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ЗА DMS И 2020 НАКРАТКО
Изминалата година донесе големи предизвикателства и тревоги в световен мащаб, но
също така силно повлия върху нагласите в обществото към дарителството и
доброволчеството. Екстремната в глобален план ситуация с коронавируса и
последствията от него стана причина за своеобразен рекорд в дарителската активност.
От пролетта до края на изминалата година се разгърна изключителен дарителски
ентусиазъм, бяха организирани множество кампании и партньорства между
институции, бизнес и граждански организации, с които дарителите буквално заляха
страната в опит да отговорят на кризата и да компенсират пропуските и дефицитите на
държавните институции.
43 милиона лева бяха дарени за битката с COVID-19 в България само от март до юни
2020 г. Те надхвърлят 43% от общия обем дарения за цялата 2019 г., показват
анализите на Български дарителски форум (БДФ). Само през април, сравнено с края
на март, даренията скочиха над шест пъти – от 5 до близо 34 милиона лева.
В дарителската платформа DMS бяха инициирани няколко кампании, пряко свързани с
борбата срещу вируса или последствията от него.
Министерство на здравеопазването откри DMS
кампания на 27 март 2020 г. в подкрепа на
българските медици, работещи в условията на COVID19 с кодова дума DMS SOLIDARNOST, която
мобилизира огромен дарителски ресурс и в рамките
на само два месеца даренията от граждани и бизнес
надхвърлиха 400 хил. лв. Кампанията беше отразена
безвъзмездно от големите телевизии, което
допринесе за нейното бързо популяризиране и успех.
В условията на пандемия Българската хранителна
банка също откри кампания под надслов „Помогни от
вкъщи – дари надежда!“ (DMS HRANA), която
продължава да набира дарения за подпомагане с
хранителни продукти за най-уязвимите и засегнати от
извънредната ситуация в страната възрастни хора и
деца. С обединените усилия на bTV Media Group и
партньори през април 2020 г. бяха събрани 282 335
лв. в благотворителен концерт, излъчван на живо по
bTV.
„Фонд #За децата на герои, медици и учители,
загинали в битката с Covid-19“ е кампания, подета от
фондация „За Доброто“, с която дарителския фонд си
постави за цел да осигурява стипендии от 500 лв.
месечно на децата на починали от Ковид-19 медици и
учители, докато навършат пълнолетие. Фондът вече е
подкрепил 20 деца.
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ДАРЕНИ СРЕДСТВА С DMS ПРЕЗ 2020

270 каузи са търсили подкрепа през 2020 г. чрез дарителската платформа DMS.
Общата сума дарени средства в DMS през годината възлиза на 2 575 483 лв.
Кампаниите за лечение са получили 915 368 лв., като половината от тях са от дарителски
SMS-и, а останалите са онлайн дарения през сайта на платформата и банкови преводи.
Каузите на гражданските организации са получили дарения от 1 129 923 лв. Това е найсилната подкрепа за дейността им, получена през DMS.
● Най-голям обем дарения са направени за Българска хранителна банка, DMS
HRANA – 308 161 лв.,
● На второ място е кампанията на футболния клуб Левски, DMS LEVSKI – 210 085 лв.,
● На трето място по обем получени дарения е кампанията DMS DOG на фондация
„Анимал Рескю“ в подкрепа на бездомни и изоставени животни – 118 655 лв.
Най-успешна кампания за миналата година е DMS SOLIDARNOST
Кампанията на Министерство на здравеопазването „В подкрепа на българските медици,
работещи в условията на COVID-19“ събра в много кратък срок огромна подкрепа 435 994 лв.
Дарените средства бяха използвани за закупуване на специализирана медицинска
апаратура и техника, лични предпазни средства с най-висок защитен клас за
медицинския персонал, както и всичко друго, от което спешно се нуждаят болниците в
битката с коронавирусната инфекция.
Бум на даренията през 2020
Даренията през дарителската платформа DMS за 2020 година са двойно повече от 2019та. Кампаниите в DMS са получили огромна дарителска подкрепа в размер на 2,531,440
лв. - през 2019 г. тя е била 1,284,035 лв.
Двойно повече са онлайн даренията за каузи в дарителската платформа, а с 8 пъти са
се увеличили даренията с банков превод. Даренията със SMS-и на стойност 1 лев също
са в двоен размер спрямо 2019 г., абонаментите от 2 и 5 лева растат съответно с 31% и
58%.

Общо 270 каузи на хора и организации са набирали средства чрез DMS - от тях 90 са за лечение
на хора, 166 са на граждански организации и 14 на общини, болници, църковни настоятелства,
министерство на МЗ.

47% от общия размер на даренията са дошли чрез еднократни SMS-и на стойност от 1
лев, с 23% са се увеличили месечните SMS абонаменти от 2 и 5 лева, с 30 % общо растат
онлайн даренията и тези, направени с банков превод.
Повече фирмени дарители
През 2020 година отчетохме увеличение на фирмените дарения по банков път - 104
юридически лица са дарили с преводи по сметка над 75 500 лв. за DMS каузи, от тях над
46 хиляди лева са за лечението на хора.
Голяма част от тях търсят информация от екипа на DMS къде най-ефективно да насочат
дарението си. Една от тези подкрепени кампании беше за Женя Стоенчева (DMS JENYA),
която приключи, след като за нея беше получено най-голямото дарение през годината
от компанията WHG Services (Bulgaria) в размер на 22 000 лв.
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DMS ПРИНЦИПИ И УПРАВЛЕНИЕ
Прозрачност
Всички кампании, публикувани в дарителската платформа отговарят на регламента за
достъп по DMS и са редовно мониторирани от екипа на DMS за разходването на
получените дарения.
DMS осигурява пълна прозрачност за обема на даренията чрез подробни месечни и
годишни отчети в сайта на платформата.
Екипът ни насърчава кампаниите да търсят партньорство и с други дарителски
платформи, за да достигнат до по-широк кръг съмишленици и дарители. DMS работи в
партньорство с Platformata.bg
На сайта на DMS даренията се отразяват в реално време и дават точна картина за
достигането на целите им.

Документи за направени дарения
Всеки дарител, направил онлайн дарение през сайта, получава автоматично на имейла
си дарителски сертификат и договор за направеното дарение. На използвалите други
методи за дарение също се изготвя документ, след като се свържат с администратор от
DMS.

Изплащане на даренията
Екипът на DMS прави регулярен мониторинг на всички кампании. Набраните средства се
изплащат към кампаниите всеки месец, а те от своя страна са задължени редовно да
изпращат отчети за целевото изразходване на получените дарения.
Хората, които набират средства за лечение, са задължени да предоставят открита
дарителска сметка на името на човека, в чиято полза е кампанията. Средствата от DMS
за такива кампании се изплащат само към дарителските им сметки, които са със
специален статут.
Всяко плащане е придружено от документ пред банката (фактура, болнична оферта,
билети за път), която следи дали отговаря на целта на кампанията. Така екипът на DMS
гарантира на своите дарители, че събраните средства са защитени от неправомерни
действия и могат да бъдат разходвани само за целта, която е посочена в кампанията.

Разходи за управление
През 2020 година разходите на DMS са на стойност 149 116,78 лв. и включват:
● Техническо обслужване и поддръжка на системата на номер 17 777 за активиране
и отчитане на дарителските SMS-и;
● Техническо обслужване и месечна поддръжка на сайта www.dmsbg.com;
● Технически подобрения по функционирането и визията на сайта;
● Консултации и подкрепа за кандидатстващите кампании на организации,
институции и физически лица в подготовката на документи;

● Редовен мониторинг на кампаниите - проверка на документите, включително от
страна на външни експерти, на различни аспекти от кандидатурите на
кампаниите, правни консултации;
● Събиране на финансови отчети и преглед на документите за изразходваните
средства;
● Подготовка на становища за кандидатстващите кампании за одобрение от DMS
Борд;
● Изготвяне на подробен публичен месечен отчет за набраните SMS-и, онлайн и
банкови дарения за всяка кампания;
● Актуализация на документацията в съответствие със законовите изисквания;
● Съставяне на годишен отчет за дейността на DMS;
● Редовно създаване и публикуване на новини, изготвяне и разпространение на
рекламни материали, които обясняват механизма на DMS и предоставят
информация на дарителите за активните кампании;
Платформата DMS удържа 5% от постъпилите
административните разходи, включително заплати.

дарения

за

покриване

на

DMS не генерира печалба за организациите-администратори на платформата и
партньорите, които участват в реализацията на този проект.
Представителите на партньорите и обществените лица в DMS Борда не
получават заплащане за работата си.
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Съветнически борд
Кампаниите, които желаят да ползват дарителските канали на DMS, се одобряват от
Съветнически борд (Борд).
В неговия състав задължително влизат представители на мобилните оператори, на
оперативната SMS система, компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за
дарения, както и обществени личности.

Илияна Захариева, Биляна Дражева
Корпоративни комуникации
Вилияна Станева
Корпоративни комуникации
Веселка Вуткова
Корпоративни комуникации
Александър Балкански,
Изпълнителен директор
Доставчик на мобилни комуникационни услуги, оператор на
SMS системата на DMS
Юлияна Антонова
Търговски директор
Компания за интернет разплащания, предоставят и поддържат
онлайн бутон за извършване на дарения през сайта
Мила Миленова
Мениджър Корпоративни комуникации
Виртуален POS за извършване на онлайн дарения през сайта
Красимира Величкова
Директор на Български дарителски форум
Елица Баракова
Изпълнителен директор на фондация “Бикоуз - в помощ на
благотворителността”
Комуникационни и
PR експерти,
граждански активисти

Даниела Осиковска
Мариана Брашнарова
Яна Бюрер Тавание

Кампании за лечение на хора
Традиционно децата се радват на по-засилен дарителски интерес и набират средства за
лечението си по-бързо. Децата с онкологични заболявания, чието лечение изисква
спешност, често набират необходимата сума за дни, а когато се налага доплащане за
извънредни процедури, дарителите отново реагират незабавно. Удовлетворително е, че
спешните кампании за лечение на онкологично болни деца намаляват. През 2020 год. те
са само две.
Остава нерешен проблемът със скъпоструващото оперативно лечение на деца с
фибуларна хемимелия и с вроден дефицит на бедрена кост, чиито най-голям шанс за
успешно излекуване е в САЩ, при специалистът, създал своя класификация и школа, с
изключителни резултати при такъв тип дефицити. Лечението в САЩ обаче е едно от найскъпите в света. Родителите на Александра Кръстянина, а сега и на Алекс Димитрова,
бяха принудени да набират колосални суми от над 200 000 щатски долара за всеки етап
на лечение, което не може да се проведе другаде със същия успех.

Децата с детска церебрална парализа, набиращи средства за рехабилитация в чужбина
(основно Китай, Турция и Гърция) стават все повече. Родителите споделят, че в
центровете в чужбина децата получават повече внимание, процедурите са съобразени с
индивидуалните им потребности и са повече и по-разнообразни в сравнение с
прилаганото в центровете в България. Там децата демонстрират видим напредък, който
мотивира следващи родители да потърсят услугите на чуждите рехабилитационни
центрове.
През 2020 год. 21 деца набират средства за рехабилитация в центровете „Рибем” в
Турция, „Адели” в Словакия, „Праксис” в Гърция, „Витал” в Полша и в болница за
майчино и детско здраве във Фошан, Китай.
Уместно би било българските здравни власти да актуализират програмите и клиничните
пътеки за рехабилитация, така че да не се налага родителите да набират средства и да
предприемат тежки пътувания извън страната, за да осигурят на децата си качествена
грижа.
В тази връзка трябва да се отбележи, че въпреки наличието на апаратура за
роботизирана рехабилитация в България, този тип терапия все още не се покрива от
НЗОК в много случаи.
През 2020 год. в DMS имаше множество запитвания за кампании за набиране на
средства за рехабилитация с Локомат в болница „Сердика” в София. Въпреки
съществуващата клинична пътека №260, в която е включена роботизирана
рехабилитация, НЗОК не заплаща процедурите в болница „Сердика”. Този проблем
следва да бъде решен, тъй като се касае за непосилни за пациентите суми – за Румяна
Георгиева бяха необходими 17 700 лв. за 12-седмичен курс.
През 2020 г. бяха активни общо 90 кампании за лечение на хора, от тях 22 са стартирани
през годината. По регламента на DMS тези кампании набират помощ само за лечение,
което Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК) не покрива или финансира само
частично.
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Общо приключилите кампании за лечение през 2020 год. са 44, като от тях:
А. Успешно приключиха кампаниите в помощ на 25 души:
● 12 от тях бяха за деца.
● 5 деца набраха средства за извършване на ортопедични операции в
Австрия, Германия, Турция и САЩ.
● 2 деца получиха шанс за подобряване на състоянието си чрез вливане на
стволови клетки в Турция.
● 3 деца набраха средства за интензивна рехабилитация в Турция и Китай.
● За едно дете бяха събрани средства за извършване на урологична
операция в Австрия.
● Едно дете замина за неврологична операция в САЩ.
Б. 13 души над 18-годишна възраст успешно набраха средства за лечение. От тях:
● Четирима заминаха за Турция за трансплантация на бъбрек;
● Двама души преминаха успешно през костно-мозъчна трансплантация в
Германия и Турция за лечение на левкемия;
● Един човек беше лекуван чрез експериментално вливане на стволови
клетки в Сърбия;
● Двама души получиха шанс за интензивна рехабилитация в България;
● За един човек беше осигурено поддържащо лекарство;
В. Три кампании бяха прекратени поради смърт.
● 14 кампании бяха приключени поради слаба дарителска активност или
липса на контакт с титуляра.
● Една кампания беше спряна, тъй като междувременно НЗОК финансира
лечението, а друга – поради емигриране на семейството в друга
държава.
Освен публично обявените кампании за лечение в сайта на DMS, още 10 лица потърсили
помощ от DMS, бяха подкрепени с безвъзмездно финансиране. Общият размер на
отпуснатите средства за лечение на тези хора е в размер на 45 381.50 лв., а средствата
са от дарение на компанията Булфелд ООД, която имаше критерии със средствата да
бъдат подкрепени основно кампании, които имат спешност или хора, които отговарят на
регламента на DMS, но нямат капацитет да направят дарителска кампания.
Подкрепените лица са:
● Димитър Шатев, 79 год., Благоевград - 1487.50 лв. за закупуване на дигитален
слухов апарат. Димитър има издаден ТЕЛК за 100% глухота с едното ухо и 85% с
другото. Със слуховия апарат предоставен безплатно от НЗОК той почти не чува.
● Трима възрастни хора от „Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения“,
София - дофинансиране на очни операции и закупуване на слухови апарати в
размер
на
1605
лв.
● Златомир Миленов Линков, село Мъдрец, 12 год. – 13 000 лв. (DMS ZLATOMIR)
Детето има дарителска кампания в DMS от 2017 г. за лечение на онкозаболяване,
по която средствата са изчерпани. При контролен преглед в началото на 2020 г.

лекарите установяват ново образувание, което наложи извършване на биопсия и
евентуално оперативна намеса. Бяха необходими 13 000 лв., с които родителите
не разполагаха. Детето беше успешно оперирано и продължава да е под лекарско
наблюдение, като се явява на контролни прегледи и изследвания с PET скенер в
Турция на всеки 6 месеца. При необходимост от следващо спешно лечение е
възможно да има нужда от допълнително финансиране.

● Камелия Цолова, 15 г., Видин - 6 500 лв. (DMS KAMI) - Камелия е с диагноза
„Двустранна епифизиолиза на бедрените глави” и се нуждаше от ортопедична
операция в чужбина, за която родителите получуха отказ от НЗОК, поради което
на 01.08.2019 год. беше стартирана кампания в DMS за набиране на 11 700 евро
за операцията и 300 евро за престой на придружителя в болницата - общо 12 000
евро. През март 2020 год., 7 месеца след старта на кампанията, бяха набрани 17
500 лв. Не достигаха 6 500 лв., за да бъде извършена операцията. Детето
изпитваше болки и операцията беше все по-наложителна. Операцията беше
извършена успешно, след което дарителската кампания на Камелия е
прекратена.
● Турхан Исметов Кямилов, 42 год., Силистра (DMS TURHAN) - Турхан страда от
псориазис от 6-годишен. През годините заболяването води до усложнения –
псориатричен артрит, спондилит на гръбнака и анкилоза на големите стави,
вторична остеоартроза и остеопороза. В DMS Турхан имаше 3 дарителски
кампании в годините. При първата бяха набрани средства за смяна на
тазобедрени и коленни стави. Операциите бяха извършени и след 13 години на
легло, Турхан проходи. Втората кампания беше за набиране на средства за
рехабилитация. Последната кампания е за набиране на средства за раменна
артропластика – смяна на раменните стави. НЗОК заплаща 1440 лв. за става,
затова е необходимо доплащане от 6 800 лв. за импланти за двете рамена, както
и 1800 лв. за избор на екип за две операции - общо 8 600 лв. След преценка, че
Турхан трудно би събрал необходимата му сума, DMS взе решение за отпускане
на от 8 119 лв. от дарението дарението на Булфелд ООД .
● Николай Георгиев Ласков, 53 год., Варна (DMS NIK) - Николай е треньор и учител
по плуване. През септември, при слизане от тротоар, пада и травмира единия си
крак. След направена рентгенова снимка става ясно, че страда от тежка
двустранна коксартроза на тазобедрените стави. Препоръката на ортопедите е
поетапно ендопротезиране на тазобедрените стави на двата крака. Стойността на
лечението е 9 000 лв. (по 4 500 лв. на крак). Представена е проформа фактура от
МБАЛ „Майчин дом-Варна”, отделение по ортопедия и травматология.
Кампанията за Николай в DMS не успява да набере едва 1200 лв., а състоянието
му се влошава. Взето е решение за безвъзмездно отпускане на 7800 лв., с което
кампанията
на
Николай
в
DMS
е
успешно
приключена.
● Радостин Валериев Райчев, 47 год., София - Радостин страда от катаракта на
двете очи. Има и други заболявания: неинсулинозависим захарен диабет и
рецидивиращо депресивно разстройство. Кандидатства за кампания в DMS за
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набиране на средства за операция на катаракта с поставяне на лещи Tecnis 1 ZCB.
Стойността на лечението в СОБАЛ “Вижън” е 1600 лв.
Тъй като Радостин няма възможност за популяризиране на евентуална кампания
в DMS, поради което не се очаква да е успешна, за него е взето решение да му се
отпуснат безвъзмездно 1600 лв., които да бъдат преведени на СОБАЛ “Вижън”.
● Емилия Иванова Чакърова, 60 год., София - от близо 2 години Емилия е на легло,
след като изведнъж получила световъртеж, изтръпване на крайниците,
нарушение на походката и говора. Поставените редица диагнози като инсулт,
реактивен артрит, енцефалопатия, паранеопластичен синдром не се
потвърждават от множеството направени изследвания. По тази причина близките
й се насочват към болница „Газиосман паша” Истанбул, където през ноември са
извършени нови изследвания, но в хода им са назначени и допълнителни,
невключени в първоначалната оферта. Така дължимата сума се увеличава с 2700
евро, с които близките не разполагат и подписват договор, че ще ги издължат до
06.01.2021 год. Емилия кандидатства за създаване на DMS кодова дума, но
краткия срок за набиране на сумата прави DMS неподходящ механизъм. Взето е
решение за отпускане на необходимата сума в размер на 5270 лв.
Критериите за отпускане на сумите съответстваха на вътрешния регламент на DMS за
подкрепа на кампании за лечение на хора, които имат спешна нужда от лечение, която
не се покрива от НЗОК, нуждаещите се да не могат сами да осигурят нужните суми, както
и нямат потенциал чрез кампания в DMS да наберат необходимата им сума чрез
дарения.

Справка за изплатени суми по кампании за лечение в DMS
Кодова дума - кампании за лечение
DMS ALEX
DMS ALEXANDRA
DMS AMELIA
DMS ASEN
DMS BOBI
DMS BOBO
DMS BOJI
DMS BOJIDAR
DMS BOJIDARA
DMS BOYANA
DMS CVETOMIR
DMS DAN
DMS DANI
DMS DANIBOY
DMS DANIEL
DMS DENI
DMS DIDI
DMS DIDO
DMS DIMITAR
DMS ELENA

Изплатени суми през 2020, лева
4985,94
7721,21
3685,57
186,77
21202,26
910,99
19371,70
2994,08
5512,06
35828,84
1085,25
9021,42
5,51
2067,94
2182,30
6824,20
35500,64
3733,79
320,18
29088,81

DMS ELKA
DMS EMA
DMS ENIS
DMS FERAD
DMS GEORGI
DMS GOGINO
DMS GOGO
DMS GOSHKO
DMS HRISTO
DMS ISUF
DMS IVA
DMS IVAN
DMS IVAYLO
DMS IVCHO
DMS IVO
DMS JENYA
DMS JORO
DMS KALI
DMS KALOYAN
DMS KAMELIA
DMS KAMI
DMS KOKI
DMS KRISI
DMS KRISTIN
DMS LIZA
DMS LORA
DMS LUSI
DMS MARIANA
DMS MARIO
DMS MARTI
DMS MARTIN
DMS MARTINA
DMS MELANI
DMS MELISA
DMS MIHAIL
DMS MILEN
DMS MISHO
DMS MONIKA
DMS NARIN
DMS NATALI
DMS NIK
DMS NIKI
DMS NIKOLA
DMS NIKOLAY
DMS PECA
DMS PEPO

0,00
493,13
2994,62
71,78
10487,73
9490,90
1520,66
510,70
7572,36
671,85
6273,82
7571,02
461,68
77938,29
3645,86
23318,81
6051,60
14294,60
2896,42
196,90
4464,09
19004,80
4523,21
222,62
2585,31
6379,59
43155,75
4176,47
25713,99
22390,10
8537,45
14252,63
22964,22
120,86
4426,52
1851,04
22871,56
171,14
8015,47
2022,04
8833,22
3083,58
13101,40
3088,04
10740,46
14689,93
13

DMS PESHI
DMS PLAMEN
DMS PRESLAV
DMS RADI
DMS RUMI
DMS RUMYANA
DMS SIANA
DMS SIMEON
DMS SIMONA
DMS SISI
DMS STANIMIR
DMS STEFI
DMS STOYAN
DMS SVETLOZAR
DMS TANIA
DMS TOTO
DMS TURHAN
DMS VESELIN
DMS VESELINA
DMS VIKI
DMS YORDAN
DMS YORDANA
DMS ZARA
DMS ZLATOMIR
Радостин Валериев Райчев *
Емилия Иванова Чакърова *
* без кампания в DMS, но подпомогнати безвъзмездно поради спешни състояния

5138,47
3527,54
6022,12
1474,95
16132,48
744,82
2648,96
610,80
6812,04
91839,71
4122,75
12741,41
4343,46
2341,62
4910,89
4600,34
8503,63
34,99
4346,97
6324,19
508,41
56066,87
19092,23
13933,39
1600,00
5270,00

Каузи на граждански организации (НПО)
През 2020 година средства са превеждани на 152 кампании на нестопански
организации, читалища, общини, настоятелства, болници, паркове и други публични
институции, като има ръст в броя на кампаниите със 17% в сравнение с 2019 г. Получени
годишни отчети за дейностите, осъществени с набраните средства са 114.

Сфери на дейност и обхват
Сферите на дейност на всички 152 инициатори на кампании са в следните категории:
Образование / наука

30

Грижа, лечение, осиновяване на бездомни животни

29

Лечение / рехабилитация

19

Култура / изкуство

17

Социални услуги

11

Услуги за хора с увреждания

10

Подобряване на средата

10

Природозащита

9

Дейности за деца в институции

4

Спорт

3

Развитие на общности

3

Подкрепа за хора в третата възраст

2

Гражданско участие

2

Бедствия и кризи

2

Човешки права
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Четири кампании бяха насочени към справяне с епидемията от COVID 19 и последствията
от нея, включително кампанията на Министерството на здравеопазването с кодова дума
DMS SOLIDARNOST за закупуване на апаратура. Тази кампания има най-голяма финансов
резултат през 2020 година, като средствата са използвани за закупуване на апаратура за
шест болнични заведения по отчет от МЗ.
Впечатляваща е обобщената картина за броя крайни ползватели, до които достига
дейността на организациите-инициатори на кампании - по тяхна приблизителна
преценка:
Брой хора, обхванати от дейността на кампаниите
Брой хора от общности (местни, професионални)
Брой жени
Брой възрастни над 55
Брой младежи
Брой деца под 18 г.
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

15

Финансова информация
Половината от 113-те отговорили кампании не са успели да постигнат финансовата си
цел чрез DMS и други начини за набиране на средства.
Въпреки затрудненията в годината с пандемия и насочването на големи дарителски
ресурси за справянето с последствията от нея, радващото е, че другата половина от
кампаниите са или набрали повече от половината или постигнали или надхвърлили
целта си:

Постигнахме/надхвър
лихме целта си
28%

Набрахме повече от
половината нужни
средства
22%

Набрахме по-малко от
половината средства
50%

(В отговорите респондентите имат предвид чрез DMS и чрез други фондонабиращи
дейности)

Популяризиране на кампаниите
Най-добрият начин за популяризиране на кампаниите е чрез създаване на собствено
съдържание - активно присъствие в социалните мрежи и актуална информация в
собствения сайт.
Следват срещите с хора с апелиране за даряване и публикации в други онлайн канали за
информация.
Прави впечатление и използването на платена реклама във Фейсбук, посочена от около
една трета от организациите.
По-голям успех имат кампаниите, които залагат на повече канали за разпространение.
Все още посланиците и инфлуенсърите имат относително малък дял в отговорите за
каналите за информиране.

Как популяризирахте кодовата си дума?
Социални мрежи (Facebook, Instagram, Twitter)

95

Актуална информация за кампанията в собствен сайт

59

Срещи с хора, апелиране за даряване "от уста на уста"

55

Публикации в блогове, форуми, сайтове на партньори

33

Радио участия

29

Платена реклама във Фейсбук

28

Публикации в печатни и онлайн медии

26

Събития - изложби, дискусии, базари

25

Разпространение на печатни материали

21

Участие/апел в национални телевизии

18

Публикации от посланици на кампанията

16

Участие/апел в местни телевизии

13

Билбордове, външна реклама
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Екипът на DMS подпомага организациите да популяризират кампаниите си при
кандидатстването и подготовка на документите. При подписване на договор
организациите получават препоръки за популяризиране, които са достъпни и на сайта
на DMS.
За по-голямата част от организациите препоръките и съветите са били полезни:

Ефект върху организациите от използването на DMS
Участието в DMS има многопосочен ефект върху организациите – улеснява ги в усилията
им да набират средства, те повишават капацитета си, подобряват публичността си, стават
по-разпознаваеми.
Статутът на одобрена организация повишава тяхната легитимност. Постигането на
финансовата цел е оценено най-ниско от организациите. Причините са донякъде поради
липса на капацитет и достатъчна активност, но и поради факта, че те набират средства и
по други начини и не разчитат основно на DMS.
Ето как респондентите подреждат по важност ефекта от участие в DMS:
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Възможностите за даряване са лесни

Допринася за нашата легитимност, защото сме
одобрена организация
Допринася за нашата публичност

Подобряваме уменията си да набираме средства

Подобряваме уменията си за публично представяне

Постигаме финансовата си цел
0
не

по-скоро не

10

без влияние

20

30

по-скоро да

40

50

60

70

да

Най-високо организациите оценяват възможностите за даряване чрез еднократни SMSи и абонамент, все още не всички познават възможностите достатъчно добре:

Познавате ли възможностите на DMS за набиране на средства?
120
100
80
60
40
20
0

Еднократни SMS-и

Абонаменти от 2 и 5 лева Онлайн и банкови дарения
със SMS
да

недостатъчно

Дарения в нови финтех
компании

не

В сравнение с отчета за 2019 година желаещите да организират нова кампания в DMS са
по-малко и колебаещите се са повече с около 20%. Допусканията ни са, че това се дължи
на ограниченията, които се наложиха поради противоепидемиологичните мерки.

Планирате ли нова кампания в DMS
през 2021?

не
15%

Планирате ли нова кампания в DMS
през 2020?

не
9% не сме
решили
31%

не сме
решили
44%

да
41%

да
60%

Попитахме организациите как още можем да бъдем полезни за успеха на кампаниите
им. Рекламата във Фейсбук е най-желан начин за подкрепа, както и съвети за
комуникацията в протичането на кампаниите.

От какво още имате нужда, ако планирате нова кампания?

Реклама на кампанията ни от ДМС

Помощ, съвети за комуникацията

Текущи съвети в хода на кампанията

Засега нямаме нужда

Обучения по набиране на средства
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Истории на успешни кампании
„Нова арфа за музикалното училище „Любомир Пипков“ (DMS ARFA)
Сдружение „Ранно пиле“
575 дни по пътя до Арфата
И така, скъпи приятели - стигнахме до крайната точка на нашето дарителско пътуване,
продължило 575 дни. Каузата на д-р Кохар Андонян, нейните ученици и техните родители, зад
която застанахме ние от Сдружение „Ранно пиле“ се увенча с успех! За нас тя бе толкова важна,
защото познаваме трудния път в изкуството, по който вървим самите ние – актьори, режисьори,
художници и творци във визуалните изкуства.
Знаем колко е важна подкрепата, за да можем да гледаме далече пред себе си, за да създаваме
нови светове и да вдъхновяваме другите. Сдружихме своите усилия, защото познаваме силата и
опората на общността и вярваме в доброто.
Когато всичко започна, нямахме идея нито как ще
го направим, нито колко време ще отнеме. Но
имахме нещо много важно – увереност, че ще
успеем. На нея ни е научила сцената на живота,
на която ако влизаш със сърцето си - срещаш
цялата енергия, от която имаш нужда. Доброто
увлича друго добро и създава тънки пътеки към
сърцата на хората.

И така, стъпка по стъпка към нас се присъединяваха
всеки ден хора, които разпознаваха свои ценности в
каузата и намираха смисъл да станат част от нея. Както
във всяко пътуване имаше бури, които ни върхлитаха,
моменти на умора и напрежение. Имаше недоверие,
което приехме с разбиране за трудните пътища на
другите. Нито за миг не се разколебахме. В общността,
допринесла за успешния финал на кампанията бяхме
заедно с хора, които я задвижваха, отделяха от личното
си и професионално време посланието ѝ да бъде
видяно и чуто, с проф. Сузана Клинчарова, станала
патрон на кампанията и с Нов български университет,
които ни предоставиха възможност за професионални
записи и излъчване на живо на арфов концерт в
подкрепа на каузата.
Благодарим ви! С вашата помощ достигнахме до дарителите, благодарение на чийто дарителски
жест нов музикален инструмент вече е в стаята на арфите в НМУ „Л.Пипков“. Благодарим на
всички вас, индивидуални дарители и на вас, хората предпочели анонимността на дарителския
жест. Благодарим на вас, които се бяхте абонирали за месечни дарения и които изпратихте
своето дарение на DMS ARFA.
Приятели, съмишленици, хора в музиката и изкуството, продължавайте да бъдете такива,
истински и с отворени към доброто сърца!

„Повече българчета за България” (DMS BEBE)
Фондация „Нашите недоносени деца“
Мила е родена 15 седмици по-рано от очакваното (много често толкова малки бебета не
оцеляват) и е тежала едва 600 грама. Можете ли да си представите едно бебе, което тежи помалко от килограм? Цели 4 месеца Мила се бори за живота си - да започне да диша сама, защото
месеци наред е нужно да й подават кислород, за да се справи. Да започне да качва грамчета.
Лекарите правят и невъзможното да спасят това малко човече.
Оказва се, че има отлепяне на ретината на едното око, но за щастие е в лека степен и успяват да
спасят зрението й с минимални последствия. Днес Мила е голямо момиче. Ученичка.
Но като всяко дете, родено толкова малко, има своите трудности. За родителите й не е никак
лесно, тъй като единият от тях губи работата си и са принудени да оцеляват с по-малко от 800 лв
на месец. Работата с логопед, психолог и специален педагог се превръща в истински лукс за това
семейство. А един час (терапия) за Мила означава малка крачка напред към поредното ново
умение. За нас не е без значение какво се случва с Мила и децата като нея.
Ето защо подкрепихме семейството в един толкова труден за тях момент, предоставяйки им
безплатни дистанционни консултации в периода, в който терапиите на всички нуждаещи се деца
бяха преустановени във връзка с извънредното положение.
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„Подкрепи възрастен човек, промени живот!“ (DMS CARITAS)
НФК Каритас
„Физическата болка ме измъчва много, но това, което най-много ми тежи, е самотата. Да искаш
да поговориш с някого, а наоколо да няма никой“. Това са думи на Иванка, 84-годишна жена от
Пловдив.
Преди години Иванка претърпява тежка онкологична операция, поради травма на крака е
трудно подвижна, миналата година, при падане, счупва ръката си, впоследствие здравословното
й състояние се влошава и днес възрастната жена е на легло.
От три години медицинската сестра и социалният работник от центъра за Домашни грижи на
„Каритас“ в Пловдив помагат на Иванка – посещават я в дома й, полагат грижи за тялото й
(къпане, частичен тоалет, общо мобилизиране – раздвижване, преобличане), следят
здравословното й състояние, поддържат връзка с личния й лекар, закупуват изписаните й
медикаменти, пазаруват, помагат й да се нахрани. В настоящата пандемична ситуация
сътрудниците на „Каритас“ продължават да бъдат до Иванка, посещават я в дома й и полагат
грижите, от които се нуждае. Помагат и на други възрастни хора. Защото – за лежащо болни хора
като Иванка, не само храната е от значение. Важни са и грижите за тялото, и за здравословното
и емоционалното им състояние. Без тях възрастните хора като Иванка – самотно живеещи,
приковани към леглото си поради болестта, са обречени на бавно и мъчително вегетиране.

Тодорка е на 78 години, родена е в с.Стоилово. Активните си години прекарва със семейството
си в гр. Бургас, а когато се пенсионира, със съпруга ѝ се връщат в родното ѝ село. Тодорка обича
живота на село. Грижи се както за животните, така и за градината си. Съпругът ѝ основно се
занимавал с овцете. И двамата обожавали да пеят и участвали в местната певческа група, която
изпълнявала автентични народни песни от Странджанския регион.
Животът им протичал спокойно, с ежедневните трудности успявали да се справят до момента, в
който се разпространила болест по овцете в цялото село и било взето решение всички овце – и
болните, и здравите, да бъдат убити. За възрастните хора, това било голяма трагедия –
изключително силно били привързани към животните си. Особено тежко преживял случилото се
съпругът на Тодорка. Няколко месеца след като стадото им било умъртвено, той се разболял и
въпреки предприетото лечение, скоро се споминал. Тодорка приела много тежко загубата на
съпруга си. „Самотата започна да ме убива бавно, но сигурно. Болестите дойдоха изведнъж.
Високо кръвно, нерви, ставни проблеми“. Тогава се обръща за помощ към служителите на
центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в региона. „Отзоваха се веднага. Идват в дома ми,
следят здравословното ми състояние. Те са моята връзка с болница, аптека и се грижат за всичко,
от което имам нужда. Разчитам на тях и техния опит.“ Междувременно, Тодорка напуска

певческата група, защото сърцето й вече било завладяно от много тъга, и дори изцяло спира да
пее.
Посетихме Тодорка години по-късно след сполетялата я трагедия, тя ни посрещна с усмивка на
лице. „Обичам около мен да има хора, обичам и да шетам из къщи, защото вече трудно спя и
така – в приказки и работа, по-лесно минава времето“ – споделя възрастната жена и ни кани да
останем да преспим в дома ѝ. Денят вече преваляше и с благодарност приехме поканата. Радост
обзе възрастната жена и като че ѝ даде допълнителни сили.
Вечерта Тодорка ни бе приготвила изненада – бе поканила една от жените от певческата група
на селото, която дойде в типична за региона носия и изпя няколко странджански песни.
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„Гласът на дивите“ (DMS DIVITE)
Фондация „Дивите животни“
Историята на язовката Арти е една от вдъхновяващите наши истории през 2020-та година.
Получихме сигнал за язовец в огромен строеж в София, а да намериш язовец в строеж в града е
доста необичайно по принцип. Разследването ни показа, че най-вероятно язовецът е пристигнал
още в петък с един от контейнерите за строителни отпадъци. Доста често се случва язовец да
влезе в контейнер в търсене на храна и да не може да излезе от там после.

Контейнерът е пропътувал много километри разстояние, докато бъде докаран на строежа, и
язовчето е пътувало в него, като по този начин е преместено от незнайно къде и вече не се знае
къде е неговото място, за да го освободим пак там. Язовката Арти беше драпала дълго, за да
излезе от контейнера, и в крайна сметка по някое време беше успяла да излезе. Лутала се е по
огромния строеж, ровила е тук там уплашена, в опит да се скрие, но всичко наоколо и е било
непознато и тя се свила в един ъгъл и застинала там в ужаса си.
Така я намират работниците, които идват на строежа в понеделник сутринта.
Прегледът показа, че животното е млада миналогодишна женска, изключително слаба. Била е
слаба и преди 3-те дни гладуване на строежа. Ноктите и бяха изпилени от драпането в бетона,
цялата беше в прах от цимент.
Подсилихме, обезпаразитихме и беше нужно да престои, докато натрупа малко тегло, през което
време ние обмисляхме как да я пуснем като не знаем кое реално е нейното си място, за да я
върнем там.
За язовец е изключително важно неговото място и неговата родна язовина и не е добра идея да
се освобождава просто ей така с пускане някъде си.
Докато язовката Арти дебелееше, ние обмисляхме
стратегия за освобождаването и. Решихме, че е
добре да я пуснем при язовеца Мартин, който
миналата година извадихме от мазе в Пловдив и
освободихме в стара лисича дупка, близо до едно
"наше" диво място, което наблюдаваме с трапкамери. Мартин беше голям язовец и бързо се
премести нанякъде след освобождаването. Много
рядко се появяваше на снимките от камерите през
нощта, но знаехме че е там в района.

Не успяхме да намерим язовината му, затова запретнахме ръкави и направихме изкуствена
язовина в района на Мартин, която да подсигури убежище за Арти поне в първите дни, а ако
желае да си остане в нея. Надявахме се да се намерят с Мартин и да си решат в коя язовина ще
живеят по-нататък, неговата или нейната изкуствена.
Речено, сторено. Изградихме язовината и освободихме Арти в нея.
На втората нощ Мартин намери Арти и си я отведе в неговата язовина. Двамата поставиха
началото на нов клан язовци в района, а ние тръпнем в очакване да видим малки язовчета на
снимките от трап-камерите.
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„Дом Възможност“ (DMS DOM)
Фондация за социална промяна и включване

Нашата работа е свързана с подкрепа на млади хора в риск, напускащи институциите за
отглеждане на деца без родители.
Програмата ни предлага условия близки до семейната среда, благодарение на което младежите
имат пространство да порастнат да открият и развият силните си страни и да поемат
самостоятелно напред.
През изминалата година трима младежи, ползвали услугата Наблюдавано жилище направиха
своите първи самостоятелни стъпки в живота на възрастните. Един студент, трети курс в
Национална спртна академия, заживя самостоятелно на общежитие, започна работа и
подкрепян все още от организацията, продължава да се справя успешно.
Друго момче, след продължителен престой в Дом “Възможност” започна работа и заживя
самостоятелно на квартира с близки приятели. С гордост, можем да споделим за трудния избор
на момче от програмата да стане баща на близнаци и да поеме грижите за младото семейство.
подкрепяше младия мъж в продължение на 2 години, за да изплати почти непосилен дълг,
натрупан от неговите роднини. С наша помощ момчето намери стабилна работа и благодарение
на личните си качества и много търпение от страна на екипа успя да изплати задълженията си.
Подкрепяхме младото семейство в месеците след раждането на децата, организирахме
кампания за осигуряване на най-необходимото - храна, дрехи, консумативи за бебетата.
Съдействахме за намиране на подходяща квартира и включихме лични контакти, с което да
подкрепим доброто бъдеще на младите хора.

„Да подкрепим Линията в помощ на зависимите и техните семейства“
(DMS HELPLINE)
Асоциация за рехабилитация на зависими "Солидарност“; кампания
"Съпругът ми от години има проблем с алкохола, но не иска да се лекува. Какво да правя?",
"Разбрахме, че синът ни е зависим към хазарта. Иска да му помогнем, как можем да го
направим?", "Дъщеря ми е зависима към наркотици. Опитах всичко, за да я лекувам, вече не
знам към кого да се обърна.", "Синът ми пуши нещо и става много агресивен. Кой може да ми
помогне?", "Преди години ми предписаха лекарство, защото страдам от тревожност, а сега не
успявам да го спра. Дали съм зависим?", "Какво може да ми стане, ако взема този наркотик?",
"Ще ми правят тест за наркотици в работата. Колко време трябва да мине, преди да съм сигурен,
че той ще даде отрицателен резултат?", "Този наркотик в България забранен ли е?", "В моя град
има ли група за взаимопомощ?", "Мога ли някъде да лекувам детето си безплатно?", "Имам
приятел, който май е зависим. Аз мога ли да направя нещо за него?", "В болница ли трябва да
отида или другаде?"...
Всяка година получаваме стотици различни въпроси за зависимости, вещества, места и начини
за лечение. Хората търсят информация и помощ за много, много различни ситуации. За тях е
важно да могат да ни се обадят, защото ние винаги сме насреща, за да ги изслушаме, успокоим
и да им помогнем. Консултациите ни са анонимни и в 99% от случаите са еднократни. Много
рядко получаваме обратна връзка за това какво е станало след нашия разговор.
Дори не можем да видим лицата на хората, с които общуваме, но сме се научили да разбираме
само от гласа им дали успяваме да ги подкрепим и поне за малко да намалим тежестта на
емоциите им. Това е почти толкова важно, колкото и да им дадем чисто практическата
информация. Защото когато сме объркани и дори отчаяни, когато всички ни отхвърлят заради
"срамния" ни проблем, когато се чувстваме съвсем сами с него, ни трябва някой, който ще
поговори с нас без критики и да ни даде посоката, в която да тръгнем.
За нас, консултантите, най-затрогващите моменти са в края на разговора, когато хората ни
споделят, че се чувстват обнадеждени и вече знаят кои ще бъдат първите им стъпки. Когато ни
благодарят и ни пожелават хубави неща. А пък ние им пожелаваме да изминат пътя си успешно
и да имат кураж, защото не са сами.
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„Акция "Кенгуру" (DMS NADEJDA)
Фондация „Надежда и домове за децата – клон България“, кампания
Много често се питаме мерките, които се вземат за прибиране на децата в училище вършат ли
работа? Нужни ли са ни Отделите за закрила на детето? Услугите в общността как точно помагат?
Ще разкажем как помогнахме на шест деца и тяхното семейство и колко е важно при риск за
дете да се обединят повече институции и организации.
През 2019 година в Общинската комисия по образование на община Поморие постъпва сигнал,
че дете не ходи на училище. Представителите на Отдел за закрила на детето и Център за
обществена подкрепа (ЦОП) посещават семейството на Елена и Евгени, които живеят в
едноетажна къща в краен квартал. Родителите и шестте им деца живеят в една стая.
От разговора става ясно, че липсата на средства е довело спиране на едно от децата от училище
майката и бащата гладуват, а децата, включително бебе на няколко месеца са хранени с
разтворено във вода нишесте. Ако не е имало сигнал и посещение, животът на бебето е можело
да бъде застрашен. Майката Елена е учила само до трети клас, трябвало е да се грижи за болната
си майка, а когато майка й се е споминала, е била твърде голяма да се върне в училище. Жени
се за Евгени и имат шест деца. Щастливи са, имат къща с двор и мечтаят децата им да имат подобър живот. Евгени и Елена са от онези хора, които не се оплакват от съдбата си. Не са търсили
помощ и се опитват да се справят сами. Те са от хората, които могат да направят всякакви
компромиси за да могат децата да са добре, според техните стандарти.
Експертите от ОЗД и ЦОП Поморие внимателно анализират рисковете за децата и се свързват с
регионалния координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“, за да обединят
сили и ресурси тези деца да растат в безопасна среда. Нашият екип веднага се включи с
осигуряване на продукти, с които майката да приготвя храна, мляко за бебето и дрехи от
дарители за семейството. Евгени се зае да направи ремонт на стаята.
Закупихме и осигурихме с дарения готварска печка на
твърдо гориво, пералня, легло, кошарка, количка, дрехи
и спалня. Всеки ресурс е ценен и за това е от огромно
значение да се изгради мрежа за решаване на всяка
конкретна криза. Психологическата подкрепа за децата и
семейството е другата страна на нашата дейност.
Съвместно с колегите от ЦОП убедихме Елена да си
постави спирала.
За да може семейството по-добре да управлява своя
бюджет, координаторът на „Надежда и домове за
децата – клон България“ обмисля да закупи градински
инструменти, с които в двора на къщата да се отглеждат
зеленчуци. Това ще са нови умения за тези хора, което
ще ги направят по-устойчиви на следващи кризи. Когато
институциите и НПО секторът работят заедно
резултатите за децата са много по-ефективни.

„Всяко дете заслужава бъдеще“ (DMS SEDEM)
Сдружение „Седем истории“, кампания
На 20.07.2020 г. Христо Янев - бивш български футболист - национал изкачи връх Монблан, за
да популяризира и да насочи вниманието на обществеността в подкрепа на кампанията за
изграждане на Терапевтичен център за деца с аутизъм в София.
Примерът му вдъхнови обикновени и непопулярни хора, но с голяма човещина и съпричастност
да последват примера му. Така Светлана Живкова пробяга 100 км като участник в супер маратона
#Витоша100, а впоследствие ни изпрати медала си, гравиран с мотото на кампанията "Всяко дете
заслужава".
Бившият локомотивен машинист и голям планинар от Дупница, Йордан Начев, посвети
изкачването на връх Арарат (5137 м), за да подкрепи каузата на "Седем истории"
#ВсякоДетеЗаслужава.
Вдъхновен от примера на Христо Янев, той призовава всички към осъзнаване на проблема на
семействата с деца със специални потребности и насърчи обществото към по-голяма
съпричастност.
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„Да няма животни в беда!“ (DMS SHARKO)
Фондация "Шарко", Сопот, кампания "
Как спасихме Данчо
Сигурно се питате кой е този Данчо и защо е трябвало да бъде спасяван? Данчо, Даньо, Данюха
е един от нашите многобройни приятели и подопечни, един от любимите ни шарковци. Данчо е
голям, рошав и силен. И в същото време има изключително нежна душа и много обича
човешкото внимание.
Такъв ще видите Данчо, ако се запознаете с него днес. Когато ние се срещнахме с него, той беше
на ръба, още малко и нямаше да издържи и щеше да се предаде. Да легне за последно и повече
да не се изправи.

Получихме сигнал от млада жена от с.Христо
Даново за куче в много лошо състояние,
което тя забелязала на автобусната спирка.
По думите й кучето изглеждаше много зле,
„ей сега ще умре, няма сили вече, моля ви,
помогнете, много му е лошо”. Пътувайки към
селото, само се надявахме да упеем, да не е
прекалено
късно.
Бързо
намерихме
посочената спирка, но отпред нямаше никой.
Когато доближихме, нещо леко се раздвижи
зад спирката. Никога, никога не се забравят
тези първите секунди и очите на животни в
беда. Страх и надежда, болка и надежда,
отчаяние и
пак надежда. Много слаб, с липсваща козина, с ужасна, открита и лошо миришеща рана на една
от задните лапи, кучето стоеше и душеше въздуха. Все едно се опитваше да разбере по
миризмата дали идваме с мир.Не се съпротиви, гък не каза, когато бавно го взехме и понесохме
на ръце. Отпусна се, въздъхна и само ни се довери. Много неща го чакаха – прегледи, сериозна
операция, след която един месец трябваше да седи в малка клетка и да го изнасяме само на
ръце, лечение на анемия и кърлежови трески. Данчо се оказа чудесно и мило момче,
изтърпяваше геройски всички манипулации. Само му казвахме, че няма как, трябва. А той
въртеше опашка и ни ближеше по лицата. Доста време мина от онази, първата ни среща. Самите
ние днес не можем да повярваме, че този рошав и сериозно изглеждащ куч е същото изплашено
момче, което ни гледаше със смесени чувства зад автобусната спирка. Данчо е на около пет
години, кастриран, редовно ваксиниран, чипиран и с европейски паспорт.
Историята на Данчо е едно от чудесата, които вършим благодарение на вашата помощ и участие.
Не спирайте да помагате на такива като него!

„Стани семеен добродеятел“ (DMS DETSTVO)
Фондация „За нашите деца“
Ще ви разкажем историята на седемгодишният Иван и неговата майка Лилия. Момченцето е
желано и чакано дете – ражда се от втора, нормално протекла бременност. То живее в гр.
Пловдив с двамата си родители и своя по-голям брат. Трудността при изговарянето на
определени звукове и болка в стъпалата на малкия Иван, обаче се оказват голяма пречка той да
общува пълноценно с околните.
След години работа от страна на специалисти логопеди и ортопеди няма подобрение в
състоянието на детето. Не след дълго, Лилия научава за нас – фондация „За нашите деца“, от
социалните мрежи и препоръки на познати родители. Тя взима решението да се свърже с нас и
идва за консултация в офиса ни.
Майката на Иван е учителка и има сериозни здравословни проблеми – алергична астма, диабет,
диабетна полиневропатия.
През лятото на 2020-та година е претърпяла операция на ръката – срязани сухожилия и нерви на
дясната ръка. Поради невъзможност за справяне със ситуацията у дома, тя търси нашата помощ.
В началото направихме комплексна индивидуална оценка на Иван, който започна и работа с
логопед. Разбрахме и за нуждата от рехабилитация с кинезитерапевт за справяне с проблемите
при стъпване на детето. Към настоящият момент момченцето редовно се среща с нашите
специалисти, като всички ние сме в постоянна координация помежду си.
В рамките на само няколко месеца има напредък в говорното развитие на Иван – той различава
повече звуци, като вече поставени са звуци „Ц“ и „К“. Момчето вече не се притеснява да говори
и е много по–спокоен в общуването си с хора.
Лилия сподели, че промяната в говора на нейния син е голяма. Майката е много щастлива от
промените, които вижда в момчето. Каква по-голяма радост за един родител от това да вижда
напредък в развитието на своето дете?
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Приложения
Подробни отчети по кампаниите на гражданските организации през 2020

Сдружение "Летс Адопт"

"Дари капка живот!"

ADOPT

3000
месечно

49734,71

Общо набрана
сума от всички
източници
89491,39

Сдружение „Стрей ейнджълс /
бездомни ангели” - София
Фондация "Анимал Хоуп" - Варна

"Вземи лапа в ръка!"

ANGELI

10000

3019,88

6000

"Да подарим надежда и
спасение на бездомните
животни"
„Надежда за животните в
Казанлък и региона“

ANIMAL

1000
месечно

37790,77

50440

ANIMAL HOPE

6500
месечно

5203,58

ARFA

24000

8261,72

Сдружение „Център за неформално
образование и културна дейност АЛОС“

"Нова арфа за музикалното
училище „Л. Пипков“
"Бъдеще за младото българско
изкуство"

ART

1000

43,5

800

Сдружение "Прегърни ме"

"21 грама надежда"

ATELIE

1000
месечно

3154,08

7000

Фондация „Нашите недоносени деца”

„Повече българчета за
България”

BEBE

2000

20195,84

165000

Организация

Фондация "Анимал хоуп България" Казанлък

Сдружение „Ранно пиле“

Кампания

Кодова дума

Цел в ДМС

Набрана
сума в ДМС

Отчет
Осъществихме лечение и грижа за 15 котки и 10 кучета, бездомни, тежко пострадали,
чиито истории достигаха 150000+ човека месечно. Организирахме #redomtips - кампания с
кратки съвети за грижа за кучета и котки, достигнала 130000+ човека. Работим активно за
подобреното отношение към животните-компаньони в България, което води след себе си
по-малко изоставени и бедстващи животни. Ще вложим събраните средства в Редом
Академия - проект, с който ще обучим и сертифицираме поведенчески специалисти, които
да помагат на собствениците на кучета и котки да общуват с любимците си.
Съдействахме за приемната грижа на 20 кучета и кастрацията на 30 котки.
Спасихме 245 животни, извършихме 392 кастрации на бездомни животни, съдействахме
за осиновяването на 235 животни. За съжаление, още 143 животни търсят дом.
Успяхме да помогнем на десетки кучета и котки, пострадали при инциденти и нуждаещи
се от тежки операции. С помощта на дарителите успяхме да осигурим храна и
медикаменти на нашите инвалидчета, както и да помогнем на кучетата от общинския
приют в Казанлък. Проведохме две кастрационни кампании, при които бяха кастрирани
над 500 кучета и котки. Също така стартирахме ежемесечна кампания за кастрация на
дворни и бездомни котки. Успяхме да ремонтираме част от покрива на спасителния
център за рехабилитация и възстановяване "Надежда за различните". Надявам се с общи
усилия да успеем да ремонтираме целия покрив.
След 575 дни активна кампания за набиране на средства парите за новата арфа са
събрани, инструментът е купен през пролетта на 2021 година.
През 2020 г. като част от образователната програма на Център АЛОС „Образование чрез
изкуство“ се проведоха 3 събития. Набраните средства от кампанията бяха вложени в
уъркшоп с ученици от троянското художествено училище „Проф. Венко Колев“. Беше
закупена част от нужните материали за изграждане на художествена инсталация „Време
за слива“ по повод ФестивалА на сливата – Троян.
С инсталацията искаме по шеговит начин да насочим вниманието към запазването на
важните неща, които имаме. Такива са например ценностите и традициите на троянския
район, свързани с отглеждането на сини сливи и здравето ни.
Средствата по кампания 21 ГРАМА НАДЕЖДА на сдружение "Прегърни ме" бяха
използвани изцяло за стипендианстка програма в подкрепа на деца и младежи, лишени от
родителска грижа - 2 студенти и 14 ученици.
През 01.2020 г. организирахме обучение в Център "Малки чудеса" по релационна
психомоторика. В него взеха участие 13 специалисти по ранно детско развитие.
Дооборудвахме центъра с кът за психомоторика и терапевтична кухня.
Пандемията наложи временното преустановяване на терапевтичните занимания. За нас
бе изключително важно да останем до семействата и преминахме към дистанционно

Фондация "Корпус за образование и
развитие - КОРПлюС"
BEST FRIENDS FOUNDATION

"Летен лагер Spelling Bee"

BEE

„Помогни на безпомощните“

BEST FRIENDS

Сдружение “България без дим”

"Да спрем пушенето в
заведенията!"

BEZDIM

Сдружение „Милосърдни сърца 2015” Бургас

„Спасителна къщурка”

BEZDOMNI

Сдружение "България на длан"

"България на длан - макети на
открито"
"Българска история"

BG DLAN

"Изографисване, подръжка и
благоустрояване на парка към
храм ,,Свети свети Кирил и
Методий“, село Блатец"
"Да популяризираме
доброволното кръводаряване в
България!"
"От любов към децата, земята и
природата!"

Сдружение "Българска история"

Църковно настоятелство ,,Свети свети
кирил и Методий" село Блатец, община
Сливен
Българска организация за
доброволно кръводаряване (БОДК)
Фондация "Ботаника Лайф"

10000

38,69

5000

3000
месечно
17000

227,53

1000

31,9

24

800
месечно

4972,26

4000

100000

59,03

BGHISTORY

19500

214,86

BLATEC

30 000

1462,82

19000

BODK

2000

154,65

1500

BOTANIKA

2500

53,8

100

консултиране. Как помогнахме:
От април до декември проведохме +500 безплатни дистанционни консултации с
терапевтите от Центъра и водещи неонатолози
Подкрепихме +300 семейства.
Осъществихме +1200 терапевтични сесии.
Онлайн група за подкрепа за родители, чиито бебета са в болница.
Осигурихме индивидуална псих. подкрепа за родители на недоносени деца.
Публикувахме ~500 статии за детското развитие + безплатни уебинари.
С DMS събрахме минимална част от сумата, с която заплатихме за грамоти на
участниците в състезанието.
Със събраните средства осъществихме лечение на кучета във ветеринарна клиника ОВК
Варна.
Събраната сума не беше достатъчна за реализиране на целта на кампанията. Сумата е
налична в банковата сметка и ще бъде използвана за поддръжка на текущата платформа
за сигнали. Това беше първи опит за набиране на средства, който е ценен. Макар и
финансовата цел да не беше постигната, кампанията демонстрира, че въпреки това има
хора, които са склонни да даряват за подобни каузи.
Спасени и излекувани повече от 20 котки и кучета. Подготвени за осиновяване и
намерени осиновители за над 80 животни. Закупена храна за над 100 животни под наша
опека.
Средствата не са използвани, очаква се да бъдат използвани в края на 2021 г. или през
2022 г., когато ще започне реализирането на проекта.
През 2020 година посетихме 7 училища - всичките в началото на годината, до
регистрирането на първите случаи през месец март. Набраните средства покриха част от
разходите за гориво - уроците бяха в Троян, Средец, Банско, Стара Загора, Карнобат и
Мъглиж. COVID кризата направи на практика невъзможно посещението ни на училища за
изнасяне на уроци по родолюбие, като това е и причината да спрем търсенето на
финансиране и да прекратим набирането на средства през DMS от средата на годината.
Сменихме дограмата на храма и започнахме същинското изографисване на храма.

Дейности и материали за популяризиране и насърчаване на доброволното
кръводаряване. Разработване, създаване, регистриране, стартиране и администриране
на мобилното приложение "Дари кръв - помогни или намери помощ" за Android и iOs
Кампанията беше за набиране на средства за изграждане на детски кът в рамките на
демонстрационното ни поле за производство на екологични зеленчуци - за интерактивни
дейности с малки деца. Със събраната сума успяхме да изградим малка конструкция от
естествени материали, около която да се увиват бобени и други пълзящи растения (тип
пирамида). Закупихме и семена за градинката в демонстрационното поле. Не ни стихнаха
средствата за цялостна подготовка на терена за оформяне на детски кът, който
предвиждаше детски лехи за зеленчукопроизводство, тревни площи и др. Изградената
'пирамидка' за увивни растения е любимо място за децата от детски градини, които ни
посещават. Те обичат да се крият в зелената пирамидка, изследват бобовите шушулки и
си играят с висящите декоративни тиквички (кратунки). Този импровизиран кът за игра се
превърна в полезен помощник за учене и изследване на жизнения цикъл на пълзящите
растения в градината.

Фондация "Дневникът на мама и татко"

"Родителски кът в читалище
„Светлина -1896“, Бов

BOV

Община Божурище

"Да помогнем да имат отново
дом пострадалите от пожара в
Божурище!"
"Подкрепете младите творциактивисти"

BOZHURISHTE

Фондация „Български център за
нестопанско право"

BUDILNUK
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През септември 2020 закупихме играчки за родителския кът на стойност 23,80 лв. В
самото начало на 2020 г мебелите, дарени ни от фирмите "Икеа" и "Дървеница"
пристигнаха. Подредихме всичко. Доставихме на място дарените родителски и детски
книги и се подготвихме да открием родителския кът. Създадохме ДМС кампанията. С
голямо желание и с подкрепата на местната общност, подготвихме програма и
започнахме медийните ни изяви, свързани с откриването на родителския кът. Говорихме
пред "Хоризонт" и Радио София, имаше публикация в местния (Свогенски) вестник.
Създадохме банер анонс в сайта фб страницата на платформата за родители "Дневникът
на мама и татко" и на фб страницата на село Бов. Идеята беше откриването да бъде
повод и за по-масовата ни медийна изява във връзка с набирането на средства за третия
етап на проекта, включен и в ДМС кампанията ни. Той предвижда(ше) набавяне на
материали и играчки и обучението на местни представители да провеждат занимания с
деца и родители, включително лицензирани по програма „Библиотека на играчките“ и
„Разкажи приказката“. От Бов ни сигнализираха, че интерес проявяват дори и от съседни
села. Точно преди планираната дата на откриването настъпи тежкото за всички ни време
на локдаун. Забраниха събирането на хора в затворени помещения, включително в
читалищните библиотеки, където се намира нашият Родителски кът. Обществото ни се
оживи от други теми, но изпълването на това място с живот така и не се случи. Дечицата
надникват и понякога по едно или две от тях влизат с маски в слънчевото ни място, за да
поиграят. Всички сме оптимисти за утрешния ден и за това да няма толкова много
пропуснати възможности за нашите деца – една мъничка частица от които е мечтата ни
за занимания в Родителския кът на читалищната библиотека в село Бов.
Набраните средства от всички източници бяха предоставени на лицата, за които бяха
предназначени и използвани за почистване на последиците от пожара.
Дарителската кампанията ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК имаше за цел да набере средства за
осигуряване на парични награди за отличените автори на „Първо място“ в трите
категории: „Фотография“, „Илюстрация“ и „Текст“ на конкурса „Граждански будилник“ 2020,
организиран от Български център за нестопанско право. Конкурсът бе отворен за
кандидатстване на 1 юни 2020 г. В рамките на 1 месец (до 1 юли), творческата задача на
конкурса мотивира 114 автори от цялата страна да създадат 220 социално ангажирани
произведения, чрез които да споделят своята форма на солидарност и да предадат
послания за значимостта на гражданските ни права и свободи в условията на
ограничителните мерки за борба с COVID-19 през пролетта на 2020 г.
Официалната церемония по награждаване и откриване на изложбата с творбите на
отличените творци се проведе на 28 септември 2020 г. в София. Трима млади артисти,
отличени на „Първо място“ в конкурса, получиха парични награди от 333 лева всяка.
Даренията, получени чрез кампанията на DMS платформата бяха включени в наградния
фонд на конкурса, чрез който постигнахме следния ефект за крайните ползватели от тази
инициатива:
• тримата автори, отличени с първо място в трите категории на конкурса „Текст“,
„Фотография“ и „Илюстрация получиха заслужено признание за таланта си и създаденото
от тях изкуство, говорещо за права;
• тримата автори, отличени с първо място в трите категории на конкурса „Текст“,
„Фотография“ и „Илюстрация получиха финансова подкрепа за творческото си развитие и
социално ангажираните им проекти;

• Отправихме послание към обществеността за важността и смисъла от дарителството в
подкрепа на социално ангажираното изкуство.

Столична община

"За да бъдем по-добри"

BUDNI

10000

554,58

НКФ " Каритас България"

Каритас -България

CARITAS

9000
месечно

40143,38

25 844

Сдружение „Деар“

"Осмели се да дариш живот на
бездомните!"

CAT

3000
месечно

2966,40

30000

Фондация "Конкордия България"

"Храна за всички!"

CONCORDIA

5000
месечно

1345,53

34 000

Фондация "Мечта за дете"

"Роди дете в България"

DETE

50000

634,57

Сдружение "БАЛИЗ Плевен"

"Чуй ме, аз говоря!"

DETEPLEVEN

10000

0,98

7000

Средствата, набрани по Кампанията, все още не са удвоени, поради спиране на всички
възможни активности във връзка с COVID - 19.
През 2020 г. медицинските сестри и домашните помощници към центровете за Домашни
грижи на „Каритас“ оказваха ежемесечна подкрепа на 347 възрастни хора от 14 села и
градове в България. Екипите посещаваха възрастните хора в домовете им и им помагаха
с професионални медицински и социални грижи, пряко съобразени с индивидуалните им
нужди.
С помощ от дарители на сдружението и ДМС механизма се погрижихме за десетки
пострадали бездомни котки, които бяха лекувани, кастрирани, настанени във временни
приемни домове и повечето - осиновени. Разказахме техните истории в детайли със
снимки и трогнателни истории. Хиляди хора видяха и споделяха историите за живота на
бездомните котки на улицата и за добрите ни примери по спасяването и подобряването
на живота им. Добрите примери подтикват обществото към промяна в отношението към
бездомните животни в България. С дарения от ДМС механизма и от други дарители на
сдружението, бяха нахранени и десетки бездомни животни, а стотици хора получиха
съвети и насоки онлайн за спасяване на бездомни животни от улицата, за лечение, за
търсене на домове, за поведенческо обучение.
Средствата, набрани през платформата DMS, се използват за нуждите на столовата на
фондация Конкордия България. В нея работят 2 главни готвачи и 4 кухненски помощници,
които имат грижата всеки ден от седмицата да приготвят вкусна и здравословна храна за
хора в нужда. През 2020 г. кухнята на фондация Конкордия България е приготвила и
раздала общо 2110 сандвича на хора в нужда на всякаква възраст посещаващи
Отворените врати всеки вторник и петък от 18 ч. , а допълнително са обслужвани нуждите
на 65 младежа от 18-35 г, които са потърсили подслон в Центъра за временно
настаняване Конкордия. Не на последно място кухнята предоставя храна и за други две
услуги - Кризисен център за деца (с приоритет пострадали от насилие) като през 2020 г.
са преминали общо 26 деца до 18 г., които получават ядене 4 пъти дневно; другата услуга
е Център за работа с деца на улицата Посока, която работи средно с 50 деца до 14 г. в
риск, които получават 2 ястия на ден. Допълнително предоставяме и хранителни пакети
на семейства в нужда от уязвими и социално изключени региони чрез Мобилния ни екип,
но те се покриват с дарения от други дарители.
Средствата бяха крайно недостатъчни за една инвитро процедура, за това с тях
реализирахме календар "Мечта за Дете". С продажбата на този благотворителен
календар успяхме да съберем сумата за 1 инвитро процедура.
Закупихме компютър и монитор, както и специализиран софтуер с програми, който ще
допринесе за подобряване на комуникативните възможности за обучение и развитие на
деца с множествени увреждания.
Помагащите технологии за контрол с поглед са изключително важни за деца и възрастни,
които имат проблеми с говора и с фината моторика (трудности при извършване на

Български хелзинкски комитет

"Виж детето!"

DETETO

5200

2,92

Фондация "За нашите деца"

„Стани семеен добродеятел“

DETSTVO

100000

2550,09

119610

Лайънс Клуб Видин

"Поход срещу диабета"

DIABET

700000

1361,37

219600

Фондация „Дивите Животни“

„Гласът на дивите“

DIVITE

1000
месечно

27625,82

67000

Фондация „Добрата фея за бездомните
животни“

„Дари - помогни на бездомниче!“

DOBRA

3800
месечно

92,46

500

Фондация „Анимал Рескю София“

"Помогни на приятел!"

DOG

25000
месечно

130501,24

526500

Сдружение “Спаси живот – дари любов”

"Подай ръка на животно в беда"

DOGFOOD

6050
месечно

539,97

10 000

прецизни и координирани движения на ръцете) и ще ги подпомогне да участват активно в
социалния живот. Те се основават на възможността чрез камера и специализирани
програми да се определя къде върху екрана на компютъра е фокусиран погледът на
потребителя. Към настоящият настоящият момент 20 деца се възползват и с тях се
работи активно да учат и развиват своите умения под формата на игра.
Комуникирането на кампанията беше прекратено в началото на 2020 г., като след това
чрез DMS има постъпили 2,95 лв. Средствата са изразходени в рамките на бюджета за
дейности по защита правата на детето.
Средствата от DMS кампанията ни се използват за успешното превръщане на първия дом
за изоставени деца в страната "Рада Киркович" в съвременен Комплекс по ранно детско
развитие в гр. Пловдив. Средствата се насочват за ремонтни дейности, които ще
превърнат разрухата в бъдеще за развитието на децата на Пловдив.
Средствата предстои да се инвестират в национално обучение на диабетни сестри
/персонал в училища и детски заведения на територията на 28 областни града в
България, обучителни лагери за деца с диагноза диабет, изготвяне на национален
регистър, създаване на работещи екипи в 28 областни града с представители от община,
пациентска организация, лекар по ендокринология и Лайънс клубове, национална
кампания за скрийнинг на нивата на кръвна захар.
През изминалата година през нас за лечение и доотглеждане са преминали 2797
животни, диви и изхвърлени домашни. Всички те са имали нужда от специализирани
грижи. В нашата работа ежедневно се сблъскваме с какви ли не травми, страдания,
възрастови състояния и заболявания на различни видове животни, за които е необходимо
специализирано лечение, а за всичките тях са необходими и специализирани храни,
добавки, медикаменти, клетки и съоръжения, за да може престоят им при нас, под нашите
грижи, да доведе до подобаващ финал - освобождаване в природата за дивите и
задомяване за домашните животни. Средствата, събрани за нас чрез ДМС, са помогнали
това да се случи и ни дават стабилност, от която изключително много се нуждаем в
работата си.
Кастрирали сме 3 безстопанствени кучета и 1 безстопанствена котка. Вътрешно и външно
обезпаразитяване, и изхранване на бездомни животни. Чрез хуманно намаляване на
популацията на бездомни животни има по-малко гладуващи и бедстващи животни на
улицата. Останалите без дом, болни, страдащи и умиращи по улиците са навсякъде
около нас. Според възможностите ни се опитваме да накараме хората да осъзнаят
нуждата от кастрация, вакцинация, чипиране, обезпаразитяване и хуманно отношение
към животните. Крайният и желан ефект е, че лека-полека ще подобрим живота им на
улицата.
"Фермата" е единственият частен приют за бездомни кучета в София. Тук по всяко едно
време 200 кучета се подготвят за живота си като домашни любимци - всяко едно куче се
лекува, ваксинира, социализира, след което се търси най-подходящият стопанин за него.
В момента, в който някое от животните ни бъде осиновено, мястото му се заема от
следващото куче в беда.
Разположената на територията на приюта ветеринарна клиника, често е единствено
спасение за пострадали бездомни животни. През 2020 година, въпреки трудностите от
пандемията, отново успяхме да помогнем на хиляди животни, които минаха като пациенти
през клиниката и намерихме домове на стотици кучета от "Фермата".
Набраните средства подпомогнаха ежемесечната ни дейност по поддръжка на
спасителният център на сдружението. За трите последни месеца на 2020 година успяхме

Сдружение "Дог хелп БГ"

"Кампания за животни в нужда"

DOGHELP

40000

53596,28

79000

Фондация за социална промяна и
включване

Програма "Дом Възможност"

DOM

27600

4635,10

53759

Фондация "Дом Динев"

Спасителен център "Дом Динев"

DOM DINEV

3500
месечно

10693,84

50000

да стабилизираме, социализираме и задомим над 300 кучета и котки, бивши български
бездомничета.
Всички средства които набираме чрез ДМС и други източници, фейсбук страница,
дарения по лечения на животни са използвани единствено и само за лечение,
кастрации, изграждане на приют и намиране на домове на животните.
Средствата, набрани чрез кампанията, бяха изразходвани целево за основни нужди в
поддържането на жизнения стандарт на младежите в двете жилища от програма "Дом
Възможност" в столицата - ел. енергия /2508,28лв/ и топлоенергия /2251,39лв/.
Дейностите по програмата са свързани главно с осигуряване на базовите потребности за
достоен живот на млади хора след напускане на алтернативна грижа и в особен риск от
попадане в криминални схеми. Освен това, дългосрочната грижа включва активна психосоциални интервенция с младежите, работа на базата на индивидуални планове,
подкрепа за емоционално израстване, намиране и задържане на работа, завършване на
средно образование, а за желаещите и висше. Ангажиране в подкрепяща Менторска
програма с доброволци от изявена компания, развиване на умения за самостоятелно
справяне - поддържане на домакинство, емоционална интелигентност, адекватно
бюджетиране и т.н.
- един студент в трети курс в НСА - напусна програмата след дълъг престой и успешно се
справя към момента;
- момиче, успешно завърши средно образование и беше приета в университета;
- студент втора година "Музикална педагогика" /все още в програмата/ продължи
образованието си, посещава допълнителни уроци по различни предмети, вече работи;
- младо момиче, студентка в Медицински колеж, се възползва от услугата за кратко и
направи избор да последва сърцето си и да заживее с дългогодишния си партньор в друг
град;
- момиче с особени затруднения в общуването с околните, смени работното си място и
задържа работата си, комуникира адекватно и се справя прекрасно със забързания ритъм
на големия град;
- две момчета, току що напуснали алтернативна грижа, намериха уютна и подкрепяща
среда в Дом Възможност - едното смени работата си, на която е и до момента, другото
продължава да работи на същото място;
Всички младежи /общо за годината 15/са с платени здравни осигуровки, подобрено
здравословно състояние, повишени социални и трудови умения и навици.
Направени 15 броя клетки за кучета, покрити разходи за лекарства и храна, обособен
котешки кът.

Сдружение за дива природа Балкани

"Възстановяване на щетите от
пожара в Драгоманското блато"

DRAGOMAN

46000

2097,1

48000

През есента на 2020 г. съвместно с организаторите на "Байк и рън за Чепън" проведохме
доброволческа акция в Драгоманското блато за демонтиране и изнасяне на обгорелите
участъци от дървените пътеки след пожара, както и за събиране на отпадъци в района.
Заедно с това беше извършено и разчистване на обрасналия с папур и тръстика маршрут.
С част от набраните средства от DMS кампанията закупихме моторна коса за
отстраняване на блатната растителност. Закупеното оборудване е необходимо също за
работата по предстоящото изграждане на новите пътеки и е дългосрочна инвестиция за
по-нататъшното поддържане на инфраструктурата във влажната зона, за да бъде тя
достъпна за посетители. В доброволческия ден на 04.10 взеха участие над 30 души, като
почти 200 м от старата дървена пътека бяха демонтирани, а огромни количества
отпадъци бяха извадени от водата и терена около блатото. С тази акция поставяме
началото на изграждането на новите дървени пътеки в блатото.

Фондация "П.У.Л.С."

"Мисия с майки и деца на море!"

DREAM

10 000

71,06

11000

Сдружение "Общност за демократично
образование"
Фондация "Гена Димитрова"

Фестивал „(не)Възможното
образование“
"Да запазим родната къща на
Гена Димитрова!"

FEST

2000

8,65

За втора поредна година организирахме лятно приключение за майките и децата, които
са настанени в кризисния център на Фондация "П.У.Л.С.". През 2020 година това бяха
около 20 майки и деца от два кризисни центъра за пострадали от насилие и/или трафик.
С подкрепата на кампанията дарихме безгрижни летни дни на море, съчетани с програма,
водена от специалисти по неформално образование и личностно развитие. За някои от
децата това бяха първите дни на море, за други първите спокойни дни на море.
Не набрахме достатъчно дарения.

GENA

14 520

1,96

4000

Сдружение "Гласът на животните" Бургас

"Бъди гласът на безгласните"

GLAS

500
месечно

7103,06

35010

Сдружение "Враца софтуер общество"

"Споделено работно
пространство във Враца!"

GNEZDOTO

5000

10,19

7500

Сдружение "ВВФ-Световен фонд за
дивата природа, Дунавско-Карпатска
програма България"

"Създавайте истински нови гори
с WWF!"

GORA

40000

8302,85

6911

Целта на кампанията бе да се съберат средства за изготвяне на архитектурен проект с
цел ремонтиране на родната къща на оперната певица Гена Димитрова. На 07.06.2019 г.
беше сключен договор с „Ателие ДУО“ за изготвяне на технически проект. Сумите от
даренията бяха изцяло използвани за тази цел. На 20.12.2019 г. бе завършено
изработвеното на техническия проект. Той бе предаден
за съгласуване в Националиня институт за недвижимо културно наследство, което отне
една година. Началото на 2021 г. излезе одобрението на НИНКН. Предстои техническият
проект, финансиран от Фондацията, да бъде дарен на община Плевен, която с негова
помощ ще може да извършва ремонти дейности по родната къща на Гена Димитрова.
С даренията отглеждаме, лекуваме и кастрираме на бездомни животни. Най-успешното,
което успяхме да направим през 2020 г., бе да създадем кампания за безплатна
кастрация на дворни кучета и кучета на хора, които не могат да си позволят да заплатят
за кастрация. Чрез тази кампания, съвместно и с ОПБК-Бургас, успяхме да кастрираме
повече от половината бездомни кучета, намиращи се на територията на Пристанище
Бургас.
Събраните средства вложихме за ремонт и подобряване на помещение, което да
подпомогне изграждането на ИТ общност във Враца и региона. Главната ни цел е да
дадем възможност на младите хора в един от най-бедните региони на Европа да работят
перспективна и добре платена работа от родното си място за клиенти от целия свят. С
това искаме да ги задържим и да допринесем за развитието на Северозапада.
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_report_2020.pdf

Сдружение "Общност каузи и
начинания"

"Да представим характера
вътре, разбираемо за децата
отвън!"
"Отворете сърцата си за
бездомните животни!"

HARAKTER

131,70

1654,09

HEART

4400
месечно

3042,99

14000

Сдружение "Приятели на животните" Бургас

"Прегърни уличен герой"

HELP

1800
месечно

3228,87

70000

Асоциация за рехабилитация на
зависими "Солидарност“

"Да подкрепим Линията в помощ
на зависимите и техните
семейства"

HELPLINE

2500
месечно

671,92

1700

Сдружение „Анимал Хоуп България
Бургас”

«Да подарим надежда на
бездомните животни»

HOPE

40 800

15886,56

33 114

ЦН при храм „Св.прмчк.Прокопий
Варненски”

"Да изградим новия храм на
Варна"

HRAM

100000

2018,44

Фондация "Българска хранителна
банка"

„Даряваме храна, даряваме
надежда“

HRANA

300000

299711,73

Сдружение „Сърце за животните” Бургас

5000

100000

Все още не сме използвали набраните средства, тъй като кампанията ни продължава.
През 2020 продължихме да оказваме помощ на пострадали и новородени котки и кученца.
За съжаление броят им по улиците на нашата страна не намалява. Все по-често се
срещат умиращи, слепи, трикраки, прегазени, отровени. Успяхме да задомим 53 котки и
кучета. Но акцентът е в превенцията. Затова продължаваме да търсим начини да
подобрим работата на община Бургас по отношение кастрациите на бездомни котки и
кучета, налагане на санкции за нечипирани и нерегистрирани кучета, за изхвърляне на
животни, за нерегламентирано развъждане, за незаконна продажба. Започнахме
сътрудничество с общински съветници, за да има видимо намаляване на броя на
бездомните животни в близкото бъдеще. Редовно подаваме сигнали за бедстващи
животни. Работата на полицията, общината или БАБХ обаче по оказване на помощ на
бездомно животно в беда, жертва на насилие или нехуманно отношение все още не е на
ниво. Необходими са много сериозни промени на високо ниво, за да се овладеят
проблемите със свръхпопулацията.
За поредна година Фондация "Приятели на животните" - Бургас се изправи пред трудно
разрешими и тежки случаи на насилие спрямо животни, с безконтролен и множащ се брой
бездомни животни с нужда от лечение и за щастие много спасени бездомници . С големи
усилия и труд успяхме да помогнем на над 350 кучета и котки, които бяха изведени от
улицата, лекувани и задомени.
Набраните средства подпомогнаха функционирането на Националната информационна
линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Разходите за нейната работа са сравнително
малки, но все пак ежемесечно са ни необходими средства за заплащане труда на
експертите, наем, ток, телефон, интернет, поддръжка на сайт, на компютри и софтуер.
След започването на DMS кампанията ни през февруари 2020, над 500 души получиха
безплатна консултация, подкрепа и насочване от Информационната линия. Продължихме
да поддържаме онлайн каналите си за информация, свързана със зависимостите и
употребата на психоактивни вещества – сайт, блог и социални мрежи.
Набраните средства бяха използвани за закупуването на храна за животните които се
грижим 100 кучета и 30 котета. Заплатихме и част от операциите, лечението на доста
животни. Със събраните средства правихме изследвания, тестове, поставяхме ваксини,
обезпаразитявахме подопечните ни животни.
През 2020 г. се направи максимална мобилизация на усилия, средства и хора, за да се
постигне една максимална завършеност и пригодност за извършване на богослужение в
новостроящия се храм. Благодарение на помощта на много дарители, частни лица,
фирми, учреждения постигнахме един задоволителен етап на завършеност. Стартира се
основното стенописване на част от храма, олтара, централнния купол и бяха положени
резбован иконостас и външни врати с орнаменти. Финализира се вертикалната
планировка с оформяне на площад, алеи, градини, ограда, алейно и фасадно осветление.
Всичко това бе предпоставка да се пристъпи към освещаването, което се случи на
14.02.2021 и така се даде възможност храмът да бъде достъпен за всички, които искат да
го посетят.
Пандемията COVID-19 постави в сериозно затруднение целия социален сектор и особено
хората в по-малките общини. В тази ситуация Българска хранителна банка отговори на
нуждите на общините Крушари, Добрич, Карнобат, Айтос, Ружинци и Димово.
Обхванатите от програми за хранително подпомагане хора в гр. Варна в рамките само на
месец март 2020 се увеличиха до 970 от 730 души в предходните месеци. Като една от

Сдружение „Айкет Рескю” - Пловдив

"Не бъди безразличен към
живот(но) в нужда"

ICAT

ФРГИ

"Подкрепете деца и техните
семейства, за да останат
ЗАЕДНО!"

Фондация "Искам бебе"

Фондация "Карин дом" - Варна
Фондация "Една от 8"

Фондация “Образование без раници”

4000
месечно

23564,06

50000

IRIS

30000

1391,23

620000

"Да помогнем на още едно дете
да се роди"

ISKAM BEBE

20000

3832,83

"Нов терапевтичен и
образователен център на Карин
дом във Варна"
"Розов кемпер"

KARIN DOM

10 000

2083,30

KEMPER

2000

715,28

"Образование на световно ниво
за абсолютно всяко дете в
България!"

KHAN

8000

115,44

19 000

малкото организации без ограничения в пътуването ежеседмично доставяхме храни до
складовото ни съоръжение във Варна, откъдето обслужвахме дарени храни за програми
за подпомагане на Общините Варна, Добрич, Крушари, Карнобат и Айтос. За времето от
месец март до месец юли 2020 обхванатите от програми за хранително подпомагане,
обслужвани от съоръжението ни във Варна нараснаха с 1692 души.
Набраните средства от ДМС бяха използвани по предназначение, както е посочено в
каузата: за ветеринарни разходи, лечения, хирургични интервенции, рехабилитации
закупуване на храна, консумативи, реклама, консумативи за нуждите на приютените
котаци. Тези средства помогнаха на над 50 котета да получат нужните медицински грижи,
а около 15 от тях откриха своите домове.
От юни месец програма „ИРИС“ раздаде общо 624 000 лева за 36 проектни идеи на
неправителствени организации, читалища и инициативни групи. Получени бяха 141
предложения, обработвани и разглеждани ежеседмично. Подкрепените организации
предоставиха ценна и важна помощ на деца и семейства от 61 населени места от цялата
страна. С оглед на нуждите, породани от кризата, програмата работеше с кратки срокове
и времето от получаването на предложението от ФРГИ до получаването на средствата от
организациите беше не по-дълго от 15-20 дни.
За близо 10 месеца програмата промени живота на хиляди хора, засегнати от кризата.
Благодарение на програма „ИРИС“ с вече приключилите проекти са подпомогнати 2810
семейства с 4404 деца.
Финансовите средства по програмата бяха осигурени от Фонд „Мечтата на Таня“,
Институт „Отворено общество“, Ментормейт, индивидуални дарители чрез ДМС и онлайн
дарения.
Средства от DMS са използвани и за изследвания на Айше Хасан - жена от Гоце Делчев,
която към момента е бременна в 4-ти месец след 4 неуспешни опита ин витро. Новият
проект на Фондация "Искам бебе" - списание "Искам бебе". До този момент сме издали 11
броя за една година, като за три броя използвахме част от парите от DMS. Списанието се
издава освен онлайн, и в 3000 броя печатна форма и се разпространява напълно
безплатно в цялата страна.
Все още средствата не са изразходвани. Обсъждаме идеята да конкретизираме каузата и
средствата да продължат да се събират за новия център, но с по-голяма конкретика примерно за сензорна зала, асансьор, демонстрационна детска кухня.
Средствата бяха използвани за функционирането на мобилния дом на фондацията Розовия кемпер на "Една от 8". С него екипът на Фондацията пътува по двете си мобилни
програми - "Сърдечни приятелки" и "Бъди до мен". През 2020 посетихме Комплексните
онкологични центрове и онкологични отделения в Бургас, Плевен, Велико Търново и
Варна, където беше оказана психологическа подкрепа на пациентите с рак на гърдата,
бяха проведени информационни и практически консултации и бяха раздадени
специализирани аксесоари. До градовете Луковит, Балчик, Поморие и Свищов пътувахме,
за провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата. За поредна година
достигнахме до стотици жени в страната.
Средствата от DMS са малка сума от целия ни бюджет, но все пак допринесоха за това
през 2020 да преведем 944 видео урока и 1 292 500 думи в статии и упражнения по
математика, история, биология, химия, физика, здраве и медицина, икономика,
компютърни науки, изкуство, ресурси за учители и родители и темата “нагласа за растеж”
в Кан Академия (bg.khanacademy.org). Глобалната безплатна образователна платформа
към момента има 102 млн потребители по цял свят, като и в България ни позлват няколко

Фондация "Детски събития"

"Интерактивни представления за
деца в малки населени места"
„Най-доброто за нашите деца и
онкоболни“
"Изграждане на приют за
малтретирани коне"

KIDS

"Първата бездомна котка е била
домашна! Дарете, за да я
върнем у дома!"
„Разбираме явленията и
природата – лаборатория за
природни науки“

KOTKITE

Сдружение „Грийнуей” - Габрово

Фондация "Четири лапи"

десетки хиляди потребители всеки месец, увеличаващи се постоянно - и бяхме (и сме)
особено нужни в контекста на дистанционното обучение.
Не набрахМЕ средства и нямаше кампания поради COVID кризата.

6200

27,31

1000000

4980,33

100000

4480,11

2000
месечно

741,74

LAB

5000

20,94

Да помогнем на бездомните
животни в Габрово заедно!

LAPA

1 800

1763,22

5812

"Лечение и кастрация на
бездомни животни"
"Всички за Левски!"

LAPI

14653,92

2572555

188480,30

1964000

Фондация „Заедно в час“

„Подкрепи учител по програма
„Заедно в час“

LIDER

2000
месечно
143000
месечно
600

37,3

50 000

Фондация „Надежда за малките“

"Има надежда за малките"

MALKITE

15715

2052,54

400 000

Фондация "Възраждане на Пенкьовския
манастир"
Федерация "Спорт за хора със
зрителни увреждания"

„Възраждане на Пенкьовския
манастир“
"Мобилно приложение за
гласово указание на
местоположението за незрящи"

MANASTIR

9050

5894,52

20 000

594,62

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив
Фондация „Анимал Рескю София“
Сдружение "Германо-българска помощ
за животните"
Настоятелство на 7-мо училище
"Св.Сведмочисленици" - София

Сдружение "Синя България"

KLINIKA
KONE

LEVSKI

MOBILEN

Средствата не са използвани
10000

"Ранчото" е спасителен пристан за пострадали и болни коне, магарета и селскостопански
животни. През 2020 г. грижи и подслон в "Ранчото" получиха 13 коне, 3 магарета, както и
много селскостопански животни.
Ние се борим всеки ден за хуманното намаляване на броя на бездомните котки. Веднага
подкрепяме думите си с факти и споделяме, че за 2020 г. кастрирахме 1018 броя котета.
С набраните средства от настоятелството поръча обзавеждането на лабораторията –
работни плотове, шкафове и 4 мивки, на обща стойност 4560 лева. Пандемията попречи
на реалното използване на помещението за изучаване на природни науки чрез
експерименти.
С набраните от ДМС средства посрещнахме най- належащите нужди, спешните сигнали
от улицата или прибрани в приюта животни - случаи, изискващи навременна реакция и
спешни мерки по диагностициране , стабилизиране , опериране или лечение на животни
в безпомощно и тежко състояние, както и следоперативно лечение и манипулации.
Закупуване храна и медикаменти за приюта и приемните домове.
Ветеринарно-медицински услуги, медикаменти, грижа и храна за животни.
Всички получени дарения бяха незабавно превеждани по сметки на ПФК "Левски" АД с
цел погасяване на задължения по споразумение с НАП.
Мисията на “Заедно в час” е да работи дългосрочно за осигуряване на качествено
образование за всяко дете. Организацията прави това, като развива нови учители,
подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в
образователната система.
През последните 10 години повече от 1000 учители преминават през двете програми “Нов път в преподаването” и „Училища за пример“ на организацията, както и в обучения в
партньорство с РУО. Те получават подкрепа да преподават в училища с ученици от
уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната
система. Учителите по програмите развиват ключови умения и нагласи у своите ученици.
Към момента, чрез работата си сме достигнали до над 50 000 ученици в повече от 25
региона в страната. Над 80% от учителите в „Нов път в преподаването“ продължават да
работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и
др.
Средствата са използвани за храна, лекарства, транспорт, материали на децата в риск,
настанени в малките къщи на Фондация "Надежда за малките", Както и за покриване на
част от наема на къщите, в които създаваме семейна атмосфера и обгръщаме с
внимания, грижа и обич изоставените деца и децата в риск.
Средствата са използвани за строеж на малко жилищно помещение за монаха на
манастира.
Средствата все още не са разходвани, тъй като не са достигнали необходимия размер.

ИЕФЕМ към БАН

„Опознай традициите, за да
обикнеш народа си!“
"Акция "Кенгуру"

MUZEY

50000

127,21

Средствата не са използвани

2000

591,28

От 2011 г. до момента "Надежда и домове за децата – клон България" изпълнява
програма, насочена към превенция на изоставянето, реинтеграция на деца от
специализирани институции, подкрепа на приемни семейства, подобряване капацитета на
специалистите от социалната система предоставяне на ноу-хау на територията на
Плевен, София, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, София-област, Стара
Загора, Сливен, Хасково и Ямбол. В тези области организацията ни сформира и подкрепя
Областни координационни механизми по деинституционализация (ОКМД) и работи
активно по превенция на изоставянето, активна семейна подкрепа и повишаване
капацитета на социалните работници и доставчици на социални услуги на областно ниво.
Със събраните средства от кампанията бяха закупени адаптирано мляко, памперси,
пюрета и дърва за огрев за семейства в криза.

Патриаршеска катедрала и
ставропигиален храм-паметник
"Св.А.Невски"
Църковно настоятелство към
Арменската aпостолическа
православна църква „Света
Богородица”
Сдружение на олимпийските отбори по
природни науки

"За величието на храма!"

NEVSKI

30000

33263,99

"Изграждане на арменски
православен храм „Света
Богородица”

OBITEL

400 000

2497,24

85 000

Не сме изразходвали набраните средства.

"Подкрепи българските
олимпийци!"

OLYMP

2000

925,97

50 000

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

„Зелено общество в действие”

OREL

2000
месечно

2228,20

Фондация "Академия за родители"

"Академия за родители"

PARENT

10000

309,82

15000

Сдружение „Пет систърс“

"Грижа за животните!"

PETS

3500
месечно

3971,31

80000

Изминалата 2020-та сложи своя отпечатък и върху провеждането на олимпиадите по
природни науки - няколко бяха проведени онлайн, а повечето изобщо не се състояха.
Основната дейност на Сдружението е да подпомага и набира необходимите средства
както за успешната реализация на подготвителния период на олимпийските отбори, така
и за участието им в международните състезания. Именно по тази причина всички набрани
средства остават в наличност с надеждата настоящата година да бъде далеч по-успешна
в провеждането на международните олимпиади по природни науки.
Част от набраните в кампанията средства бяха разходвани за ремонт на част от покрива
на Спасителния център за диви животни, в това число и на помещението за съхранение
на инвентар за целите на работата по поддръжка на базата и волиерите. Подменен бе
също и покривът на беседката на Центъра, място за отдих и работни срещи през лятото
на екипа и доброволците. Закупен бе акумулаторен трион за целите на теренната работа
на екипа - поставянето на изкуствени гнезда и адаптационни волиери на дървета,
монтирането на хранилки за подхранване в природата. Също така, бе закупена храна за
дивите пациенти на Центъра. Друга част от отчетната сума бе разходвана за
модернизиране на видеонаблюдението в част от волиерите на Спасителния център на
"Зелени Балкани" с цел оптимизиране наблюдението на размножаващите се двойки
соколи, лешояди, орли и сови.
Благодарение на участието ни в "Промяната" през 2020 успяхме да организираме 99
безплатни онлайн обучения за родители, достигайки до над 15 хиляди родители от
цялата страна. Успяхме да подкрепим много родители в създалата се пандемична
ситуация и им предоставихме безплатни и полезни ресурси.
През 2020 г. през Спасителния център за приютяване на пострадали и бездомни животни
в с.Кривина преминаха стотици животни. Работата в центъра е ежедневна, през цялата
седмица, като полагаме грижи за над 65 кучета и 30 котки. Допълнително финансирахме
няколко сложни ветеринарни операции, които дадоха шанс на животните за нормалено

Надежда и домове за децата – клон
България

NADEJDA

Средствата не са използвани, от Църковното настоятелство на Патриаршеската
катедрала изчакват одобрение на работния проект от УАСГ.

Фондация „Пинк“

„Шанс за всяко дете“

PINK

Фондация "Център за хуманни
политики"

"Розовата къща - последното
безплатно място за хора със
зависимости!"

PINK HOUSE

Сдружение "Лайънс клуб" Плевен

"Да създадем условия за
шампиони"

PLEVENSPORT

5000

542,99

4000
месечно

1712,75

200000

158,28

40 000

120 993,70

съществуване и дом. Гордеем се, че направихме кастрационна кампания на котките от
с.Кривина, поехме кучета с проблемно поведение от места, в които са заплашени от
убийство. За тях създадохме програма за социализация и работа със специалист треньор
и с голямо удоволетворение може да отчетем, че тези кучета станаха най-добрите
домашни любимци.
Разбира се, нашата работа е немислима без съмишленици и симпатизанти, които се
включиха активно като дарители в двата ни благотворителни базара – Есенния ни базар и
Коледния базар в студио „Жълто куче”, а няколко таланливи наши танцьори изиграха
прекрасни композииции с нашите кучета, създавайки благотворителния ни календар за
2021 година. Продължаваме успешно да си партнираме с организации в Германия,
Австрия и Швейцария за осиновяване на кучета и котки, в това число стари и инвалиди.
Може да е нескромно от наша страна, но благодарение на неуморните усилия на целия
екип, на доброволците, на приемните ни домове, успяхме през 2020 година да намерим
дом на над 350 кучета и десетки котки.
Част от средствата се използваха за хонорар на специалист психолог, който отделя
време за срещи с деца в риск. За нашия екип е от голямо значение психичното здраве и
благополучие на децата, социалната им интеграция и справянето с трудни житейски
ситуации. Благодарение на психолога виждаме положителна промяна в децата по
отношение на тяхната самоувереност и самооценка, спокойствие, емоционална
стабилност, концентрация и внимание. Друга част от средствата използвахме за
закупуване на арт материали, с помощта на които всяко дете в нашите арт работилници
има възможност да развие своето въображение и креативност, изработвайки сувенири и
подаръци за различни празници и поводи от разнообразни материали. Трета част от
средствата бяха използвани за закупуването на хранителни продукти за клуба по
готварство, който се провежда както присъствено в "Розовата къща" в гр. Трън, така и
онлайн в условията на пандемия. По време на обученията, участниците се запознават с
технологиите и начина на приготвяне на храна, готвят български и международни ястия,
придобиват умения за консервирането на храните, за поддържането на подходяща
хигиена на работното място и се учат да работят в екип. След успешно завършване на
клуба, фондация ПИНК намира платен стаж и работа на младежите.
Розовата къща работи основно благодарение на хората, които даряват средства.
Нахранили сме 123-ма човека 2318 пъти. Облекли сме 202-ма човека, кой с чорапи, кой с
балтон, 202-ма имат най-нужното. На практика през всеки работен ден някой се е изпрал,
а 96 човека са се сдобили с паста за зъби, четка, сапун... 18 са получили лекарства. 56
човека са били консултирани от Илияна и Иво, които са им задали тон в живота. 51 са
придружени и подкрепени за издаване на лични карти, телкове, ходене по лекари и
социални служби.
Ремонтът на спортната зала стана възможен благодарение на голяма дарителска
кампания, организирана от Лайънс клуб Плевен. Тереза Маринова стана лице на тази
кампания, по време на която бяха събрани над 80 000 лв. Благодарение на събраните
средства беше подменена дограмата и пребоядисана залата, основен ремонт беше
направен на съблекалните и тоалетните, обновени бяха коридорите и фоайетата.
1.1. Подмяна на дограма и врати в зала за лека атлетика на обща стойност 47 254,99
лева;
1.2. Ремонт на коридори, съблекални и санитарни помещения, включително изграждане
на окачен таван, подмяна на плочки и санитария, шпакловане на стени и боядисване на
обща стойност 33 938,71 лева;
1.3. Боя за вътрешно боядисване на спортната зала на обща стойност 11 300 лева;
1.4. Архитектурни и интериорни проекти за ремонт на спортната зала на стойност 15 000

лева;
1.5. Демонтаж на стара дограма от спортна зала 5000 лева
1.6. Доставка и монтаж на външни первази за дограма на зала 5000 лв.
1.7. Демонтаж на стари осветителни тела, закупуване, доставка и монтаж на нови LED
осветителни тела. На стойност 3500 лева.
БДЗП

"Дари гора за орела"

POLET

2000

301,28

1490

БДЗП

"Дом за царския орел!"

POLET

5000

989,79

1000

Благотворителен фонд „Проф. д-р
Желязко Христов”

„Помогни на дете! Заедно
можем!”

POMOGNI

25000

1033,11

Кампанията „Дари гора за орела“ събра необходимите средства за създаването на
крайречна гора – бъдещ дом за малкия креслив орел. Екип на Българското дружество за
защита на птиците (БДЗП) засади 150 дръвчета черни тополи по поречието на река
Синаповска в Защитена зона „Сакар“ в началото на март 2021 г. С част от събраните
средства закупихме техника, защитни мрежи за младите дръвчета, изградихме ограда и
подсигурихме транспорта на доброволците. Благодарение на даренията, през
следващите две години е осигурена и грижата за младата гора.
Домът на малкия креслив орел е гората – в близост до открити пространства, пасища,
ливади, обработваеми земи и водоеми. Едни от най-редките и ценни типове гори у нас,
предпочитани от вида, са крайречните гори, съставени основно от видове като елша,
топола и бряст.
Една от най-сериозните заплахи за застрашения в световен мащаб царски орел е
загубата на местообитанията, в които живее. Днес е налице тенденция към разораване и
превръщане на значими за царския орел територии, стопанисвани като пасища, в
обработваеми земи, лозя и овощни градини. Така се разрушават многочислени колонии
на лалугери и двойките царски орли биват лишени от храна, което може да доведе до
напускане на домовете им - земите, в които живеят. С набраните средства в кампанията
„Купи дом за царския орел“ бяха закупени 3,577 дка ценни земи за царския орел в
землището на с. Мрамор в защитена зона „Сакар“. Закупуването на земи в Сакар и
възстановяването им допринася за опазване на лалугера и други видове, които са важен
хранителен ресурс за царския орел. Възстановяването на бивши пасища води и до
създаването на мозаечна природа - до съхраняване на биологичното разнообразие като
цяло.
Българско дружество за защита на птиците има опит във възстановяването на земи с цел
превръщането им в подходящи места за хранене на царския орел, както и във
възстановяването на места за размножаване. Увеличаването на земите в добро
биологично състояние води до увеличаване на шансовете за оцеляване на царския орел.
В продължение на 23 години Сдружение "Благотворителен фонд проф. д-р Желязко
Христов", заедно с КНСБ изплаща стипендии на деца, чиито родители са загинали при
трудова злополука. Загиналите са миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари,
част от тях членове на КНСБ. Децата получават по 50 лв./месец, 10 месеца в годината
(без месец юли и август) докато завършат средното си образование. В началото на 2020
г. броят на подпомаганите деца беше 44, през месец май 6 от тях зявършиха средното си
образование. От месец юни се изплащат стипендии на 38 деца. През 2020 г. са включени
2 нови деца в списъка със стипендиантите на фонда - 4 годишно момиченце, бащата на
което е загинал при трудова злополука през февруари 2019 г. в ТЕЦ "Марица изток 2" и 14
годишно момиче, загубило майка си при боледуване от Ковид – 19. Жената е била
учителка в СУ „Васил Левски” – гр. Севлиево. Общият размер на извършените разходи за
стипендии на деца, загубили родителите си при трудова злополука през 2020 г. са 20900
лв.

Спортно туристическо и
природозащитно дружество "Академик"Русе
Църковно настоятелство "Св. Св.
Дванадесет Апостоли"

"Помогнете пътеките до хижи
Ехо и Козя стена да станат побезопасни!"
"Заедно да завършим храма!"

POSOKI

2000

86,2

200000

4773,56

Дружество за защита на животните
"Спаси ме" - Карнобат

"Бъди техния герой!"

PRIUT

1000
месечно

2367,98

5800

Фондация "Майко мила"

"Търся втора работа"

RABOTA

20000

4320,17

160 000

Сдружение "Респект към животните"

"Респект към животните"

RESPECT

12000

19401,13

4000

Централна рибноопазваща организация
- Стара Загора
Асоциация „Детско сърце”

"Заедно в борбата с
бракониерството"
"Програма за деца с вродени
сърдечни заболявания"
"Гражданска система за
уведомяване при бедствия,
аварии, катастрофи и
извънредни ситуации"
„Всяко дете заслужава бъдеще“

RIBA

32 000

1862,43

5000

5000

169,31

1000

15000

693,11

0

SEDEM

500000

5232,04

14891,64

УН при 7-мо СУ "Св.Седмочисленици"

"Волейбол в двора на 7-мо СУ
„Св. Седмочисленици“

SEDMO

5000

903,69

Фондация "Шарко"

"Да няма животни в беда!"

SHARKO

5000
месечно

2301,54

Министерство на здравеопазването

"Нека подкрепим българските
медици, работещи в условията
на COVID-19!"

SOLIDARNOST

5000000

432940,26

Сдружение „Съюз на българските
спасители”
Сдружение „Седем истории“

PRAVOSLAVIE

SARTSE
SBS

Средствата бяха използвани за консумативи за обновяване на туристическа маркировка,
маркировъчни знаци и конструктивни елементи за монтаж

80000

През 2020 г. закупихме ламарина за покрива и успяхме да довършим централния
купол.Успяхме да поставим прозорци и врати, измазахме половината фасада,
продължаваме с поставянето на ламарина на малкия купол
С набраните средства бе осигурена храната и медикаменти за лечение на бездомните
кучета в приюта. Животните са нахранени, оказано е лечение, на които е необходимо и са
осигурени нормални условия за живот, докато бъдат осиновени.
През 2020 година фондация "Майко мила" се издържаше главно от дейността си, както и
от средства, дарени през 2019. За нас годината беше особено тежка поради
пандемичната обстановка. Успяхме да се преборим благодарение на съдействието на
търговска верига "Фантастико", която предлагаше наши продукти през цялата година.
Изградихме онлайн магазин, благодарение на Мастъркард и отворихме пърия поп-ъп
социален магазин в търговски мол в Сердика център.
През 2020 г. успяхме да наберем нужните средства за кастрация на 20 животни, успяхме
да излекуваме няколко тежки случая и благодарение на кампанията успяхме да стигнем
до пълното им възстановяване и задомяване
ваксинирани,чипирани,обезпаразитени,кастрирани и клинично здрави.Успяхе всекидневно
да обгрижваме, да обезпаразитяваме месечно и да ваксинираме всички бедстващи
живоитни, които обгрижваме. Задомихме над 30 животни и в момента се борим за
поредния ни тежък поет случай. Успяхме да реагираме на над 50 сигнала и да помогнем
за заслоняване,обгрижване и лечения на всеки един от тях.
Средствата отиват за закупуване на термокамери, което е целта на кампанията ни.
Събраните средства все още не са използвани, тъй като сумата е недостатъчна за
крайната ни цел.
Средствата не са изразходвани.

Сумата е целева и все още се събира. Не сме реализирали дейности със събраните
средства до момента.
Кампанията за ново волейболно игрище продължава да набира средства.
Междувременно, в направлението „Спорт“ Настоятелството гласува и заплати
обособяването на две допълнителни съблекални, които се използват от учебната 2020/21
година. Общо разходите за паравани, пейки и закачалки и монтажни работи са 3774 лева.
През 2020 година през нашата кастрационна програма минаха общо 123 животни: 46
кучета и 77 котки, постъпили нови животни са 3 котки и 20 кучета. Задомени са: 5 котки и
28 кучета.
В подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19, набраните
средства към 31.01.2021 г. от стартираната DMS кампания са в размер на 435 995,01 лв.
Средства в размер на 431 809 лв. са предоставени на:
- Национален център за трансфузионна хематология /НЦТХ/ за закупуване на 2 броя
апарати за автоматична плазмафереза - 120 000 лв.
- УСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД за доставка на мобилна рентгенова
система тип „Кугел“ - 49 500 лв.
- МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД Монтана, МБАЛ Силистра АД и МБАЛ Шумен АД за

Фондация "Лъки хънт проджект" - Варна

закупуване на три броя апарати за изкуствена белодробна вентилация - 147 389 лв.
- МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч за закупуване на апаратура за
оборудване на лаборатория за извършване на PCR изследвания на пациенти с COVID-19
– 114 920 лв.
Наличните средства неразпределени към момента са в размер на 4 186,01 лв.
Средствата са използвани за закупуване на медикаменти и храна.

SPASENIE

1000
месечно

1211,37

Фондация "Анимал Уелфеър България"

„Да изменим ситуацията с
бездомните животни в България
към по-добро”
"Да бъдем съпричастни!"

SPASI

4000
месечно

7954,83

5000

Фондация "Прогрес медик"
Църковно настоятелство при храм „Св.
апостол първомъченик и архидякон
Стефан“
Сдружение „Операция Плюшено Мече“

"Дари за учебник по медицина"
„Да доизградим Храм "Св.
апостол първомъченик и
архидякон Стефан" (Южен парк)
„Скритите таланти на България“

STUDENT
SVSTEFAN

2000
155000

89,61
3070,24

100

TALANTI

6000

2531,44

100 000

"Да помогнем на читалището в
Търнак!"

TARNAK

15 000

149,99

677,6

НЧ „В.Левски 1899“, с.Търнак
Фондация "Тинузавър"

"Тинузавър"

TINU

5000

220,65

29 580

Фондация "Тротоара"

"ТРАП на Тротоара"

TRAP

2500

904,12

50000

Сдружение „Заедно можем повече”

"Сензорен център за деца със
специални образователни
потребности"
"Дари усмивка!"

USET

6000

1765,66

900

10 000

253,91

Фондация "Сийдър"

USMIVKA

Набраните средства във фондация "Анимал Уелфеър България" биват разходвани за
ежемесечните нужди на 150-те кучета, които обгрижваме в двата ни приюта в Пловдив и
Велинград. Храната на месец възлиза на 2000 лв. Медицинските нужди варират, но
приблизително на месец са от 500-1500 лв. в зависимост от това какви и колко кучета
имаме. Правим кастрационни кампании минимум два пъти в годината на територията на
град Велинград, при които се кастрират от 10 до 20 кучета дневно. Месечна заплата на
гледачите ни е 1000 лв. общо. За изминалата година сме кастрирали 50 кучета с
кампаниите и сме задомили около 200 от приютите ни. Новопостъпили спасени от
улицата или от недобри условия на живот са 126 кучета. Ремонтни дейности по обектите
се извършват ежемесечно.
Не сме изразходвали средствата.
Средствата не са изразходвани поради здравословен проблем на инициатора.
Разширихме дейността си, като започнахме да работим с повече талантливи деца и
младежи в неравностойно положение. За целта трябваше да увеличим и екипа. Затова
наехме още един човек и вече сме двама човека на пълен работен ден, което ни
разрешава да работим по-качествено и с повече деца. Сумата от 2 531 лв. използвахме
за две заплати за новия член на екипа ни.
Все още набираме средства за нашата кампания. Всички направени дарения извън DMS
все още не са изразходвани, тъй като целта е ремонт, за който е необходима по-голяма
сума. Продължаваме с популяризирането на каузата и набирането на средства за
нейното реализиране.
Осигурихме стипендии за ученици и преподаватели, за да участват в курсове и обучения
по СТЕМ учебната програма на "Тинузавър". 5 от общо 16 преподаватели получиха
субсидия за обучения, 2-ма ученика за участие в курсове, а за няколкостотин ученика от
цялата страна бяха проведени безплатни уроци свързани с програмиране, математика,
физика и професиите на бъдещето.
Покриване на част от сметките за Младежкия център. В Центъра (блгодарение на
дарения, набрани с ДМС и не само) вече има музикално студио и репетиционна,
компютърна зала, работилница, зала за срещи и събития. Цялата материална база се
използва безплатно. Музикалното студио за 2020 г. има над 240 репетиции, 48 младежки
групи, 35 записа. TRAP of Legends 2020 - гейминг турнир, организиран от ученици, с над
300 записани деца между 14 и 18 г., над 100 часа стриймове.
До месец март провеждахме групови арттерапетични занимания всяка събота в 3 групи по
5 деца.На 13 .03.2020 г. преустановихме поради епидемичната обстановка и заповед на
Министъра на здравеопазването.
С набраните от ДМС средства се покриват 15 сесии с физиотерапевт за деца и младежи с
физически увреждания.

Фондация Bcause

"Готови за успех"

USPEH

Фондация „Свята България“

"Възстановяване на манастира
„Св. Георги“ в с. Ваксево"

VAKSEVO

Сдружение „Верен приятел – България”

„Верен приятел - ние, които
помагаме”
„Център за възстановяване,
информация и консултиране на
онкоболни и техните близки"
"Тайните на Витошката гора"

VEREN

Българска асоциация на хора с
онкологични и други заболявания
„Живот“ – Хасково
Природен парк "Витоша"

VIK
VITOSHA

500
месечно

1011,67

10 000

495,65

2000
месечно
20000

16588,19

5500

309,88

1000

110,17
6433,2

През учебната 2020-2021 година носители на стипендия "Готови за успех" са общо 88
души, 24 от тях са кръгли сираци или са отгледани в институция. Общата стойност на
стипендиите тази година е 166 100 лв. Стипендиите са осигурени изцяло от дарители над 20 фирми и можество индивидуални дарители по ведомост. Стипендия „Готови за
успех“ 2020-2021 беше присъдена на 33-ма отлични студенти: 26 - медицина, 3 медицински сестри, 1 - медицинска физика, 3 - дентална медицина. Всичките имат успех
над 5.00, а двама са пълни отличници без нито една 5-ца до 6 курс и са наши
стипендианти по време на цялото си следване. Петима от студентите медици са кръгли
сираци или са отгледани в институция. Един от стипендиантите е доброволец в ковид
отделение на ВМА. Освен на студентите медици, програма „Готови за успех“ дава
подкрепа на студенти от други специалности, които имат успех над 5.00, но са в особено
затруднение. Специалните стипендии са на 18 студенти - 12 кръгли сираци или отраснали
в институция, 4-ма с физически увреждания и 2-ма с изключително ниски доходи. Сред
тях са вицешампион на България по шах на България 2020 - инструктор към
Международна Шах федерация и шахматен съдия; стипендиант, на който му предстои
издаване на роман, и стипендиант, чиято история е разказана в книга. През учебната
2020-2021 година стипендия „Готови за успех“ получават и 37 ученици от 11 и 12 клас, от
26 населени места в България. От тях 7 са кръгли сираци или са отгледани в институция.
Годишната стипендия за тях е 1000 лева, а изискването – да имат успех над 5.50.
Разбирането ни е, че така подкрепяме отличните ученици от социално слаби семейства,
за които съществува риск да не продължат във втори гимназиален етап на образованието
си по финансови причини.
И през 2020 г. не бяха изразходвани средства, все още сме на етап подготовка на
техническа документация (екип от специалисти изработват проекта безплатно). С оглед
на епидемичната обстановка завършването на проекта не беше осъществено. Принудени
сме да проявим търпение, тъй като самият проект ще ни бъде предоставен безплатно,
като дарение от "Богоев Консулт" ЕООД. Смятаме, че обществената полза от нашето
дело е голяма, макар и да не е забележима на пръв погед. Възстановяването на
културно-исторически паметник като Ваксевския манастир, с цялата му уникалност и
особености, ще допринесе за съхраняване на етно-културния облик на район
Общият брой на обгрижени животни в приюта е 204. Приетите, излекувани и кастрирани
животни са 68, а осиновените - 13.
Извършихме ремонт на помещенията
За първата дейност от проекта е използвана сумата 5356, 80 лв с ДДС. Закупени са 93
броя комбинирани феромони "Комбовит" за вредителите типограф и халкограф.
Феромоните са поставени в съответните феромонови капани (уловители), монтирани на
подходящи места в смърчовите гори на Витоша. Всеки един от капаните периодично е
обслужван от експерти на Дирекцията, съвместно с Лесозащитна станция – София.
Обслужването на капаните включва ежемесечно събиране на улова на вредителите и
двукратна смяна на феромона във всеки капан по време на активния им сезон (майоктомври). Количеството на уловените бръмбари-вредители е отчитано и записвано всеки
месец, като в края на сезона (октомври) ще бъде извършен анализ на развитието на
популацията им на Витоша.
За втората дейност бе сключен договор за производство и доставка на посадъчен
материал (контейнерни фиданки) от петтичинкова върба и тис. Събрани са резници от
естествените находища на двата вида на Витоша, които са пренесени в условията на
разсадник. Произведени са 100 броя контейнерни фиданки от петтичинкова върба бяха

засадени в м . Ветровала през месец октомври.
Събраните резници от тис са в процес на вкореняване в условията на разсадник, където
за тях се полагат съответните грижи. Процесът на вкореняване при тиса е много бавен,
поради което за производството на контейнерни фиданки от този вид са необходими две
години. През следващата година предстои тяхното пикиране, укрепване и адаптиране в
разсадника, след което ще бъдат засадени на подходящо място на Витоша.
Средствата бяха използвани за Патронажна кухня за възрастни хора. В началото на 2020
стартирахме с 9 села, а в края на 2020 селата са вече 12. Ежедневно осъществявахме
хранене на възрастни хора - между 50 и 80 души. Кухнята приготвя тристепенно меню по
всички стандарти за безопасност и качество. Храната се разнася до селата, в които
работим. През 2020 година успяхме да оцелеем въпреки пандемията.
Закупени са материали за градината.

Фондация "Проект Северозапад"

"Домашни грижи за стари хора"

ZA BABA

100000

1989,64

150 000

Сдружение "За децата - 2017"

ZA DECATA

10 000

281,07

10 000

ZDRAVE

20000

912,18

5000

Организирани 118 безплатни събития, в които се включиха хиляди граждани.

Фондация "Извън кръга"

Изграждане на „Комплекс за
деца и младежи с проблеми в
развитието“
„Да изпотим хората с още
стотици безплатни тренировки и
събития!“
"Живот на килограм"

ZHIVOT

5000

221,58

7700

Сдружение КАЖИ - Кампании и
Активизъм за Животните в Индустрията

"Кажи „Не!“ на ненужното
страдание!"

ZOV

1000
месечно

2342,60

87 000

Успяхме да създадем онлайн изложба по темата за хранителните разстройства - "S,M,L &
ART". В нея са изложени картини на тинейджъри, страдащи от хранителни проблеми. Има
секции, съдържащи информация за факторите, спецификите и симптомите на тези
заболявания. Изложбата предвижда "самостоятелни разходки", както и "разходки" с
психотерапевт. Като един от ефектите на изолацията се наблюдава все по- увеличаващи
се проблеми, свързани със самооценката на младите хора, трудности да се намират
конструктивни стратегии за справяне със самотата и обръщане към храната като начин за
справяне. Въпреки трудните обстоятелства успяхме да реализираме идеята си.
Средствата, набрани чрез DMS през 2020 г., предстои да бъдат използвани през 2021 г.
През изминалата година:
- Стартирахме 2 нови кампании - за подобряване живота на кокошките и забрана на
отглеждането им в клетки (https://razperenikrile.bg/) и за забрана на насилственото
угояване (гушенето) на патици и гъски (https://stopfoiegras.caai.bg/).
- Организирахме няколко онлайн събития, включително и кръгла маса с политици.
- Организирахме 2 протеста и редица инфо акции на живо.
- Организирахме Бягане за животните за втора поредна година.
- Не престанахме да лобираме и да напомняме на политиците, че е крайно време
забраната на фермите за ценни кожи да стане факт.
- Успяхме да убедим първите български компании да поемат ангажимент да не ползват
яйца от ферми с клетки на местно ниво - https://firmi.razperenikrile.bg/
- Участвахме в глобални кампании за натиск срещу компании отказващи да приемат
политики за по-хуманно отношение към животните.
- Все повече хора разбраха за съдбата на животните в индустрията и решиха да станат
част от промяната - събрахме около 10 000 подписа във всички петиции.

Сдружение "Търново Хелт"

Преведени суми към активни кампании
Организация

Кампания

Кодова дума

Преведени през
2020 г.

Сдружение “Бъди добър! Прави добро!”, Враца

"Подари Коледа на дете в нужда!"

PODARAK

Сдружение "Семеен център - Мария" - Слънчевата къща, Варна

"Слънчева беседка"

BESEDKA

Фондация "Деца с проблеми в развитието"

Помогни на децата с проблеми в развитието

DECA

1360,60

Сдружение "Прегърни ме"

Прегърни ме

ATELIE

3154,08

НКФ " Каритас България"

Каритас -България

CARITAS

ЦН - храм „Св.прмчк.Прокопий Варненски”

Да изградим новия храм на Варна

HRAM

АР София / Animal Resque

Помогни на приятел

DOG

130501,24

Фондация "Четири лапи"

"Лечение и кастрация на бездомни животни"

LAPI

14653,92

Приятели на животните - Бургас
Сдружение "Летс Адопт"

HELP
"Дари капка живот!"

Искам бебе

ADOPT

517,75
83,13

40143,38
2018,44

3228,87
49734,71

ISKAM BEBE

3832,83

„Грийнуей” - Габрово

Да помогнем на бездомните животни в Габрово заедно!

LAPA

1763,22

"Фондация за социална промяна и включване"

Програма "Дом Възможност"

DOM

4635,10

Стъпка за невидимите деца на България

Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм

AUTISM

2093,48

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

Мобилно приложение за гласово указание на местоположението за незрящи

MOBILEN

Фондация „Нашите недоносени деца”

„Повече българчета за България”

BEBE

Фондация "За нашите деца"

„Стани семеен добродеятел“

DETSTVO

2550,09

Фондация „Надежда за малките“

"Има надежда за малките"

MALKITE

2052,54

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

„Зелено общество в действие”

OREL

2228,20

KONE

4480,11

АР София / Animal Resque

594,62
20195,84

Община Невестино, с. Илия

Кампания за изографисване на параклис в с.Илия, община Невестино

ZOGRAF

1496,99

Сдружение „Милосърдни сърца 2015” - Бургас

„Спасителна къщурка”

BEZDOMNI

4972,26

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

„Да доизградим Храм "Св. апостол първомъченик и архидякон Стефан" (Южен парк)

SVSTEFAN

3070,24

"За да бъдем по-добри"

BUDNI

554,58

Дружество за защита на животните "Спаси ме" - Карнобат

"Бъди техния герой!"

PRIUT

2367,98

Българска хранителна банка

„ДАРЯВАМЕ ХРАНА, ДАРЯВАМЕ НАДЕЖДА“

HRANA

299711,73

Фондация „Дивите Животни“

„Гласът на дивите“

DIVITE

27625,82

Фондация "Майко мила"

"Търся втора работа"

RABOTA

4320,17

Сдружение "Респект към животните"

"Респект към животните"

RESPECT

19401,13

Централна рибноопазваща организация - Стара Загора

"Заедно в борбата с бракониерството"

RIBA

Фондация "Анимал Хоуп" - Варна

"Да подарим надежда и спасение на бездомните животни"

ANIMAL

1862,43

Сдружение "Гласът на животните" - Бургас

"Бъди гласът на безгласните"

GLAS

7103,06

Сдружение „Айкет Рескю” - Пловдив

"Не бъди безразличен към живот(но) в нужда"

ICAT

23564,06

Сдружение „Съюз на българските спасители”

"Гражданска система за уведомяване при бедствия, аварии, катастрофи и извънредни ситуации"

SBS

693,11

Сдружение „Верен приятел – България”

„Верен приятел - ние, които помагаме”

VEREN

16588,19

Сдружение „Анимал Хоуп България Бургас”

«Да подарим надежда на бездомните животни»

HOPE

15886,56

Анимал Уелфеър България

Да бъдем съпричастни!

SPASI

7954,83

Църковно настоятелство към Арменската aпостолическа православна
църква „Света Богородица”
Сдружение „Операция Плюшено Мече“

Изграждане на арменски православен храм „Света Богородица”

OBITEL

2497,24

„Скритите таланти на България“

TALANTI

2531,44

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”

„Помогни на дете! Заедно можем!”

POMOGNI

1033,11

Фондация "Лъки хънт проджект" - Варна

„Да изменим ситуацията с бездомните животни в България към по-добро”

SPASENIE

1211,37

Фондация "Тротоара"

"ТРАП на Тротоара"

TRAP

Сдружение "Верният настойник" - Бургас

„За всяка шестица – жълтица!“

NAGRADA

Сдружение „Сърце за животните” - Бургас

"Отворете сърцата си за бездомните животни!"

HEART

3042,99

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив

„Най-доброто за нашите деца и онкоболни“

KLINIKA

4980,33

Фондация "Анимал хоуп България" - Казанлък

„Надежда за животните в Казанлък и региона“

ANIMAL HOPE

5203,58

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

"Помогни на децата със Синдром на Даун да се развиват с плуване"

PLUVANE

Сдружение "Първи юни" - Бяла Слатина

"Участвам – дарявам – променям!" - БД

BSLATINA

Лайънс Клуб Видин

"Поход срещу диабета"

DIABET

1361,37

Народно читалище „Умение – 2003“

Дворец на здравето в Ямбол

UMENIE

11,25

Фондация Проект Северозапад

"Домашни грижи за стари хора"

ZA BABA

1989,64

ZOV

2342,60

37790,77

904,12
461,22

122,01
57,49

КАЖИ - Кампании и Активизъм за
Животните в Индустрията
Църковно настоятелство "Св. Св. Дванадесет Апостоли"

"Заедно да завършим храма!"

PRAVOSLAVIE

Сдружение "Дог хелп БГ"

Кампания за животни в нужда

DOGHELP

Сдружение „Ранно пиле“

Нова арфа за музикалното училище „Л. Пипков“

ARFA

Сдружение „С любов за четири лапички – Ихтиман“

„С любов за четири лапички – Ихтиман“

PAWS

Фондация "Дом Динев"

Спасителен център "Дом Динев"

DOM DINEV

Сдружение „ПЕТ СИСТЪРС“

Сдружение "Пет систърс"

PETS

3971,31

Сдружение "ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска
програма България"
Патриаршеска катедрала и ставропигиален храм-паметник "Св.А.Невски"

"Създавайте истински нови гори с WWF!"

GORA

8302,85

"За величието на храма!"

NEVSKI

33263,99

Сдружение "УСМИВКА"

Предприемаческият дух няма възраст – усмивката прави силата!

RAMO

4773,56
53596,28
8261,72
1762,18
10693,84

26,55

Асоциация за рехабилитация на зависими "Солидарност“

Да подкрепим Линията в помощ на зависимите и техните семейства

HELPLINE

Сдружение "Синя България"

Всички за Левски!

LEVSKI

671,92

Надежда и домове за децата – клон България

"Акция "Кенгуру"

NADEJDA

Фондация "Конкордия България"

"Храна за всички!"

CONCORDIA

Министерство на здравеопазването

"Нека подкрепим българските медици, работещи в условията на COVID-19!"

SOLIDARNOST

Сдружение "Приятели на Карин дом" - Варна

"Нов терапевтичен и образователен център на Карин дом във Варна"

KARIN DOM

Фондация “Бетел България”

"Бетел спасява животи – дарете, за да продължим!"

BETEL

503,27

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Живот със синдром на Даун!

PROEKTI

533,83

Сдружение „Деар“

"Осмели се да дариш живот на бездомните!"

CAT

2966,40

ФРГИ

"Подкрепете деца и техните семейства, за да останат ЗАЕДНО!"

IRIS

1391,23

Фондация "Шарко"

"Да няма животни в беда!"

SHARKO

2301,54

БДЗП

"Дари гора за орела"

POLET

1291,07

Сдружение "Общност каузи и начинания"

"Да представим характера вътре, разбираемо за децата отвън!"

HARAKTER

131,70

Сдружение "Германо-българска помощ за животните"

"Първата бездомна котка е била домашна! Дарете, за да я върнем у дома!"

KOTKITE

741,74

Фондация "Център за хуманни политики"

"Розовата къща-последното безплатно място за хора със зависимости!"

PINK HOUSE

"Да помогнем на читалището в Търнак!"

TARNAK

149,99

НЧ „В.Левски 1899“, с.Търнак
Сдружение „Седем истории“

„Всяко дете заслужава бъдеще“

SEDEM

5232,04

Фондация „Пинк“

„Шанс за всяко дете“

PINK

542,99

Църковно настоятелство на параклис „Св. Пророк Илия”, с. Съединение

„Да построим параклис в село Съединение“

PARAKLIS

936,90

Фондация „Добрата фея за бездомните животни“

„Дари - помогни на бездомниче!“

DOBRA

Сдружение “Спаси живот – дари любов”

Сдружение “Спаси живот – дари любов”

DOGFOOD

Сдружение "Отвори очи", Варна

"Не на дрогата"

OTVORI

5585,95

Природен парк "Витоша"

"През сняг и мъгла от Кумата до Черни връх"

VITOSHA

309,88

Проект #ЗаДоброто

Фонд #За децата на герои, медици и учители, загинали в битката с Covid-19

GEROI

194,90

188480,30
591,28
1345,53
432940,26
2083,30

1712,75

92,46
539,97

Приключили кампании
Организация

Кампания

Кодова дума

Сдружение „Стрей ейнджълс / бездомни ангели” - София
Сдружение „Център за неформално образование и културна дейност АЛОС“

"Вземи лапа в ръка!"
"Бъдеще за младото българско изкуство"

ANGELI
ART

28.9.2020
30.6.2020

Изплатени суми
до 31.12.2020 г.
3019,88
43,5

НЧ "4 май - 1897" - Батак

"Да спасим рушащата се стара сграда на читалището в Батак!"

BATAK

30.6.2020

116,32

Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС"

"Летен лагер Spelling Bee"

BEE

5.10.2020

38,69

BEST FRIENDS FOUNDATION

„Помогни на безпомощните“

BEST FRIENDS

30.6.2020

227,53

Сдружение “България без дим”

"Да спрем пушенето в заведенията!"

BEZDIM

30.6.2020

31,9

Сдружение "България на длан"

"България на длан - макети на поткрито"

BG DLAN

30.6.2020

59,03

Сдружение "Българска история"

"Българска история"

BGHISTORY

30.6.2020

214,86

Църковно настоятелство ,,Свети свети кирил и Методий" село Блатец,
община Сливен
Българска организация за
доброволно кръводаряване (БОДК)
Фондация "Ботаника Лайф"

"Изографисване, подръжка и благоустрояване на парка към храм ,,Свети свети Кирил и
Методий“, село Блатец"

BLATEC

5.10.2020

1462,82

BODK

30.6.2020

154,65

"От любов към децата, земята и природата!"

BOTANIKA

5.10.2020

53,8

Фондация "Дневникът на мама и татко"

Родителски кът в читалище „Светлина -1896“, Бов

BOV

5.10.2020

253,48

Община Божурище

"Да помогнем да имат отново дом пострадалите от пожара в Божурище!"

BOZHURISHTE

4.3.2020

20,36

Фондация „Български център за нестопанско право"

"Подкрепете младите творци-активисти"

BUDILNUK

7.7.2020

65,95

Фондация "Бъдеще за таланти"

"Образователни стипендии за деца в неравностойно положение"

BUDITEL

30.6.2020

31,48

Фондация "Мечта за дете"

"Роди дете в България"

DETE

5.10.2020

634,57

Сдружение "БАЛИЗ Плевен"

"Чуй ме, аз говоря!"

DETEPLEVEN

30.9.2020

0,98

Български хелзинкски комитет

"Виж детето!"

DETETO

16.6.2020

2,92

Сдружение за дива природа Балкани

Възстановяване на щетите от пожара в Драгоманското блато

DRAGOMAN

5.10.2020

2097,1

Фондация "П.У.Л.С."

"Мисия с майки и деца на море!"

DREAM

15.10.2020

71,06

18.2.2020

1068,17

Фестивал „(не)Възможното образование“

DUSHA; PUK; TINU;
PARENT
FEST

30.6.2020

8,65

GENA

30.6.2020

1,96

Фондация "Промяната"
Сдружение "Общност за демократично образование"
Фондация Гена Димитрова

Край

Враца софтуер общество

"Споделено работно пространство във Враца!"

GNEZDOTO

30.6.2020

10,19

Сдружение "Анимал хелп" - Враца

"Дом - надежда за животните"

HELPDOG

30.6.2020

462,25

Фодация за палиативни грижи за деца "Ида"

"Палиативни грижи за българските деца"

IDA

30.6.2020

61,98

Сдружение „Асоциация на родители на
деца с бъбрeчни заболявания“
Сдружение "Ротари Клуб - Казанлък"

"В подкрепа на децата с бъбречни увреждания!"

IGRAY

30.6.2020

4,05

"Нека преборим вируса!"

KAZANLAK

28.9.2020

270,47

Фондация "Една от 8"

"Розов кемпер"

KEMPER

30.6.2020

715,28

“Образование без раници”

"Образование на световно ниво за абсолютно всяко дете в България!"

KHAN

30.6.2020

115,44

Фондация "Детски събития"

"Интерактивни представления за деца в малки населени места"

KIDS

30.6.2020

27,31

Настоятелство на 7-мо училище "Св.Сведмочисленици" - София

„Разбираме явленията и природата – лаборатория за природни науки“

LAB

30.6.2020

20,94

Фондация „Заедно в час“

„Подкрепи учител по програма „Заедно в час“

LIDER

30.6.2020

37,3

Фондация "Български фонд на жените"

"Шанс за невидимите супер-майки!"

MAMA

30.6.2020

190,32

Фондация "Възраждане на Пенкьовския манастир"

„Възраждане на Пенкьовския манастир“

MANASTIR

16.7.2020

5894,52

Асоциация на българските лидери и предприемачи

"Ментор за всеки ученик!"

MENTOR

15.10.2020

10,85

Фондация "Макове за Мери"

MERI

30.6.2020

238,32

Сдружение "Институт Итера"

"Академия Миротворци"

MIR

30.6.2020

216,66

Сдружение "Естествено"

"Подкрепа за кърмене – предай нататък!"

MOGA

30.6.2020

177,87

ИЕФЕМ към БАН

„Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“

MUZEY

30.6.2020

127,21

Сдружение "Ротари Клуб - Казанлък"

„Нека им дадем шанс“

NEO

30.6.2020

542,08

Сдружение на олимпийските отбори по природни науки

"Подкрепи българските олимпийци!"

OLYMP

30.6.2020

925,97

Българска асоциация "Осиновени и осиновители"

"Осиновяването – сбъднато семейство!"

OSINOVEN

30.6.2020

57,21

Сдружение „За Етрополе“

Паметник на генерал Павел Христов в родния му град Етрополе

PAMETNIK

30.6.2020

112,19

Сдружение "Деветашко плато"

Джаз-фест „Джаз под звездите на Деветашкото плато“

PLATO

30.6.2020

18,58

Лайънс клуб Плевен

"Да създадем условия за шампиони"

PLEVENSPORT

30.6.2020

158,28

БДЗП

"Дом за царския орел!"

POLET

14.2.2020

1291,07

Спортно туристическо и природозащитно дружество "Академик"-Русе

"Помогнете пътеките до хижи Ехо и Козя стена да станат по-безопасни!"

POSOKI

30.6.2020

86,2

Сдружение "Образователно равенство Аутизъм"

„Аз съм РАЗЛИЧЕН! Аз съм БОЕЦ!“

RAVENSTVO

26.6.2020

430,72

Сдружение "Българска Хънтингтън Асоциация"

Дарете грижа на хора с редки болести!

REDKI

30.6.2020

202,75

фондация "Благотворител"

"Как да отгледаш родител?"

RODITEL

30.6.2020

14,76

Фондация "Прознание"

#RUNovator

RUN

16.9.2020

22,96

Каритас София

"И аз мога да пътувам сам!"

SAM

30.6.2020

0,99

Асоциация „Детско сърце”

"Програма за деца с вродени сърдечни заболявания"

SARTSE

30.6.2020

169,31

УН при 7-мо СУ "Св.Седмочисленици"

Волейбол в двора на 7-мо СУ „Св. Седмочисленици“

SEDMO

10.1.2020

903,69

Фондация "Прогрес медик"

"Дари за учебник по медицина"

STUDENT

30.6.2020

89,61

Институт за изследвания на мира - Пловдив

„ТЯ – в още 3 български града“

TIA

30.6.2020

3,17

Сдружение „Заедно можем повече”

Сензорен център за деца със специални образователни потребности

USET

15.10.2020

1765,66

Фондация "Сийдър"

"Дари усмивка!"

USMIVKA

30.6.2020

253,91

Фондация „Свята България“

Набиране на средства за възстановяване на манастира „Св. Георги“ в с. Ваксево

VAKSEVO

30.6.2020

495,65

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ –
Хасково
Природен парк "Витоша"

Създаване на „Център за възстановяване, информация и консултиране“ на онкоболни и
техните близки
"Тайните на Витошката гора"

VIK

30.6.2020

110,17

VITOSHA

30.6.2020

309,88

Сдружение "За децата - 2017"

Изграждане на „Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието“

ZA DECATA

30.6.2020

281,07

Сдружение "Търново Хелт"

„Да изпотим хората с още стотици безплатни тренировки и събития!“

ZDRAVE

30.6.2020

912,18

Фондация "Извън кръга"

"Живот на килограм"

ZHIVOT

30.6.2020

221,58

Бълг.федерация по художествена гимнастика

"Център за възстановяване на златните момичета!"

ZLATNITE

30.6.2020

55,59

