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1 I Корпоративно дарителство

УВОД

Корпоративното дарителство е възможно и в България. 

Първа инвестиционна банка е доказателство за това.

Чрез социалните си кампании ПИБ показва не само, че 

българският бизнес е осъзнал своята социална отговорност, 

но също така, че българският бизнес и нестопанският сектор 

в България могат да обединят усилията си за постигане на 

устойчиви ефекти от дарителските инициативи.

Първа инвестиционна банка е динамично развиващо се 

дружество, което 15 години присъства на българския пазар с 

установени позиции и все по-категорична  политика в подкрепа 

на значими обществени каузи. Социалната ангажираност 

под форматa на бизнес-дарения или индивидуални жестове 

на хора от екипа на ПИБ е факт от самото създаване на 

организацията. През последните години осъзнахме, че има 

смисъл една дарителска инициатива да намира публичност, 

защото подкрепата на различни общественозначими каузи, 

от една страна е инвестиция в положителния имидж на 

компанията, а от друга, е пример за последователни и 

отговорни дарителски политики, в които намират смисъл и 

други компании, а обществото ни все повече разпознава като 

необходими. 
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Резултати – 2007 година

Фонд „Социална отговорност на ПИБ“

ПИБ е първата българска банка, която създава фонд за осъществяване на 

отговорни дейности. Работата с деца и юноши, лишени от родителски 

грижи, винаги е била приоритет в социалната дейност на ПИБ. Години 

наред Банката отделя средства за деца от домовете, като откликва 

на конкретни молби и помага предимно за подобряване на битовите 

условия в домовете.

Впоследствие ПИБ поставя въпроса за още по-ефективно разпределение 

на средствата за благотворителност и решава съвместно с ФРГИ 

(Фондация „Работилница за граждански инициативи”) да учреди Фонд 

„Социална отговорност на ПИБ”. Създаването на Фонда е изключителен 

пробив и прецедент в отношенията между корпоративния български 

бизнес и нестопанския сектор в България. За пръв път българска 

финансова институция се договаря с водеща фондация, като й поверява 

управлението на специален фонд. Средствата за благотворителност 

се разпределят на проектен принцип с цел постигане на устойчиви 

резултати.

Досега в рамките на първите три сесии на Фонда са подкрепени общо 

21 проекта с финансиране на обща стойност над 76 000 лв. Различни 

по своята насоченост, проектите целят създаване на необходимите 

условия, както и изграждане на умения у децата за по-независим живот 

след напускането на домовете за деца, лишени от родителски грижи.

Каузите, зад които Банката застава, са избрани съобразно 

възможностите на ПИБ да предостави най-ефективна 

подкрепа. ПИБ се стреми да се обвързва със значими идеи, 

които водят до решаване на конкретни проблеми и до 

подобряване живота на хората. Банката инвестира в 

различни социални сфери, като реализира проекти, насочени 

към подпомагане на спортни, здравни и културни каузи в 

страната. Важно е да се отбележи, че ПИБ активно насърчава 

и подкрепя участието на свои служители в тези програми 

чрез доброволна работа и дарителство. Ценностите, които 

ПИБ следва при провеждане на своята политика за социална 

отговорност са: съпричастност, доверие, отговорност, 

доброволчество, партньорство.
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I. Исперих

„Песента на колелетата” 

Сдружение „Колоклуб Димитровец” – Исперих

15 деца бяха включени в група по колотуризъм и се събираха два пъти 

седмично в собствения си новоучреден „Клуб на велосипедиста” в 

сградата на дом „Лудогорие”. Възпитаниците усвоиха умението да 

карат велосипед (едно от децата, 12-годишно, се качи за пръв път в 

живота си на велосипед), както и техниките по поддръжка и ремонт, 

и запознаване със Закона за движение по пътищата. След 6-месечна 

всеотдайна работа в участниците се изградиха чувство за солидарност 

и взаимопомощ, развиха се умения за поемане на отговорност за себе си 

и за останалите. В рамките на проекта децата взеха участие в пробези 

и състезания, където демонстрираха вече усвоеното. Включването 

им в общия бит – настаняване, подготовка на храна – ги постави в 

една напълно реална ситуация, научи ги на самодисциплина и реална 

самооценка на възможностите.

Оборудваната за целта зала „Клуб на велосипедиста” в сградата на дом „Лудогорие” 

даде на децата чувство за принадлежност и отговорност

Третата година на Фонд „Социална 
отговорност на ПИБ” – още повече успешни 
проекти, повече шансове за добро бъдеще 
на децата, лишени от родителски грижи

Фонд „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка” стартира 

третата си година с одобряването през март 2007 г. на 9 проекта. 

Те бяха насочени към възпитаници на домовете за деца, лишени от 

родителски грижи в градовете Бургас, Добрич, Исперих, Ловеч, Лом, 

Пловдив, Русе, София и Стражица. Общата сума на отпуснатите от 

ПИБ средства възлиза на 34 325,15 лв, като всеки един от проектите 

получи финансиране между 2100 и 5000 лв. 

Програмата реализира различни инициативи, разработени според 

интересите и нуждите на децата – курсове по готварство, 

фризьорство, обучение в колоездене и участие в колопоходи, 

изработване на линогравюри и поздравителни картички и др. Всички 

дейности са инициирани и се изпълняват от представители на местната 

общност, което е доказателство за ангажимента на гражданите към 

трайното решаване на проблемите за социализацията на децата от 

институциите в България.

През 2007 година, подобно на миналата, проектите бяха насочени 

към постигане на възможно най-конкретни резултати за децата от 

домовете, както и към по-голяма информираност на обществото за 

смисъла на подобни инвестиции.
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Друго вълнуващо преживяване бяха посещенията на национални туристически обекти, 

културни и природни забележителности.

Участие във велопоход „По стъпките на Таньо войвода”, велопробег „Стари столици”, 

велошествие „Улици за хората”

Бяха предоставени 9 ремонтирани велосипеда и 6 нови, които децата с голямо 

въодушевление успяха сами да сглобят.

Беше осигурен интернет достъп за връзка 

с байк обществото в страната и чужбина. 

Участие във велопоход „По стъпките на 

Таньо войвода”

Велопробег „Стари столици” Велошествие „Улици за хората”
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III. Добрич

„Професията – шанс за реализация” 

Фондация „Ръка за помощ” – Добрич

Цел на проекта беше професионалната реализация и социална адаптация 

на 18 юноши, разпределени в две групи.

Първата група от 8 младежа премина професионално обучение по 

професия „готвач”, което имаше за цел да повиши мотивацията на 

участниците за придобиване на професионални умения и с това да 

спомогне за тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. Шест 

от децата получиха Удостоверение за професионално обучение.

Втората група от 10 младежа получи консултации по професионална 

ориентация, като им беше предоставена ценна информация за средните 

и висшите учебни заведения в града и контакт с тях. Децата научиха 

условията за кандидатстване и записване, беше изготвена брошура, 

която да се ползва и от останалите деца в дома.

 Практическо обучение „готвач”

II. Стражица

„ДОВДЛРГ – наша обща отговорност” 

Фондация „Спасение-97” – Стражица

20 деца от 9-ти до 13-ти клас получиха професионална квалификация 

„помощник готвач” чрез обучение, с което да осъществят по-лесно 

прехода към самостоятелен живот след напускане на социалната 

институция. Поради големия интерес се проведе и допълнителен курс 

за „сервитьор-барман”. Всички 20 деца издържаха теоретичните и 

практическите изпити с отлични оценки и, още по-важно, проявиха 

самоинициатива, разпитвайки съседските жени за рецепти и 

упражнявайки се с пълни табли по неравния терен на дома. Така, освен 

преминатото обучение, участниците влязоха в контакт с хора от 

местната общност, което ще спомогне за тяхната ресоциализация. 

За финал децата имаха възможност да демонстрират придобитите 

умения на Великденска изложба в града, която привлече около 150 

гости.
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IV.Русе

„Младежки клуб за подкрепа, обучение и реализация” 

Сдружение „Опора” – Русе

Доброволките помагат в обучението

Децата подобряват облика на дома като 

засаждат цветя в градината

40 деца бяха разпределени и 

обучени в четири различни 

професионални сфери: работа с 

компютри, рисуване, цветарство 

и фотография. В инициативата 

се включиха 10 доброволци-ученици 

извън дома. 

Рисунки, снимки, сувенири и 

др., изработени в ателиетата 

бяха предоставени на търг за 

служителите на ПИБ, средствата 

от който ще бъдат дарени на 

дома.

В края на проекта децата демонстрираха умения в организирано кулинарно шоу. То 

привлече интереса на работодатели, в резултат на което бяха наети на работа трима 

младежи.

Проектът беше популяризиран чрез 

пресконференции и в местните медии, 

където бяха представени проблемите 

на децата, свързани с шансовете им на 

трудовия пазар.
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V. София

„Коледна кампания”, част от проекта 

„Трудови и творчески занимания за деца и младежи, настанени в 

институции” на Фондация „Покров Богородичен” – София

Около 40 деца от три дома бяха включени в изработването на 

поздравителни картички. У децата бяха формирани ценни трудови 

навици и нравствени добродетели. Освен това те придобиха полезни 

умения, които да спомогнат едно бъдещо самофинансиране и 

самостоятелност след като напуснат институцията. В рамките 

на проекта бяха изработени около 3500 картички. „Част от децата и 

младежите изявиха желание да продължат изработването на картички 

и извън предвидените занимания, което показва инициативност, 

самостоятелност и повишено чувство за отговорност.” – Пламен 

Сивов, фондация „Покров Богородичен”. 

Важен резултат от проекта беше 

и реализирането на нови контакти 

с фирми и институции – клиенти 

за поздравителни картички. 

Инициативата беше отразена 

в сайта на Фондация „Покров 

Богородичен” и pravoslavie.bg, 

където бяха представени 

проблемите на децата, както и 

начини за тяхното разрешаване.

Акция пребоядисване на катерушки и почистване на градинката на дома

Ситуационни игри и фотосесии бяха част от тренинга на уменията за общуване на 

децата.
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по фотодрама, Група за себепознание, споделяне и дебат и Група за 

театрални игри и етюди. Поради големия интерес беше сформирана 

и допълнителна група, която самостоятелно инициира ролеви игри, 

танци и комични етюди. Чрез разговори, работа с артистични и ролеви 

техники, както и чрез включване в групите на младежи, напуснали 

институциите, се постигнаха редица ценни резултати. Участниците 

израснаха емоционално, повиши се тяхното самочувствие, развиха 

се творческия потенциал, социалните умения и самоизявата, както 

в позната, така и в непозната среда. Децата от кризисния център 

(жертви на домашно насилие и безпризорни) усвоиха техники за 

стимулиране на въображението и овладяване на агресията. 

„Като постижение, индикиращо интереса на участниците към 

случващото се в групата, можем да отчетем това, че до края на 

всяка среща оставаше почти цялата група, което е доста трудно при 

младежи на тяхната възраст, при които вниманието е не достатъчно 

устойчиво и енергийният заряд е доста голям.” – Константин Бандеров, 

Фондация „Кентавър Арт”.

Важно за изпълнението на проекта беше заснемането на заниманията 

с видеокамера, което позволи на децата да се видят отстрани и да се 

харесат.

VI. Лом

„Професионално обучение на деца от 15 до 18 години  

от дом за деца „Милосърдие” – Лом” 

Народно читалище „Постоянство” – Лом

Проектът беше насочен към адаптацията в обществото на 12 деца и 

изграждането на социални и професионални умения. Децата преминаха 

курс за „помощник-готвач” и обучение за работа с библиотечни 

каталози и картотеки. Допълнително бяха организирани туристически 

излети край брега на р. Дунав, в които децата се включиха с голямо 

желание и усвоиха умения по ориентиране. 

В резултат от инициативата 8 от участниците получиха свидетелства 

за професионална квалификация, а всички добиха умения за търсене 

на информация, получиха консултации по професионална и житейска 

ориентация и влязоха в контакт с работодатели. 

След провеждането на практическите изпити за „помощник-готвач” 

курсистите подготвиха кулинарна изложба с изпитните ястия и 

почерпиха останалите деца от дома. На събитието присъстваха редица 

медии, сред които в-к „Труд” и кабелна телевизия „Евроком-Лом”.

VII. Пловдив

„Център за психологическа, социална и артистична работа с 

деца и младежи в риск” 

Фондация „Кентавър арт”

64 деца бяха включени в четири групи за подкрепа и социална 

реинтеграция. Предварително бяха планирани три направления: Група 
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IX. Бургас

„Да планираш живота си“ 

Регионална асоциация на училищните психолози и педагози – 

Бургас

Проектът беше насочен към бързото и успешно приспособяване към 

нова социална среда на 14 момичета и момчета от дома след напускането 

им на институцията. На вниманието на децата бяха поставени важни 

за тях въпроси, като:

– имат ли необходимата нагласа и умения за самостоятелен начин на 

живот при очакваната скорошна раздяла с дома;

– напълно ли са ориентирани в професиите и в условията за 

придобиването им 

и др. 

Във връзка с обучението по графичен дизайн беше организиран Конкурс за компютърна 

рисунка и лого, като най-добрите произведения бяха наградени в Деня на отворените 

врати на ПИБ.

VIII. Ловеч

„На ти с компютрите” 

Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч

Инициативата имаше за цел приобщаването на деца от ДОВДЛГ „Асен 

Златаров” в днешното модерно общество. По време на проекта 15 

деца преминаха през мотивационно обучение като подготовка за 

успешна реализация след средно образование. Други 12 деца придобиха 

компютърна грамотност, умения за търсене на информация, графичен 

дизайн и др. Участниците получиха основни познания за работа с 

компютър, как сами да си подготвят документи за работа, как да 

ползват интернет и да създават графични изображения. 

Част от обучението на възпитаниците беше сами да създадат 

интернет страница на дома. „Важното за всички участници беше 

това, че имаха възможността сами да планират и решат какво да 

бъде публикувано в тази страница. Това им създаде увереност в 

собствените възможности и желание да продължат да се занимават 

и усъвършенстват своите умения в тази област.” – Нели Митева, 

ръководител на проекта.
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Обобщение: 

Подобно на миналата година, проектите предизвикаха множество други 

ефекти за включените деца, организации и хората от тези населени 

места. 

В гр. Лом се създаде модел за партньорство между обучаващи 

организации, местен бизнес и НПО. 

В Исперих беше изготвено информационно табло на проекта и беше 

поставено в центъра на града. Също така беше изготвен видеоклип, 

който да разпространи дейността и резултатите на инициативата в 

други домове. Така те ще бъдат насърчени да последват примера и на 

свой ред да организират подобни проекти.

Кулинарното шоу, което се проведе в Добрич, привлече интереса на 

работодатели, в резултат на което бяха наети на работа трима 

младежи и по този начин се постигна успешното им приспособяване в 

работна среда.

Примерът на Първа инвестиционна банка беше отразен с редица 

медийни публикации в Ловеч, Добрич, Стражица, Исперих и др.

Инициативите не само повишиха интереса на обществеността към 

децата от домовете, но и изградиха у възпитаниците модел за обратна 

връзка – как самите те да търсят информация, да се ориентират в 

професии и в обществото като цяло, как да се самообразоват и да 

кандидатстват за работа. 

Първата част от проекта представляваше социално-психологически 

тренинг. На него девойките и младежите бяха запознати с различни 

ефективни техники за успешно търсене и кандидатстване за работа, 

създаде им се по-ясна житейска перспектива и ориентация. 

В допълнение на теоретичната част възпитаниците преминаха 

професионален курс по фризьорство. След завършване на обучението 

участниците демонстрираха умения в организиран конкурс за прическа 

„Дефиле на красотата” и 13 от тях получиха официално сертификати 

по фризьорство.

Принос за успеха на инициативата имаше и включването на доброволци – 

връстници извън дома, което подобри социално-комуникативните 

умения на децата.

Подготовката на „Дефиле на красотата”
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По време на срещата в Русе възникнаха и се обсъдиха нови идеи за 

проекти, които евентуално да се реализират със съдействието на 

банката.

Във Враца децата впечатлиха банковите служители със силното си 

желание да намерят своето място в обществото. 

След срещата в Бургас Диляна Тодорова сподели:

„За децата посещението в ПИБ беше много вълнуващо. Вниманието, 

с което бяха обградени, ги накара да се почувстват по-специални, 

макар и само за няколко часа. Част от децата са амбицирани да учат, 

да работят (…), за да имат свой дом когато пораснат. (…) Тези деца 

имат нужда да се срещат със специалисти, които да ги подготвят за 

предизвикателствата на живота. От разговор с техните психолози 

разбрах, че много по-голям проблем е като завършат – нямат дом, 

семейство и среда, трудно се адаптират и намират работа. Този 

момент на напускане на дома е най-стресов и важен за живота им – 

трябва да намерим форма за помощ – стипендия, работа или нещо 

друго.”

„Ден на отворените врати” – София „Ден на отворените врати” – Бургас

Ден на отворените врати
На 20 юни 2007 г. се проведе за трета поредна година „Ден на 

отворените врати” на Първа инвестиционна банка. Инициативата 

е част от програмата за корпоративно дарителство на ПИБ, Фонд 

„Социална отговорност”, управляван от Фондация „Работилница 

за граждански инициативи” (ФРГИ). За разлика от миналата година 

събитието не се ограничи само в София, а в 10 часа сутринта банката 

отвори врати едновременно в девет български града – София, 

Пловдив, Русе, Велико Търново, Добрич, Бургас, Ловеч, Враца и Разград.  

В рамките на срещата децата от местните домове, лишени от 

родителски грижи демонстрираха натрупаните умения и обмениха 

опит със служителите на ПИБ, които от своя страна ги въведоха в 

обстановката и дейността на банката. Беше представена и брошура с 

резултатите от корпоративното дарителство на ПИБ за изминалата 

2006 година. За служителите в много от клоновете това беше първа 

среща с деца от институции. 

В София младежите и девойките бяха посрещнати от Мая Георгиева, 

изпълнителен директор на ПИБ. С помощта на децата банковите 

служители изработиха коледни картички. Преди да си тръгнат, 

изпълнени с емоции, децата подариха на банката ръчно направени от 

тях картички. Първа инвестиционна банка подготви изложба в своите 

клонове на картички, рисунки и линогравюри, изработени от децата. 

В Добрич децата почерпиха банковите служители с ястия собствено 

производство. На срещата бяха поканени и клиенти на банката, които 

се занимават с ресторантьорство с цел създаване на контакти за 

намиране на работа на децата. Ралица Тодорова – Зам. управител: „Оказа 

се, че всичките вече имат осигурена работа.”
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Проект „Изграждане на съвременен  

културно-информационен клуб към училищната библиотека” 

ПГАТ „Цанко Церковски” 

гр. Павликени

Създаден беше културно-информационен клуб към училищната 

библиотека в сградата на общежитието. Помещението беше 

ремонтирано и оборудвано с компютри, интернет мрежа, размножи-

телна техника и система за домашно кино. Така оформеният център 

предоставя възможност за оползотворяване на свободното време на 

учениците като им осигурява неограничен достъп до учебна/помощна 

литература и електронни носители на информация. Съвременният 

облик и атмосфера ще стимулира ученето и мотивацията за по-

добро образование на учениците. За това ще спомогнат и закупените 

учебно-помощна литература, учебни и художествени филми на DVD 

и видеокасети. В допълнение бяха изработени брошури и листовки с 

информация, касаеща детския труд, правата на детето, наркотици и др.

В помещението на клуба се предвижда да работи и Ученическият съвет. 

Там той ще провежда дискусии, семинари и тренинги по съществуващи 

проблеми и проблемни ситуации.

Други дарения

„Обновяване на училищните библиотеки”

Проект „Обновяване на училищна библиотека” 

УН при гимназия „Димитър Маринов” 

гр. Вълчедръм, обл. Монтана

Финансиран беше цялостен ремонт на сградата и бяха поръчани 

нови книги и училищна литература. С помощта на друг проект към 

Програма ФАР беше набавено ново оборудване (маси, столове, ксерокс 

машина). Работата по проекта е направена достояние на Регионалния 

инспекторат по образование, гр. Монтана, както и на повечето 

родители на ученици. Освен това бе излъчен материал за дейностите 

по местната кабелна телевизия 

МОНТ 7. С обявената дарителска 

акция сред ученици и родители 

„Подари книга и цвете на твоето 

училище” настоятелството се 

надява да се продължи започнатото 

от проекта.
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ПИБ наградена

Първа инвестиционна банка бе отличена с награда на Третата годишна 

дарителска конференция, организирана от Български дарителски 

форум. На официална церемония на 6 декември 2007 година Български 

дарителски форум и Клуб на корпоративните дарители връчиха 

наградите „Най-голям корпоративен дарител” за 2007 г. ПИБ взе втора 

награда за най-голям обем на финансови дарения.

ПИБ в борбата срещу рака на гърдата

Първа инвестиционна банка и Дайнърс 

Клуб България съдействаха за 

осъществяване на дарителска кампания, 

инициирана от фондация „Работилница 

за граждански инициативи” (ФРГИ), за 

набиране на средства за закупуване 

на животоспасяващи медикаменти 

за лечение рак на гърдата. Жени 

Живкова дари своя рокля на стойност 

2350 лева, която се продаде на 

благотворителен търг. С набраните 

средства ФРГИ закупи медикаменти 

„Аромазин” и безвъзмездно ги 

предостави на две онкоклиники – 

„Областен диспансер за онкологични 

заболявания без стационар” – гр. София 

и „Междуобластен диспансер за 

онкологични заболявания” – гр. Варна.

Проект „Обновяване фонда на училищната библиотека” 

СОУ „Христо Ботев” 

гр. Нова Загора

Служителите от ПИБ със съдействието на ФРГИ финансираха 

закупуването на 165 тома художествена, научнопопулярна и детска 

литература, с което се обнови фондът на училищната библиотека. В 

знак на благодарност беше изготвена подписка с 675 имена на ученици 

и училищния състав.

„Прави ми впечатление как се възражда интересът на децата към 

книгите (…) Има деца, които преценяват, че хубавата книга нищо не 

може да я замени.” г-жа Пенева, преподавател.

Проект „Да върнем децата при книгите” 

Нач. у-ще „Христо Ботев” 

гр. Пловдив

В помещението на училищната библиотека беше извършен основен 

ремонт и цялостно обновяване на литературния фонд. Оформи се една 

приветлива и уютна обстановка с читателски кът, който да поощри 

детското внимание и посещаемост на библиотеката. Секциите 

бяха попълнени с нови томове детска художествена и педагогическа 

литература, а фонотеката беше обогатена с компакт дискове.
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Още дарения – 2007 г.:

февруари

   ПИБ дари на Столична районна колегия на български зъболекарски 

съюз” 1000 лв.

април

   ПИБ дари на Медицински факултет – Деканат, София 8000 лв.

май

   ПИБ дари на Първа многопрофилна болница за активно лечение – 

София инфузионна помпа на стойност 2496 лв. 

юни

   ПИБ дари на Фондация „Опероса“ 3000 лв. за насърчаване и развитие 

на оперното изкуство

   ПИБ дари на Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски“ 2500 

евро за участие на ученически отбор в международна олимпиада по 

математика в Хонг Конг

юли

   ПИБ дари на Специализирана болница за активно лечение по детски 

болести апарат за проследяване на сърдечна честота 

ПИБ награди олимпийци 

На 10 октомври 2007 г. в Централата на Първа инвестционна банка, 

Генерален спонсор на БОК, официално бяха връчени дебитни карти с 

парични награди на младежи – участници на световни първенства и 

олимпийски фестивали. На церемонията присъстваха от страна на БОК 

Стефка Костадинова, Председател на БОК и Белчо Горанов, Генерален 

секретар на БОК, а от страна на ПИБ – Анелия Мирчева, директор 

„Маркетинг, реклама и ВО” и Никола Бакалов, директор „Картови 

разплащания”.
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   ПИБ дари на Медицински център за специализирана извънболнична 

медицинска помощ по детски болести ЕООД 2202 лв. за изграждане 

на детска площадка в двора на Центъра.

   ПИБ дари на Специализирана болница за активно лечение на деца с 

онкохематологични заболявания – София 5000 лв. за закупуване на 

апарат Автоматичен биохимичен анализатор.

декември

   ПИБ обедини клиенти и партньори в благотворителна кауза на 

коледно парти. Всички гости се включиха в благотворителната кауза 

за набиране на средства за оборудване на кабинети по безопасност 

на движението в столични училища и закупуване на учебници и друга 

литература по темата. По време на партито бяха събрани 1360 лв. 

   ПИБ дари 1000 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала на 

учениците от 6-ти клас в 110 основно училище проф. Гаврил Кацаров, 

гр. София.

   По време на корпоративното парти на Банката служителите на ПИБ 

закупиха линогравюри направени от деца от дом „Асен Златаров” 

във Враца и събраха 1930 лв., с които децата ще изработят нови 

линогравюри.

август

   В четири офиса ПИБ подреди изложба на коледни картички, 

изработени от деца, лишени от родителски грижи. Изложбата 

беше част от програмата за корпоративно дарителство за 2007 г. 

на фонд „Социална отговорност на ПИБ”. Клиентите се включиха 

активно в благотворителната кауза и по сметката на „Покров 

Богородичен” постъпиха 1656,67 лв.

ноември

   ПИБ дари на ФРГИ 5100 лв. за годишни стипендии за обучение в 

Университет на две момичета, лишени от родителски грижи

   ПИБ дари на ФРГИ 390 броя противогрипни ваксини Инфлувак, за да 

бъдат предоставени на деца в неравностойно положение
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II. Исперих

„Новата песен на колелетата” 

Сдружение „Колоклуб Димитровец” – Исперих 

ДОВДЛРГ: „Лудогорие” – Исперих

„Новата песен на колелетата” е вторият проект, който ще се проведе 

отново след миналогодишния му успех. В рамките на инициативата 10 

деца от дома, както и 10 техни връстници, отглеждани в семействата 

си ще бъдат включени в група по колоездене и колотуризъм. Предвижда 

се създаване и оборудване на тренировъчна зала за провеждане на 

теоретични занятия и физическа подготовка. Също така ще бъдат 

осигурени велосипеди за тренировки, с които децата ще участват 

в походи и състезания. Проектът цели да създаде условия и модел за 

преодоляване на резервите в общуването на децата от институциите 

с околния свят.

III. София

„Подарявам ти мечта”, 

Фондация „Артист” – град София 

ДОВДЛРГ: „П. Р. Славейков” – София

Дейностите по проекта ще се състоят в работа с деца от 

институциите по метода на Форум – театър. Желаните резултати са 

повишаване на социалните умения и самооценка на децата, и тяхната 

успешна интергация в обществото. Предвидените занятия включват 

организиране на кафе-спектакъл в реална обстановка, последван от 

дискусия по релевантни теми в присъствието на психолог. Също така 

Проекти – 2008 година
В края на март 2008 година бяха одобрени 5 нови проекта, които да 

бъдат подпомогнати от Фонд „Социална отговорност на Първа 

инвестиционна банка”. Проектите отново са насочени към децата, 

лишени от родителски грижи от домовете в градовете Бургас, 

Исперих, Пловдив, София и с. Широка Лъка. 

Общата сума на отпуснатите от ПИБ средства възлиза на 17 197 лв, 

които се разпределят между:

I. Бургас

„Да планираш живота си – 2” 

„Регионална Асоциация на Училищните Психолози и Педагози – 

Бургас” в партньорство с „Междуучилищен център за трудово 

и политехническо обучение” – Бургас  

ДОВДЛРГ: “Александър Георгиев-Коджакафалията” – Бургас

Проектът за втора поредна година бива одобрен за финансиране. 

Той цели създаването на ясна житейска перспектива у 12 момчета и 

момичета, навършили 14 години, повишаване възможностите им за 

социална реализация и интеграция.

Подобно на миналата година е планирано да се проведат два паралелно 

протичащи модула. Модул 1 ще се състои в обучение на 12–те 

възпитаници по професионално направление “готварство”. В модул 2 

ще се проведе социално-психологически тренинг за развитие на социални 

и комуникативни умения, за ориентиране в професията и за създаване 

на нагласа за самостоятелен начин на живот.
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V. Пловдив

„Срещаме се, за да играем. Играем, за да се срещаме” 

Фондация “Кентавър Арт” – град Пловдив 

ДОВДЛРГ: “Олга Скобелева” и “Мария Луиза” – Пловдив

Инициативата на Фондация „Кентавър Арт” има задачата да продължи 

досегашната работа с деца и младежи от институции, като се развие 

в посока създаване на по-големи възможности за контакти с техни 

връстници и други хора извън институциите.

Планирано е в рамките на 6 месеца да се проведат различни акции, 

фестивали и изложби на фото- и видеоматериали, изготвени от 

участниците, като най-добрите ще бъдат наградени.

ще бъде подготвена постановка от разиграни казуси и монолози, която 

възпитаниците да представят три пъти – в дома, в съседното училище 

и в ОКИ ДК „Искър”. 

IV. Широка Лъка

„Да променим мечтите си! – интеграция на деца в риск в 

рамките на Шесто Лятно Театрално Училище за деца в риск –  

с. Широка Лъка” 

Фондация „Ден Гри-Х” 

ДОВДЛРГ: „Катя Ванчева” – с. Широка Лъка

Цел на проекта е да насърчи децата и младежите от дома към тяхното 

социално и културно интегриране и да развие в тях креативност 

и въображение, както и умения за общуване, чрез средства на 

изкуството.

Децата ще бъдат разпределени по ателиета и в зависимост от 

интересите си ще се включат в занимания с танцови импровизации, 

театрални и музикални игри и др. Проектът ще завърши с еднодневен 

Детски Фестивал „Да променим мечтите” по улиците на с. Широка 

Лъка.
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