашите Деца“
Бъди гласът на безгласните!
Сдружение „Прегърни ме"
Национален парк Витоша
Операция „Плюшено мече“
Кампания"Прегърни уличен
герой"
Български хранителна банка

GLAS
ATELIE
VITOSHA
TALANTI
HELP
HRANA

4,264.72 лв.
4,111.06 лв.
3,995.79 лв.
3,987.92 лв.
3,983.09 лв.
3,693.94 лв.

Кампания за доизграждане
на Храм „Св. апостол
първомъченик и архидякон

SVSTEFAN

3,652.17 лв.

515.60 лв.

744.47 лв.

810.35 лв.

1,581.75 лв.

KONE

3,552.77 лв.

664.47 лв.

2,020.67 лв.

848.63 лв.

19.00 лв.

ANGELI

2,735.49 лв.

1,905.57 лв.

567.32 лв.

91.60 лв.

171.00 лв.

AUTISM

2,452.88 лв.

604.67 лв.

1,114.98 лв.

699.98 лв.

33.25 лв.

HELPDOG

2,442.34 лв.

315.15 лв.

77.10 лв.

- лв.

2,050.10 лв.

RIBA

2,302.83 лв.

692.18 лв.

1,151.47 лв.

311.93 лв.

147.25 лв.

PRIUT

2,253.51 лв.

217.72 лв.

1,422.90 лв.

431.44 лв.

181.45 лв.

DETE

2,195.15 лв.

2,003.77 лв.

85.83 лв.

9.59 лв.

95.95 лв.

ISKAMBEBE

2,182.14 лв.

694.99 лв.

689.40 лв.

282.86 лв.

514.90 лв.

Стефан“
Кампания на Animal Rescue
Sofiа за изграждане на приют
за малтретирани коне
Вземи лапа в ръка!
Фондация "Стъпка за
невидимите деца на
България"
Дом, надежда за животните!
„Заедно в борбата с
бракониерството“
Бъди техния герой!
Кампания „За повече здрави
деца“
Фондация "Искам бебе"
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Изграждане на арменски
православен храм „Света

OBITEL

2,010.18 лв.

268.40 лв.

731.65 лв.

288.14 лв.

722.00 лв.

MIKRE

1,798.62 лв.

714.60 лв.

814.16 лв.

4.80 лв.

265.05 лв.

OREL

1,607.78 лв.

303.34 лв.

823.29 лв.

460.25 лв.

20.90 лв.

MALKITE

1,499.19 лв.

331.20 лв.

410.84 лв.

369.54 лв.

387.60 лв.

POMOGNI

1,393.35 лв.

978.08 лв.

54.96 лв.

19.26 лв.

341.05 лв.

KEMPER

1,357.69 лв.

42.83 лв.

1,079.98 лв.

211.13 лв.

23.75 лв.

DECA

1,356.75 лв.

234.81 лв.

661.94 лв.

441.00 лв.

19.00 лв.

ZDRAVE

1,306.28 лв.

457.86 лв.

368.21 лв.

33.71 лв.

446.50 лв.

LAPA

1,304.67 лв.

257.87 лв.

687.63 лв.

325.91 лв.

33.25 лв.

MANASTIR

1,163.77 лв.

362.02 лв.

240.16 лв.

96.09 лв.

465.50 лв.

HRAM

1,127.98 лв.

784.88 лв.

170.51 лв.

172.59 лв.

- лв.

988.02 лв.

476.98 лв.

395.99 лв.

115.06 лв.

- лв.

Богородица”
Да помогнем за лечението на
пострадалите хора при
катастрофата край с. Микре!
Kампания „Зелено общество
в действие” на Спасителен
център за диви животни при
„Зелени Балкани“ – Стара
Загора
Кампания „Има надежда за
малките“
Кампания „Помогни на дете!
Заедно можем!”
Розов Кемпер на Фондация
"Една от 8"
Кампания "Благодаря" Помогни на децата с
проблеми в развитието
Кампания „Русе помага“ на
Комплексен Онкологичен
Център, Русе
Кампания "Да помогнем на
бездомните животни в
Габрово заедно!"
Кампания за „Възраждане на
Пенкьовския манастир“
Да изградим новия храм на
Варна
Набиране на средства за
възстановяване на
средновековния храм „Св.

SVETI SPAS

Спас“, с. Червен брег
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Национална благотворителна
кампания 2017 „Нека бъдем

BUDNI

973.80 лв.

545.14 лв.

218.27 лв.

153.39 лв.

57.00 лв.

MOBILEN

813.79 лв.

40.59 лв.

432.72 лв.

340.48 лв.

- лв.

START

754.00 лв.

526.10 лв.

35.05 лв.

- лв.

192.85 лв.

PROMYANATA

726.27 лв.

504.68 лв.

91.37 лв.

4.82 лв.

125.40 лв.

ZOGRAF

723.65 лв.

79.33 лв.

443.70 лв.

124.62 лв.

76.00 лв.

SBS

717.28 лв.

132.52 лв.

64.15 лв.

- лв.

520.60 лв.

USPEH

689.77 лв.

134.58 лв.

425.37 лв.

129.82 лв.

- лв.

KLINIKA

668.20 лв.

604.61 лв.

1.84 лв.

- лв.

61.75 лв.

PLUVANE

657.59 лв.

374.71 лв.

34.93 лв.

- лв.

247.95 лв.

MUSIC

655.91 лв.

531.32 лв.

100.84 лв.

- лв.

23.75 лв.

SPASENIE

655.46 лв.

510.16 лв.

58.85 лв.

- лв.

86.45 лв.

ZHIVOT

652.33 лв.

394.98 лв.

133.81 лв.

9.53 лв.

114.00 лв.

FOOD

552.90 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

552.90 лв.

ROCK

544.35 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

544.35 лв.

по-добри“ кампания 2016
„Нека бъдем по-добри“
Kампания за създаване на
мобилно приложение за
гласово указание на
местоположението за
незрящи
Дай кариерен старт на
ученици от малки населени
места!
Фондация Промяната
Кампания за изографисване
на параклис в с.Илия,
община Невестино
Гражданска система за
уведомяване при бедствия,
аварии, катастрофи и
извънредни ситуации
Програма „Готови за успех"
„Най-доброто за нашите
деца и онкоболни“,
кампания на УМБАЛ „Свети
Георги“ ЕАД, Пловдив
„Проект за адаптирано
плуване“ за деца със
Синдром на Даун
Музикален проект
Маргаритка
Кампания в помощ на
страдащи и малтретирани
животни
Живот на килограм
Платформа за здравословно
хранене „За храната“
Програма за незрящи деца
„Виждам чрез музика“
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Българска история

BGHISTORY

538.29 лв.

15.72 лв.

275.04 лв.

57.53 лв.

190.00 лв.

MUZEY

519.86 лв.

23.37 лв.

194.38 лв.

- лв.

302.10 лв.

HEART

484.05 лв.

334.57 лв.

29.42 лв.

72.56 лв.

47.50 лв.

STEP

472.37 лв.

264.88 лв.

69.73 лв.

- лв.

137.75 лв.

BEST FRIENDS

408.27 лв.

87.07 лв.

102.66 лв.

194.79 лв.

23.75 лв.

LEVSKI

374.12 лв.

9.42 лв.

177.88 лв.

186.82 лв.

- лв.

NAGRADA

355.82 лв.

137.22 лв.

25.75 лв.

- лв.

192.85 лв.

TRAP

355.61 лв.

168.62 лв.

150.52 лв.

24.12 лв.

12.35 лв.

OLYMP

349.41 лв.

268.71 лв.

55.05 лв.

- лв.

25.65 лв.

TERVEL

302.48 лв.

31.73 лв.

- лв.

- лв.

270.75 лв.

BOZHURISHTE

296.17 лв.

273.92 лв.

16.55 лв.

- лв.

5.70 лв.

MEDIA

201.19 лв.

22.59 лв.

- лв.

- лв.

178.60 лв.

NAGRADATA

196.95 лв.

77.38 лв.

3.68 лв.

- лв.

115.90 лв.

RADOST

196.28 лв.

196.28 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

LAB

188.09 лв.

89.05 лв.

18.29 лв.

- лв.

80.75 лв.

ANOMALII

182.14 лв.

172.95 лв.

9.20 лв.

- лв.

- лв.

PROLET

176.31 лв.

167.82 лв.

1.84 лв.

- лв.

6.65 лв.

Етнографски музей - Опознай
традициите, за да ги
обикнеш!
Отворете сърцата си за
бездомните животни!
Фондация "Сингъл Степ"
Кампания „Помогни на
безпомощните“
Фенклубът на "Левски"
помага на добрите каузи!
За всяка шестица - жълтица!
„ТРАП на Тротоара“
Подкрепи българските
олимпийци!
Кампания „Кан Тервел –
Спасителят на Европа”,
Фондация „Св.Св. Кирил и
Методий”
Да помогнем да имат отново
дом пострадалите от пожара
в Божурище
Младежка медийна група
Готови за света!
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Кампания „Разбираме
явленията и природата –
лаборатория за природни
науки“
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Спасение за белите
щъркелчета!
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Създаване на „Център за
възстановяване, информация
и консултиране“ на

VIK

171.12 лв.

44.76 лв.

88.03 лв.

38.34 лв.

- лв.

IZGREV

164.72 лв.

39.38 лв.

1.84 лв.

- лв.

123.50 лв.

BG DLAN

164.49 лв.

20.34 лв.

53.21 лв.

90.94 лв.

- лв.

CHETA

151.05 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

151.05 лв.

VAKSEVO

119.79 лв.

26.27 лв.

93.52 лв.

- лв.

- лв.

SOKOL

109.32 лв.

98.99 лв.

3.68 лв.

- лв.

6.65 лв.

FUTBOL

82.39 лв.

64.00 лв.

18.39 лв.

- лв.

- лв.

TECH

70.30 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

70.30 лв.

ANIMAL HOPE

63.42 лв.

29.22 лв.

- лв.

- лв.

34.20 лв.

PODSLON

55.07 лв.

47.73 лв.

7.34 лв.

- лв.

- лв.

VOZNESENIE

48.88 лв.

25.39 лв.

9.19 лв.

4.80 лв.

9.50 лв.

DARAHELP

45.75 лв.

38.40 лв.

7.35 лв.

- лв.

- лв.

SOFIAPRIDE

40.97 лв.

1.97 лв.

29.37 лв.

9.63 лв.

- лв.

онкоболни и техните близки,
София
Коледна торба носи доброта!
Кампания „България на длан
– макети на открито“
Образователна интернет
платформа „Книговище“
Набиране на средства за
възстановяване на манастира
„Св. Георги“ в с. Ваксево
Зимата на белошипите
ветрушки
Да подкрепим хасковския
футбол!
Образователен център за
деца „Технократи“
Кампания „Да подарим
надежда и
спасение на бездомните
животни!“
Да помогнем на деца и
младежи от домовете за
сираци да получат
образование!
Изграждане на православен
християнски храм
„Воснесение Господне” (Св.
Спас) в кв. Младост 1, гр.
София
Помогнете на онкоболни
пациенти да запазят косата
си при лечение!
„Да прогоним
предразсъдъците“
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Бъдеще за младото

ART

37.43 лв.

24.61 лв.

12.82 лв.

- лв.

- лв.

BALKAN

33.56 лв.

29.88 лв.

3.68 лв.

- лв.

- лв.

TORBALAN

29.24 лв.

22.66 лв.

1.84 лв.

- лв.

4.75 лв.

BATAK

28.50 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

28.50 лв.

USPELITE

27.32 лв.

24.47 лв.

- лв.

- лв.

2.85 лв.

MindHub

CODE

21.42 лв.

15.92 лв.

5.51 лв.

- лв.

- лв.

Дарителска програма

HORO

19.78 лв.

19.78 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

POMORIE

18.33 лв.

3.93 лв.

- лв.

14.40 лв.

- лв.

LIDER

17.79 лв.

12.09 лв.

- лв.

- лв.

5.70 лв.

SPORT

16.52 лв.

- лв.

16.52 лв.

- лв.

- лв.

MEZDRA

14.94 лв.

14.94 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

VITOSHA

14.78 лв.

14.78 лв.

CARROT

14.25 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

14.25 лв.

ALBATROS

13.08 лв.

0.99 лв.

7.34 лв.

- лв.

4.75 лв.

TENNIS

12.97 лв.

1.95 лв.

11.02 лв.

- лв.

- лв.

DARI UROK

7.72 лв.

5.82 лв.

- лв.

- лв.

1.90 лв.

ZAEDNO

6.03 лв.

6.03 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

HERUVIM

5.90 лв.

5.90 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

българско изкуство
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Подари ТОРБАЛАН™ на
малчуган
Да спасим рушащата се стара
сграда на читалището в
Батак!
Позитивната журналистика
има нужда от подкрепа!

"Избери за да помогнеш"
Община Поморие
„Повярвай в потенциала на
всяко дете! Подкрепи учител
по програма „Заедно в час“
Кампания „Талант в спорта“
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Материали за ранно детско
развитие CARROT
Кампания „Да построим
отново летящите легенди на
България“
Запознайте се със Зоя!
Подари урок по дарителство
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
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Дарителска програма

FOND

5.79 лв.

3.95 лв.

1.85 лв.

- лв.

- лв.

Спортен клуб Черпоков

LODKA

5.50 лв.

- лв.

5.50 лв.

- лв.

- лв.

Дарителска програма

KNIGA

4.86 лв.

3.02 лв.

1.84 лв.

- лв.

- лв.

IZSLEDOVATEL

3.94 лв.

3.94 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

BARBUDA

1.93 лв.

1.93 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

KOSMOS

1.93 лв.

1.93 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

BELODROBNI

1.85 лв.

1.85 лв.

- лв.

- лв.

- лв.

CONCORDIA

2.82 лв.

0.99 лв.

1.83 лв.

- лв.

- лв.

HIPERTONIA

5.65 лв.

1.97 лв.

3.68 лв.

- лв.

- лв.

SARCE

17.91 лв.

6.91 лв.

11.00 лв.

- лв.

- лв.

START

561.15 лв.

526.10 лв.

35.05 лв.

- лв.

- лв.

ZELEN

7.89 лв.

7.89 лв.

- лв.

- лв.

ZNANIE

22.42 лв.

18.75 лв.

- лв.

- лв.

"Избери за да помогнеш"

"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Помощ и подкрепа за
населението на Барбуда
Виртуално обучение - гр.
Вършец
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма
"Избери за да помогнеш"
Дарителска програма

3.67 лв.

"Избери за да помогнеш"

30 от 48

Годишен отчет за дейността на DMS  2018



Отчет на разходваните дарения, набрани през DMS, за каузи на организации, читалища, църковни настоятелства, публични институции

Организация

Цел на кампанията

Кодова дума От DMS

Сдружение
"Летс Адопт"

Спасяване, рехабилитация и задомяване
на тежко пострадали животни.
Осведомяване на обществото относно
проблемите на животните компаньони в
България

ADOPT

62882.11

135910.18 През годината организацията е помогнала на 40 котки и на 41 кучета.
Животните лекуваме във ветеринарни клиники с добър състав,
апаратура и опит. След това, до осиновяването си, биват настанени в
приемен дом или в хотел за кучета, ако не успеем да осигурим
временно семейство.

Сдружение
„Стрей ейнджълс
-бездомни ангели” София

Лечение, рехабилитация, социализация и
отговорно осиновяване. Животните се
настаняват в зависимост от състоянието им
в приемни домове, ветеринарни клиники
или хотели, докато бъдат излекувани и
намерят своите подходящи осиновители

ANGELI

2018.91

50623.05 Успяхме да помогнем на около 20 котки и 50 кучета с кастрация,
лечение, осиновяване в чужбина или настаняване в приемни домове
или в клиника, тъй като не разполагаме с база на организацията с
капацитет за толкова животни.

Фондация
"Анимал Хоуп" Варна

Ветеринарна помощ, приютяване във
временни домове, чипиране, кастриране,
ваксиниране, обезпаразитяване и
намиране на нови собственици

ANIMAL

49730.76

256813.32 Спасени през 2018 година са общо 200 кучета и котета. Намерени
домове през 2018 година на 130 от животните. Разширихме
възможностите си за помощ на пострадали животни, подобрихме
условията за възстановяване и настаняване на животните до тяхното
осиновяване, увеличихме капацитета и качеството на дейността си,
успяваме да помогнем на повече животни и да реагираме бързо на
повече подадени сигнали от хора за пострадали животни.

Сдружение
„Център за
неформално
образование и
културна дейност
АЛОС“

Дофинансиране на Образователната
платформата „Паралелни стъпки,
паралелни пространства“ за неформално
образование по изкуства за ученици

ART

32.74

ОБЩО

Дейности и резултати

860 Закупуване на плат, като част от материалите, нужни за художествена
инсталация, направена с ученици от художественото училище в Троян
по повод "Националния фестивал на сливата". В уъркшопа за
художествени инсталации се включиха се 18 ученика . Беше изградена
инсталация тип оптична илюзия в центъра на Троян. Беше посрещната
много добре от около 15 хил. посетители на фестивала и от
общинската управа, които я прибраха, за да я поставят отново за 150годишнината на града.
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Сдружение
"Прегърни ме"

Стипендиантската програма "21 грама
надежда" е в подкрепа на пет деца и
младежи, лишени от родителска грижа двама студенти в Софийски университет и
Югозападен университет, Благоевград; две
деца ученици в Националната
художествена гимназия и Национална
гимназия по приложни изкуства; едно
дете, което започна подготовка за изпита
по рисуване в приложното училище в
София

ATELIE

3879.41

8079.41 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 по-силно от злото. И резултатите не закъсняха – сред
нашите възпитаници вече имаме двама студенти, един ученик в
Националната художествена гимназия по изящни изкуства, а тази
година отвоювахме още един връх – едно от нашите деца
кандидатства и беше прието да учи в Националната гимназия по
приложни изкуства.
Аньо, най-големият сред тях, който учи трета година Визуални
изкуства в Софийски университет, е сред екипа художници, които
провеждат творческите занимания по рисуване с децата. И той е
техния най-добър пример - баткото, който идва в ателието от вече 12
години, баткото, когото толкова много харесват, техния пример, че
стига само да поискат, ще има кой да ги подкрепи по пътя на
знанието.

Фондация
"Стъпка за
невидимите деца на
България"

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

AUTISM

2386.05

7938 През октомври и ноември 2018 г. всички специалисти от новооткрития
Център за деца с аутизъм преминаха обучение при супервайзора
Дийна Сингър, BCBA, в обучението се включиха и специалисти от
бившето помощно училище в Плевен и бившия Ресурсен център,
които в ежедневната си практика работят с деца с разстройство в
развитието. По-рано през октомври поканихме Кристияне Кул,
сензорен терапевт да направи въвеждащо обучение на
ерготерапевтите в новооткриващия се център в Плевен и на
ерготерапевтите от центъра в София.
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Фондация
„Нашите недоносени
деца”

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

BEBE

1825.81

BEST FRIENDS
FOUNDATION

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

BEST FRIENDS

436.87

Сдружение
„Милосърдни сърца
2015” - Бургас

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

BEZDOMNI

8069.72

10000 През годината са лекувани 30 животни, в приемни домове настанихме
20 животни, а осиновените в страната и чужбина са 50 животни. Поета
беше инициатива за създаване на място за настаняване на
малтретирани, болни и изхвърлени животни. Проекта по тази
инициатива беше наречен „Спасителна къщурка“. Към настоящия
момент спасителният център все още търпи подобрения. На
територията на центъра се помещават над 30 животни.

Сдружение
"България на длан"

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.

BG DLAN

188.19

4112.2 Кампанията помогна за голямата популярност и достигане до
възможно най-голям брой различни целеви групи, както и
заинтересовани лица на проекта. Към проекта проявиха интерес над 8
сдружения с идеална цел и групи, 3 големи компании като
Райфаизенбанк, „Лукоил“ АД и „Мтел“ сега А1 бяха привлечени и ни
поканиха в техни кампании за набиране на средства.
Персонални дарители и приятели в фейсбук , както и телевизионната
кампания която направи проекта национално значим. Средствата все
още се събират и не са използвани за дейността.

7036.75 Семейната стая е оборудванa според нуждите на недоносеното
новородено бебе, където то може да прекарва време с родителите
си. Майката има възможност да кърми или да изцежда кърма за
бебето си, като в същото време семейната стая им осигурява
защитено пространство, което е от изключително значение в подобна
стресова за семейството ситуация. Семейната стая позволява също
така практикуване на препоръчвания от Световната здравна
организация метод, наречен кенгуру грижа. Доказано е, че този
метод, при който майката и бебето са поставени в непосредствена
близост, кожа до кожа, има голямо значение за подобряване
състоянието на бебето, стабилизиране на неговите жизнени
показатели, синхронизиране на дишането му с това на майката,
подпомагане на кърменето и пр. Кенгуру-грижата значително
намалява болничния престой на недоносените бебета. С набраните
дарения ремонтирахме и обзаведохме семейна стая към
неонатологичното отделение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД Сливен.
Не е представен отчет.
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Сдружение
"Българска история"

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

BGHISTORY

450.99

Община Божурище

Възстановяване на бл.7 в ж.к.“Жилища“,
гр.Божурище - подпомагане на
пострадалите собственици на апартаменти
за закупуване на нови жилища или
обзавеждане след пожара на 27.09.2018 г.

BOZHURISHTE

229.23

Столична Община

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

BUDNI

1012.22

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

CARITAS

18843.32

450.99 През учебната 2018/2019г. включихме нови 26 училища в повече от 20
населени места с цел изнасяне на урок по родолюбие. Използвахме
събраните средства от кампанията за отпечатването на каталози,
които раздаваме в училищата и представят нашата дейност и издания.
По този начин и учители и ученици научават за нашите канали, в които
ежедневно могат да получават безплатен достъп до много материали
и видео съдържание. Всеки един от уроците бе проведен пред
минимум 25 деца (някои - и над 100). Общата бройка на учениците, с
които сме се срещнали само през тази учебна година е над 1000. Не
са малко тези от тях, които след това продължават да ни пишат и да
поддържаме контакт, като мнозина споделят, че видео
съдържанието, което изработваме значително улеснява учебния им
процес по история.
728 Заплащане на разходите за обследване на конструкцията на блока от
експерт-конструктор и почистване на последствията от пожара, за да
може да започнат строително-ремонтните дейности по
възстановяване на блока.
1022.12 Сумата не е използвана.

269987.08 В услугата „Домашни грижи” възрастните хора получават
професионални здравни и социални грижи, внимание и разбиране в
своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят старините
си достойно. Услугата се извършва от мобилни екипи от медицински
сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в
дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и
социалния му живот. През 2018 г. екипите помогнаха с
професионални грижи на 370 възрастни хора от 14 населени места в
България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно,
ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. Чрез събраните дарения
от DMS осигурихме частични транспортни разходи, с които се
извършват посещенията в домовете на възрастните хора (на 5 от общо
9 центъра); частични административно-организационни разходи,
необходими за извършването на услугите (на 7 от общо 9 центъра);
частични възнаграждения на 2-ма сътрудници към 1 център за
Домашни грижи на „Каритас“ (от общо 21 медицински сестри и
социални помощници към 9-те центъра за Домашни грижи на
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„Каритас“), които полагат професионални здравни и социални грижи
за възрастните хора.
MindHub

Изграждане на мрежа от училища, които
да обучават ученици на програмиране по
учебна програма и методологията на
MindHub

CODE

21.42

Сдружение
"Дара хелп"

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

DARAHELP

144.94

9517 Тъй като сумата е по-малко от необходимите 40000 лв. за един
апарат, средствата са използвани за плащане на част от изработването
на перуки за онкоболен пациент.

Фондация
"Деца с проблеми в
развитието"

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

DECA

1304

1304 Набраните средства са използвани за плащане на разходи за
издръжката на МЦ «Деца с проблеми в развитието». Фондацията
поема част от режийните 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 най-справедливо и
всички деца са равнопоставени. Капацитетът на центъра е увеличен с
10%

Сдружение
„BMW Клуб
България“

Закупуване на електрохидравлична
операционна маса, която да бъде
подходяща за новородени и деца за
детското отделение на УМБАЛ „Свети
Георги“, Пловдив

DETE

2195.15

20102 Новата операционна маса на стойност 22000 лв е дарена на Детската
хирургия на Пловдивската университетска болница „Свети Георги”
през октомври 2018 г. Тя е закупена изцяло със средства от дарения,
събрани от инициативата „5 km run“ и от „BMW Клуб България“.
Масата е от последно поколение, дистанционно управляема и
изключително удобна както за лекарите, така и за пациентите.

Фондация
"За нашите деца"

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

DETSTVO

4691.39

4691.39 През 2018 г. двата ни Центъра за обществена подкрепа в София и
Пловдив работиха с общо 783 деца и родители по каузата „Семейна
подкрепа“.
Експертите ни обучиха 105 кандидат-осиновителни семейства в София
и Пловдив. С подкрепата на нашия екип 215 родители и деца в двата
града запазиха семейните връзки, преодоляха риска от раздяла и
продължиха да живеят заедно. Специалистите ни по ранна детска
интервенция работиха с общо 61 деца с увреждания и трудности в
развитието, като в нито един от случаите няма риск от раздяла.

Фондация
"Дико Илиев"

Построяване на паметник на маестро Дико
Илиев в Борисовата градина

DIKOILIEV

22.34

Сумата е използвана за целите на кампанията.

Не е представен отчет.
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Фондация
„Дивите Животни“

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.

Animal Rescue Sofia

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

"Фондация за
социална промяна и
включване"

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

Сдружение
„Футболен клуб
Хасково 1957“

Подкрепа за издръжка на мъжкия отбор по
футбол на ФК "Хасково"

DIVITE

8287.5

8287.5 Закупуване на подходяща храна и медикаменти, специализирани
материали и клетки за лечение; актуализиране на информационните
материали на “Дивите Животни” с информация за DMS кампанията отпечатване на нови визитки, стикери и дарителски касички, в които е
посочена възможността дарителите да използват DMS платформата за
изпращане на дарения. Закупуване на материали и оборудване за
активните доброволци, с които значително се улеснява работата по
спасяване на животните те в полеви условия, както и се намалява
стресът. Закупени са и проследяваши устройства (фото капани) за
преценяване нуждата от намеса от наша страна при специални
ситуации със животни населяващи човешки територии. . Броят на
пациентите за годината надвишава 3000 индивида, като все повече и
повече са застрашените видове.

DOG

111163.34

415516.56 Фондация „АР София“ работи за благополучието на бездомните и
домашни животни в България, осигуряването на по-добри шансове за
живот и насърчаване на отговорното и етично отглеждане на
домашни любимци, както и хуманното отношение към
селскостопанските и диви животни. В Приют за бездомни кучета
„Фермата“ текущо се отглеждаха 200 кучета като веднага след
осиновяването на някое куче, бива прието ново бездомно, през
годината са постъпили 1112 нови кучета. Добрите грижи, храна и
медицинско обслужване са причина за водещата позиция на нашия
приют. Преди да бъде предложено за осиновяване, всяко едно от тях
е било обезпаразитено, трикратно ваксинирано, микрочипирано,
кастрирано (с изключение на онези, които са попаднали при нас вече
кастрирани), а на тези над 6 месечна възраст е направен и четворен
тест за векторни заболявания. През годината успяхме да намерим нов
дом на 1078 кучета. Ветеринарна клиника „Франциска“ към приюта е
приела и лекувала 2416 пациенти

DOM

5879.21

192499 9 младежи, напуснали социални институции намериха топъл и уютен
дом, получиха освен подкрепа в ежедневните нужди, така и
консултиране, достъп до пазара на труда, подкрепа в развитие на
социални умения и други. С набраните средства платихме наема на
проекта за наблюдавано жилище от Програма "Дом Възможност" във
Варна

FUTBOL

65.72

65 Предстои закупуване на екипировка.
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Празнични герои

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

GEROI

10754.88

Сдружение
"Гласът на
животните" - Бургас

Храна, лечение, кастрации и ваксинации
на бездомни животни

GLAS

2855.65

Сдружение
Чрез намаляване на популацията чрез
„Сърце за животните” кастриране, въвеждане на работещи
закони и наредби, спазването им и
- Бургас
налагането на съответните санкции, до
няколко години бездомните животни по
улиците да намалеят до ниво, на което
всички животни в нужда могат да бъдат
прибирани, обгрижвани и задомявани

HEART

64837 За кампания Великден 2018 над 5 360 български семейства в цялата
страна получиха празнични пакети с над 10 хранrтелни продукта във
всеки пакет.

27425 През 2018 г. успяхме успешно да намерим домове на 24 наши
животни и 7 животни на колеги от Oбщински приют за
безстопанствени кучета - Поморие.

79.07

14381.56 Сумата използвахме за ваксинации. Ваксините са задължителна част
от подготовката на животните за осиновяване.

Приятели на
животните - Бургас

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

HELP

4184.62

6204647 Обгрижените, лекувани и обработени животни за годината са 274.
Част от тях преминаха през дълго лечение и операции. Всички кучета
се подлагат на 4D SNAP test, който обхваща често срещани
заболявания; ваксинация; кастрация; поставяне на
идентификационнен номер (чип ); издаване на международен
паспорт

Сдружение
"Анимал хелп" Враца

Изграждане на приют „Надежда за
животните“, който да е временно убежище
на страдащи бездомни животни

HELPDOG

2307.02

4000 Направена е ограда на мястото, което е 1 дка, портите, боядисани са
наличните 2 бунгала. Изляти са 3 бетонни площадки, на които
предстои изграждане на къщите на животните.

Сдружение
„Анимал Хоуп
България Бургас”

Лечение, кастрация, обезпаразитяване и
храна за бездомни животни

HOPE

8199.62

Църковно
настоятелство храм
„Св.прмчк.Прокопий
Варненски”

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

HRAM

1110.8

HRANA

3600.61

Българска хранителна Спасяване на годни храни - закупуване на
банка
консумативи, материали за работа на
доброволци, наем, организиране на
кампании.

8199.62 Обгрижваните животни са 150. Осиновени - 50 кучета и 35 котета.
Всички те са излекувани, кастрирани, чипирани и ваксинирани
Не е представен отчет.

287 000 Заплатихме 85% от един месечен наем на съоръжението на БХБ в
София. Обслужени 12 500 килограма дарена в полза на хора в нужда
храна.
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Сдружение
„Айкет Рескю” Пловдив

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

ICAT

21002.97

67 315 iCat Rescue е доброволческа организация от Пловдив, създадена в
помощ и защита на правата на бездомни животни. Дейността ни
включва осигуряване на транспорт за предоставяне на медицински
грижи в клиника за пострадалите животни, което включва прегледи,
операции, манипулации, лекарства, контролни прегледи, кастриране
с цел контрол на свръхпопулацията от бездомни животни,
ваксиниране, обезпаразитяване, осигуряване на подслон, намиране
на домове и разпространяване на информация сред населението
относно хуманно отношение и грижа към животните чрез социални
мрежи и презентации. През 2018 г. помогнахме на 30 бездомни котки
да получат спешна и последваща скъпоструваща ветеринаромедицинска помощ, както и сме закупили храна за 30 други, които
вече сме спасили и които очакват своите осиновители

Фондация
"Искам бебе"

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

ISKAM BEBE

2106.53

5000 С набраните средства организирахме благотворителна инициатива –
базар и концерт – в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми в
Димитровград, на което присъстваха около 100 души. Включиха се
местни самодейни състави.

Фондация
"Една от 8"

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"

KEMPER

1413.74

Фондация
"АР София" / Animal
Resque

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

KONE

3571.09

Настоятелство
на 7-мо училище
"Св.Сведмочислениц
и" - София

Настоятелството на 7-мо училище в София
търси подкрепа за своя проект, който ще
преобрази ученето по „Околен свят“ и
„Човек и природа“ и физика, химия и
биология. Средствата са нужни за
създаване на лаборатория по природни
науки

LAB

172.5

9677.45 Средствата са изхарчени за покриване на банков кредит за
закупуването на Розовия кемпер на "Една от 8".

7000 През 2018 г. за конете и селскостопанските животни под опеката на
"АР София" са изразходвани общо 6268.63 лв. Разходите включват
храна и медицински консумативи, закупуване на имоти за убещижето
и строителни дейности. Продължи окрупняването на парцелите за
убежището, започна и изграждането на навеси, сеновали и др.
помощни постройки. Съществуващият до мястото черен път беше
насипан и подобрен.
Сумата не е използвана.
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„Грийнуей” - Габрово

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

LAPA

1240.11

Фондация
"Четири лапи"

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

LAPI

15176.62

Национален клуб на
привържениците на
Левски

Благотворителни кампании на фен клуба

LEVSKI

449.95

Фондация
„Надежда за
малките“

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

MALKITE

1340.87

Фондация
"Възраждане на
Пенкьовския
манастир"

Възстановяване и поддръжка на части от
манастира, които не са културни
паметници; манастирът е в с. Пенкьовци,
община Трън

MANASTIR

883.79

Фондация
„Звезден старт на
таланти”

Набиране на средства за наем на
техническо специализирано оборудване и
специализирано помещение-студио за
онлайн медийна платформа "Младежка
медийна група"

MEDIA

201.19

Съюзът на слепите в
България регионална
организация София

лечение и рехабилитация за пострадалите
след тежката катастрофа на 17.11.2017 г.
на пътя София – Варна край с. Микре
членове на Териториалната организация
на слепите в Перник

MIKRE

7634.64

12000 В Приюта за бездомни животни - Габрово за пръв път беше направен
основен ремонт на външната настилка и клетки. За разхождане на
обитателите му бяха привлечени повече доброволци. Заедно с тях с
общи усилия бяха задомени в България и чужбина кучета от приюта и
от улиците на Габрово и други населени места в района, много от тях
в тежко състояние с опасност за живота и нужда от спешно или
оперативно лечение. С даренията от DMS покриваме сметките от
ветеринарно медицински услуги и препарати, допълнителна храна и
витамини за по-добър имунитет на бездомните животни,
разпечатваме информационни материали за привличане на нови
последователи към нашата кауза и цели.
610748 През 2018 г. в клиниката на фондация "Четири лапи" са кастрирани
1907 животни (547 кучета и 1360 котки); Само ваксинирани и
обезпаразитени - 372; 779 животни са лекувани, 54 осиновени, 46
настанени във временен дом, а 14 в приют.
Не е представен отчет.

118364 През 2018 г. при нас са имали свой дом 16 изоставени бебета и деца в
риск, които социалните служби настаняват при нас. Ние се грижим за
тях и снабдяваме всичките им нужди от дом, храна, дрехи, играчки,
памперси. Имаме частично недостатъчно финансиране от Столична
община
Сумата не е използвана.

201 Получените средства са изразходвани за покриване на разходите по
наемане помещение за звукозаписно и телевизионно студио.

На съвместна среща на кмета на община Перник, представители на
общината и на Съюза на слепите в България е взето решение да бъде
подпомогнат в 1000 лв. синът на починалата Биляна Иванова, а
5792,77 лв. са разпределени между 14 пострадали от катастрофата
край Микре членове на Съюза.
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MOBILEN

827.78

827.78 Незрящите хора ще получат мобилно приложение за Android, в което
са имплементирани навигация, маршрути на обществения транспорт в
София, разписанието на обществения транспорт в София, всички ЖП
гари в България, различни обществени обекти.

Адаптирана програма за музикално
образование за незрящи деца

MUSIC

647.85

6140 Част от разходите за създаване на първите авторски песни за деца на
български език с образователен характер "Песен за цифрите" и
"Песен за формите", както и първите авторски 3D анимации към
песните. Благодарение на създадените видеа с образователен
характер, днес децата могат да учат числата от 1 до 10 през музика на
майчиния си език. Досега нямаше никакво аудио-визуално
съдържание за най-малките на български език, което да е забавно, но
заедно с това и полезно. Имаме невероятна обратна връзка от
аудиторията ни от родители. Видеото постигна изключителни
резултати в канала на Маргаритка в YouTube и малко след неговото
излизане получихме предложение за партньорство от "Уча се" с
идеята заедно да създаваме образователно съдържание за наймалките от 0 до 6 години. Видеото на "Песен за цифрите" в YouTube
има над 3,8 млн. гледания само за няколко месеца

ИЕФЕМ към БАН

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

MUZEY

544.36

Сдружение
"Верният настойник"
- Бургас

Повишаване успеха на учениците в
училище от ЦНСТДМ Средец, 20 деца,
ЦНСТДМ „Ронкали”, 14 деца и ОУ във
Факия, между 50-60 деца.

NAGRADA

241.29

Международната
награда на херцога на
Единбург – България
(накратко Наградата)

Лицензиране на 5 нови училища, обучение
на 25 лидери в Наградата и възможност на
минимум 100 младежи да се включат в
програмата за личностно развитие, за да
развият ключови житейски умения и да
бъдат готови за света. Кампанията беше
част от "Щедрия вторник / Giving
Tuesday"", инициатива на фондация
BCause

Федерация "Спорт за
хора със зрителни
увреждания"

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

Фондация
"Маргаритка"

NAGRADATA

114

Не е представен отчет.

431.84 За всяка отлична оценка ученикът получава по 1 лв., така се
подобрява дисциплината в часовете, увеличава се успехът на
учениците, намалява агресията в училищата.
5000 С набраната сума лицензирахме 5 нови училища и дадохме
възможност на младежите да се включат в програмата за личностно
развитие, за да развият ключови житейски умения
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Църковно
настоятелство към
Арменската
aпостолическа
православна църква
„Света Богородица”

Арменците в София нямат изграден храм и
правят своите събирания и църковни
празници в пригодено за това помещение
на територията на арменския народен
дом. Изграждането на храма в София
започва към края на 2006 г. Целта на тази
кампания е да ускори завършването на
храма, така че той пълноценно да бъде
използван както от арменската общност в
София, така и от гостите на града.

Сдружение на
Набиране на средства за подготовката на
олимпийските отбори българските олимпийци по природни
по природни науки
науки

OBITEL

1773.63

95 000 Сумата не е използвана.

OLYMP

307.48

307 Сумата не е използвана.

Спасителния център
за диви животни на
„Зелени Балкани“ –
Стара Загора

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

OREL

1619.19

Фондация
„Света Анна” - 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.

PODSLON

111.99

Благотворителен
фонд „Проф. д-р
Желязко Христов”

Подобряване живота с месечна стипендия
на деца, загубили родителите си при
трудова злополука

POMOGNI

648.19

Дружество за защита
на животните "Спаси
ме" - Карнобат

Лечение, кастрация и задомяване на
бездомни животни

PRIUT

2323.36

Сдружение „Зелени
Балкани – Стара
Загора”

Есенно почистване на щъркеловите гнезда
в с. Белозем от сезал и строителни
материали, които птиците носят, за да

PROLET

17.96

3003.28 Част от набраните средства използвахме за реконструкция на волиера
за египетски лешояди в Спасителния център за диви животни.
Монтирахме гнездови платформи и кацалки според изискванията на
вида. Останалата част от сумата иразходвахме за модернизиране на
видеонаблюдението в част от волиерите на Спасителния център и на
системата за охрана, което дава възможност да се пести
електроенергия, благодарение на включената слънчева система.
112 Не е представен отчет.

Частот изплатените стипендии на 47 деца, които са подпомагани от
Фонда до завършване на средно образование

3055.37 Грижа за 107 бездомни кучета, от които 8 малки. За 2018г. имаме 17
осиновени животни, които се дават за осиновяване кастрирани,
обезпаразитени и ваксинирани, с паспорт и декларация за
осиновяване. Всички животни в приюта първо се обезпаразитяват
против екто и ендопаразити, правим ветеринарно- медицински
преглед и ако е необходимо, назначаваме и провеждаме лечение,
след което кастрираме и ваксинираме, поставяме ушна марка или
микрочип.
Сумата не е използвана.
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могат да се предпазят бъдещите малки
щъркелчета от заплитане на краката и
смърт. Кампанията беше част от "Щедрия
вторник / Giving Tuesday"", инициатива на
фондация BCause
PROMYANATA

726.27

5000 Средствата от DMS са част от 5 гранта по 1000 лв. на петимата
социалните предприемачи - финалисти в ПРОМЯНАТА 2018/2019,
които те използваха с цел популяризиране на своите каузи създаване на комуникационни материали и дигитална реклама по
време на онлайн гласуването. Благодарение на организираната от тях
рекламна кампания, както и на допълнителната видимост, осигурена
от Нова Броудкастинг Груп, 80 868 души разбраха и гласуваха за
финалистите. Благодарение на DMS кампанията, организирана за
петимата финалисти по време на кампанията за онлайн гласуване,
петимата успяха да съберат общо близо 4 500 лв. за своите дейности.
Социалните предприемачи споделят, че са много по-разпознаваеми
след кампанията и че получават нови предложения за партньорство,
благодарение на получената видимост.

“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

RABOTA

4619.05

180 000 Около 200 майки участваха в дейностите, организирани от "Оле
Мале" - изработване на тематични продукти, свързани с Коледа,
Великден, Баба Марта. Майките изработват по индивидуални и
корпоративни поръчки предмети за дома и лична употреба например
покривки, калифчета за телефони, украса на кутии за очила.
Подобрихме финансовото състояние на майките, участващи в проекта
чрез включване в организираните от нас базари. Изплатените
директно към майките суми възлизат на близо 50 000 лв.

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

RESPECT

24664.18

29000 През 2018 г. Сдружението притежаваше временнен дом за
животни,на което те се долекуваха следоперативно,лекуваха се от
незаразни болести за себеподобни и след като се излекуват,се
кастрират,обезпаразитяват,чипират и дочакваха там своите
осинотители. Мястото беще изградено както за здрави,така и имаще
боксове за лекуващите се.Всичко това бе нужно и беше направено с
цел да не се натрупват средства престоявайки животното в клиника
за стационари,хотели,следоперативно възстановяване,което в
лечебните заведения за животни започват от 25лв. на ден за
животно.В следствие на неприятни обстоятелста познати за Вашата
Организация ,Ние закъсняхме с плащането му,натрупахме много
високи разходи в клиники и бяхме принудени да напуснем
мястото,което беше тяхно обежище за спасение.
През изминалата година Сдружението успя да спаси от сигурна смърт

Фондация
„Промяната“

Целта на кампанията е да събере
допълнително средства за подкрепа на
социалните предприемачи – финалисти в
конкурса "Промяната"

Фондация
"Майко мила"

Сдружение
"Респект към
животните"
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близо 50 кучета , някои от тях да лекува,да кастрира,всички да
ваксинира и обезпаразити.Успя да нахрани стотици ( всеки ден по 5
приблизително) и да заслони на десетки бездомни ( приблизително
20 ) с импровизирани къщички или закупувайки истиснки такива.
Понякога се налага да изолираме животни , които имат заразен вирус
за останалите животни и да ги лекуваме самостоятелно.За целта
купуваме материали и изграждаме подобни заслони и
заграждения,за да можем да спасим животни в подобно
здравословно състояние.Това се случва най-често в случаите на
смъртоносен вирус ГАНА ,което лечение е много тежко,
продължително,скъпо и животното има нужда да бъде изолирано и в
стерилна среда.То не може да има контакт със себеподобни,което го
прави изолирано ,а хората са преносители и трябва да бъде винаги
под наблюдение и даване на лекарства по 3 пъти на ден.За миналата
година Сдружението е успяло да спаси 11 подобни случая.
Централна
рибноопазваща
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.

Сдружение
Създаване на онлайн система, която ще
„Съюз на българските помага на пострадалите при бедствия или
на тези, които не знаят какво да правят при
спасители”
подобна ситуация.
Фондация
"Ресурсен център
Билитис"

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

Сдружение
„Зелени Балкани“

Инициативата е за зимна подготовка за
завръщането на възстановения в България
вид белошипа ветрушка (вид сокол), които
през зимата са в Африка, а напролет се
връщат тук. За да загнездят отново,
доброволческа бригада с участието на 20

RIBA

2379.98

SBS

807.67

SOFIAPRIDE

78.92

SOKOL

8.72

5106 Закупихме термокамера Pulsar Helion XQ50F на стойност 5105,70 лв.
Ефективността от проверките с помощта на тези камери се повиши
многократно, тъй като нощем наблюдаваме много по-голяма част от
язовирите, които охраняваме. Благодарение на тези камери, при
съвместни проверки със служители на Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури са заловени много бракониери. Кампанията
ни продължава, тъй като имаме нужда от още такива камери, защото
охраняваме 10 държавни язовира. Всеки клон на организацията има
нужда от такъв вид техника, за да може да се противопостави на
бракониерите и незаконните и набези
2557.99 Сумата не е използвана.

Не е представен отчет.

Сумата е използвана в доброволческата инициатива.
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доброволеца ще подмени 10 от
гнездилките, в които се размножават
редките птици, ще почисти и пребоядиса
всички останали гнездилки в Модул за
размножаване на белошипи ветрушки в
Левка. Кампанията беше част от "Щедрия
вторник / Giving Tuesday"", инициатива на
фондация Bcause
Фондация
"Лъки хънт
проджект" - Варна

Лечение, кастрация, обезпаразитяване и
осигуряване на храна за бездомни
животни, осигуряване на приемен дом

SPASENIE

224.91

Фондация
"Анимал Уелфеър
България"

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

SPASI

7900.27

15000 Работим на територията на Пловдив и Велинград. Имаме една
кастрационна кампания изпълнена във Велинград с 43 кастрирани
кучета, извън кампанийно - за цялата година от територията на
Пловдив и Велинград са кастрирани още 36 кучета.

Сдружение
"Национално
движение
Обединение за
развитие на спорта и
спортната култура Фуутура"

Подпомагане на благотворителни спортни
състезания

SPORT

38.95

89.76 С оглед на събраните средства успяхме да работим единствено по
отношение на административно-информационното управление на
проекта "Талант в спорта".

Фондация "Ук"

Програма “Старт в кариерата” за ученици
11-12 клас, които да могат успешно да
предприемат следващата си кариерна
стъпка: да влязат в университет или да
започнат работа. Кампанията беше част от
"Щедрия вторник / Giving Tuesday"",
инициатива на фондация BCause

START

517.72

Фондация
"Сингъл Степ"

Мисията на Single Step е да подпомогне
младежи от ЛГБТИ („лесбийки, гей,
бисексуални, транс и интерсекс“)
общността, техните родители, приятели и
съмишленици, в процеса на
самоосъзнаване, разкриване и
утвърждаване на сексуалната им
ориентация и полова идентичност

STEP

693.21

224.91 Кастрация на бездомни животни.

Сумата не е използвана.

45090.78 Набраните дарения от DMS бяха включени в кампанията „Бъди себе
си“ през май 2018. Целта ѝ бе да популяризира каузата на "Сингъл
Степ" в България чрез вдъхновяващо видео, което комбинира
дигитална поезия с модерни мултимедия похвати. Видеото е
артистичен израз на смелостта, свободата да се изразяваш и създаваш
общност. В главните роли на филма са немският актьор Робърт
Маасер (“Mission Impossible - Rogue Nation”, “Sense8”), артистът
Едуард Грейнджър от Ню Йорк, както и група млади българи, които се
занимават с паркур. Филмът е сниман в София с подрекпата на B2Y
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Productions, Havas Bulgaria, Supreme Music, Matheis Casting,
Американското посолство в София, Telus International Europe и Open
Society Foundations. Общият брой гледания, които клипът достигна
чрез кампанията ни в социалните медии, бе повече от 170 хиляди. Във
Facebook достигнахме над 152 хиляди гледания, в YouTube – над 13
хиляди, а в Instagram – почти 9 хиляди.
Фондация
„Свята България“

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

SVETI SPAS

995.24

992 През 2017 и 2018 г. организацията не можа да започне работа по
изпълняване на поставените цели поради възражения и
административни актове от страна на Министерство на културата,
които възпират дейности по храма - паметника на културата.
Средствата са изразходвани основно за адвокатски хонорари.

Църковно
настоятелство при
храм „Св. апостол
първомъченик и
архидякон Стефан“

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

SVSTEFAN

3744.17

10525.21 Набраните средства не са изразходвани. В процес сме на съгласуване
на промени за коригиране на архитектурния образ на храма,
обвързани е изградената камбанария. През цялата изминала година в
параклиса „Св.Максим Изповедник”, част от изграждащия се храм,
ежедневно се извършва вечерно и утринно богослужение. През
всички неделни и празнични дни в параклиса се отслужва
Божествена света Литургия. С откриването на параклиса все повече
жители на кварталите „Гоце Делчев”, „Стрелбище”, „Иван Вазов” и
„Лозенец” посещават параклиса.

Сдружение
„Операция Плюшено
Мече“

„Скритите таланти на България“ е
целогодишна менторска програма, която
има за цел да работи с даровити деца и
младежи, лишени от родителска грижа и
от социално слаби семейства, за да
развива техните таланти и да им помогне
да получат бъдеща реализация

TALANTI

606.83

63929.07 В менторската програма са минали общо 12 младежа между 7 и 18
годишна възраст от София, Варна, Бургас, Елхово, Габрово, Видин и
Хасково. Развиваме уменията им в избраните от тях сфери: футбол,
гребане, народни танци, рисуване, поезия, цигулка и кулинария. Чрез
Програмата 6 младежи, настанени в центрове за настаняване от
семеен тип и 3 от социално слаби семейства работят по
индивидуално изготвена програма за цялата учебна година, която
включва: ежеседмични срещи и работа с личен обучен ментор, достъп
до частни уроци, семинари, работилници, състезания, конкурси,
обучения, стажове, необходимите им материали, профилирана
литература, стипендии (при необходимост), психологическа подкрепа
и подготовка за кандидатстване във ВУЗ. Тази година имаме един
кандидат студент и една девойка, които само на 17 ще им първа
самостоятелна изложба благодарение на двугодишната работа с
учител и нашата подкрепа през Програмата.

Сдружение
"За теб"

Създаване на условия за професионална
реализация на Зоя Чавдарова –
републикански шампион по тенис в
инвалидни колички за 2015 г.

TENNIS

39.07

3937.32 Част от разходите за участие в състезание по тенис в инвалидни
колички в Италия, закупуване на гуми, закупуване на нова спортна
количка
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Фондация
„Св.Св. Кирил и
Методий”

По повод 1300-годишнината от
решаващата намеса на българската войска
в битката за Константинопол през 718 г.,
европдепутатът Момчил Неков поде
инициатива за поставяне на пластика с
фигурата на кана в българското училище в
Брюксел, с подкрепата на фондацията

TERVEL

315.27

Фондация
"Тротоара"

Издръжка на младежки център T.R.A.P. в
София, където деца и ученици ще могат да
се срещат, общуват, да се занимават с
творчески и обучителни дейности напълно
безплатно.

TRAP

236.99

Фондация Bcause

„Готови за успех“ е стипендиантска
програма на фондация „Бикоуз: 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.

USPEH

710.39

162 785 Вече 13 години поред програмата подкрепя отлични ученици и
студенти, загубили един или и двамата си родители. Младежите,
които получават стипендии „Готови за 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 2018-2019 учебна
година стипендиантите са 92. Едногодишна стипендия за студент е на
стойност 2000 лв., а за ученик в 12 клас – 1000 лв.

Фондация
„Свята България“

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

VAKSEVO

123.09

9133 На 30.09.2018 г. приключи консервацията на стенописите в
средновековната църква "Св. Георги". Така, въпреки
неблагоприятните климатични влияния, ценните фрески ще бъдат
запазени до започването на по-нататъшен етап от реставрацията на
храма. По време на консервационните дейности бяха направени
сондажи, при които се разкриха множество стенописни фрагменти,
невидими дотогава. Към същата дата са изразходвани 7238 лв. от
общо събраните 9686,42 лв. Останалите 2448,42 лв. ще бъдат
употребени в следващия етап от възстановяването на манастира, за
финансирането на който ще се проведе нова дарителска кампания.

Сдружение
„Верен приятел –
България”

Предоставяне на помощ и извършване на
лечение на пострадали и болни бездомни
животни

VEREN

9538.63

80 000 Приети, лекувани и кастрирани животни за 2018 г. - 85., осиновени
животни за 2018 г.- 8, обгрижване на животните в приюта (хранене и
обезпаразитяване) - 150

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

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

VIK

178.99

8030.25 На 9 октовмри 2018 скулптурата е поставена в българското училище в
Брюксел

10000 Част от разходите за помещението за 2 месеца.

178.99 Част от разходите за ремонтни работи в помещенията.
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Природен парк
"Витоша"

Целта е да се създадат условия за участие
на хора с увреждания в спортни занимания
на територията на Природен парк
„Витоша“,като се възстанови алеята за
спорт и активност, разположена в
местността Игликини поляни

VITOSHA

Църковно
настоятелство при
храм „Възнесение
Господне” - София

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

VOZNESENIE

122.32

Комплексен
онкологичен център
Русе

Закупуване на дефибрилатор за
Комплексен онкологичен център, Русе от
инициативна група русенци

ZDRAVE

1057.6

8000 Дефибрилаторът е закупен и дарен на болницата.

Фондация
"Извън кръга"

Превенция на психичните заболявания от
спектъра на хранителните разстройства
при деца от 12 до 18 години. Повишаване
на информираността сред подрастващите
по темата за хранителните разстройства
чрез въвличането им в дискусии и
преживелищни упражнения, с които да се
провокират да преразгледат вижданията
си за красивото, емоциите, моделите на
подражание и връзката с храната.

ZHIVOT

671.95

6810 През 2018 г. програмата е проведена в 10 учебни заведения.
Осъществена е работа с 22 класа и общо 550 ученика, с които са
проведени 66 тематични срещи. Средствата са използвани за
хонорари на специалисти психолози.

Фондация
„Заслушай се”

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

ZNAK

46.54

Община Невестино,
с. Илия

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

ZOGRAF

734.58

3933

19974.17 През 2018 г. с набраните средства бяха изградени три площадки за
хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, както и
специализирани уреди за фитнес на открито.

Сумата не е използвана.

75000 Сумата не е използвана.

734.58 Сумата не е използвана през 2018 г. По решение на настоятелството и
общината ще бъде вложена в изграждане на бетонна пътека до
параклиса.
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