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Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Ние инвестираме
в хора, в знания, в
умения, в общности, в
социалното развитие

Всичко започна през 1997 година с една обучителна програма за новосъздадени организации, от която през 2001 г. се роди фондация „Работилница за граждански инициативи”. Пет години по-късно фондацията работи успешно и разширява своите инициативи.
Програмите ни са като деца – непрекъснато растат, поставят трудни въпроси, променят
се, изживяват определени периоди и минават на ново ниво на развитие.
Нашите програми постигат важни цели – а именно стимулират хората да работят заедно,
да търсят възможности и перспективи. Програмите ни изграждат доверие между участниците в тях, както и увереност в способността им да променят своя общностен свят.
Участниците в програмите ни се превръщат в хора, които активно работят за социална
промяна.
Ние не просто подкрепяме идеи – ние инвестираме в хора, в знания, в умения, в общности, в социалното развитие. Изграждаме отношения с организациите, които финансираме,
но в същото време им помагаме да установят свои собствени. Така инвестираме в партньорството - основополагащо за процеса на развитие в страната.
Ние не просто финансираме проекти – ние подкрепяме общности, които притежават
потенциал за развитие, демонстрират креативност, ангажираност – общности, които
стимулират своите членове и предприемат действия за разрешаването на местните си
проблеми, използвайки и свои собствени ресурси.
За 5 години ние научихме много и един от най-важните ни уроци е, че доверието, партньорството и отговорността са все още живи в нашата страна и си струва да полагаме
системни усилия, за да могат да се възродят.
Годишният отчет, който представяме на вашето внимание, е един опит да илюстрираме
работата си през 2006 година. Постиженията ни са резултат от общите усилия на различни
хора – Настоятелство, екип, доброволци, дарители, партньори, участници в програмите,
които споделят нашите ценности и идеи.
Благодаря на всички, които допринесоха за работата ни със средства, идеи, съпричастност и време!

Илияна Николова
Изпълнителен директор
ФРГИ
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Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) e организация, регистрирана в обществена полза през 2001 година съгласно Закона
за юридическите лица с нестопанска цел. Идеята
за основаването й се ражда след четиригодишна
работа по програмата на Чарити Ноу Хау „Знания,
успех, промяна”. Екипът, реализиращ тази програма в България, решава да създаде българска организация, чрез която да се надградят постигнатите
резултати и да се развият нови възможности за
работа с граждански групи и организации в страната. ФРГИ е регистрирана в обществена полза в
регистъра на Министерство на правосъдието под
номер 003/16.11.2001.
От основаването си досега ФРГИ е финансирала
над 400 проекта на обща стойност над 2 000 000
лева и е провела обучения за над 150 български
граждански организации, което я прави една от
водещите български фондации.
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Мисията на ФРГИ
Ние насърчаваме различни общности да поемат отговорност и да
работят активно за социално развитие, като използват пълноценно
местни ресурси

Източник на местно и
независимо финансиране
Източник на
висококачествена
експертиза

Дългосрочната визия на ФРГИ е да бъде:
•

Източник на местно и независимо финансиране за граждански инициативи,
свързани със социална промяна, общностно развитие и развитие на граждански
организации в България;

•

Източник на висококачествена експертиза в областта на развитието и устойчивостта на гражданските организации, общностно развитие и гражданското
участие, както и развитието на местното дарителство.

Основните ценности и принципи на ФРГИ са:
•

Участие и включване – ние разбираме участието и включването като ключов фактор за успеха на работа ни, тъй като те осигуряват необходимия баланс и ангажираност за всяка намеса в областта на развитието;

•

Общностите имат свои ресурси – това е решаващо за процеса на местно развитие и е повратна точка в нашия подход на работа, тъй като се опитваме да градим
върху местните ресурси, вместо да търсим и предоставяме нови;

•

Диалог с всички заинтересовани страни (Отвореност за диалог) – това е нашият инструмент за окуражаване на партньорствата и осигуряване включване на
базата на честност и отвореност за ефективно сътрудничество;

•

Прозрачност и отчетност – ние сме прозрачни и отчетни не само пред нашите
дарители, но и пред общностите, в/с които работим, както и пред всички, които се
интересуват от работата ни;

•

Отговорно отношение към влаганите средства – ние даваме не само знания,
но и градим върху отношения и инвестираме в общностите, така че да мобилизираме местния потенциал, за да осигурим ефект, който да надхвърли конкретния
резултат от инвестицията ни;

•

Разпознаване, разбиране и зачитане на различията – ние уважаваме и ценим
усилията и работата на всеки отделен гражданин за постигане на социална промяна, независимо от етнически произход, вероизповедание, пол и възраст.

ФРГИ е сред малкото фондации в България, която систематично комбинира финансовата
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Zaedno.bg обединява благотворителността в България
Идеята на уеб сайта е да се преодолее
традиционната кампанийност на благотворителността която се случва само
по празниците.
Амбициозната цел на сайта Zaedno.bg е
да обедини благотворителните жестове
и усилията на неправителствените организации, институции и граждани с цел да
окуражи филантропията в България. Сайтът помага дарителите да дарят лесно
и бързо чрез своите дебитни и кредитни
карти. Сайтът дава сигурна информация
и възможност дарителят да избере коя
кампания да подкрепи.
Вестник „Дневник”

подкрепа с изграждане на капацитет на граждански организации. Целта е да се осигури
подкрепа за осъществяването на обществени проекти и в същото време да се засили
професионалното ниво на самите организации.

Цели на ФРГИ:
•

Да популяризира подхода на общностното развитие, както и да овласти местните
общности да поемат инициативата и контрола за вземането на решения на местните проблеми и създаването на възможности за развитие на базата на местните
ресурси;

•

Да популяризира гражданското участие като основен инструмент за развитие;

•

Да допринесе за развитието на местното дарителство;

•

Да спомогне за увеличаването на качеството на работа на гражданските организации чрез инвестиране в техния капацитет;

•

Да подпомогне процеса за изграждане на мрежи и споделяне на опит между
граждански организации на регионално и национално ниво;

•

Да изгради ефективен работен капацитет във ФРГИ и осигури финансова стабилност на организацията.

Целите на ФРГИ са разположени в широко поле от дейности, които са разделени в четири
основни области:
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•

Изграждане на капацитет;

•

Финансова подкрепа за граждански организации;

•

Развиване на местно дарителство;

•

Развиване на сътрудничество.
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Възможности да дарите:
• Поименен фонд
• Специални фондове
• ФРГИ фонд

Бихте могли да подкрепите работата на ФРГИ чрез специално
разработените възможности за дарение:
Поименен фонд – фондът се учредява във фондацията, а името и приоритетите му се
определят от дарителя. Фондацията осигурява администрирането на Фонда, както и следи
за прозрачността на процеса на оценяване на проекто-предложенията и точното изпълнение на одобрените проекти.
Специални фондове – това са фондове със специфични цели, създадени от ФРГИ
- такива като фонд „Заедно”, подкрепящ каузи на различни организации, чрез средствата,
набрани на www.zaedno.bg, както и фонд „Моите корени” или фонд „Развитие на капацитета на граждански организации”.
ФРГИ фонд – това е фонд, който е на името на фондацията и от който се финансират
стойностни проекти в областта на общностното развитие в цялата страна.
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За ФРГИ би било невъзможно да следва
мисия си без щедрата подкрепа на
своите дарители, приятели, партньори
и доброволци, които ни оказват своята
подкрепа.
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Дарители на ФРГИ

Фондация „Чарлз Стюарт Мот”

Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и
Източна Европа

EU DC Enlargement

Програма „Леонардо да Винчи” на Европейската комисия

Първа инвестиционна банка

Джи Пи Комерс ООД

Фонд „Специално училище”
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•

Българска Пощенска Банка АД

•

„Оргахим” АД

Годишен отчет 2006
Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фонд „Развитие на капацитета на граждански организации”
Дарили до 100 лв.
•

Асоциация „Интегро”

•

Ваня Божилова

•

Илиян Илиев

Дарили до 10 лв.
•

Фондация „Интернет райтс България”

•

Си Ви Ес България

•

Сдружение за развитие на община
Етрополе

•

Сдружение „Център за социални и
здравни грижи”

•

Фондация „ИКТ Клъстер”

•

Сдружение „Бъдеще за децата”

•

Благой Мичри

•

Светла Данаилова

•

Пенка Попова

•

Дафинка Христова

Фонд „Моите корени”
•

Велмар ООД

•

Елица Виденова

Фонд „Заедно”
Дарили над 200 лева
•

Нанко Куцаров

Дарили над 100 лева
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•

Светлина Игнатова

•

Мирела Козарева
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Дарили до 100 лева
•

Борислав Ханджиев

•

Янко Неделчев

•

Константин Пепелджийски

•

Владимир Владов

•

Малина Крумова

•

Иван Костов

•

Петър Хаджипетров

•

Петко Попадийски

Дарили до 50 лв.

Български дарителски
форум
Винпром Свищов
Кока Кола
ОРТ

Дарили до 10 лв

•

Кирил Кирчев

•

Мария Аверина

•

Руси Русев

•

Милена Попова

•

Николай Койчев

•

Мария Петрова

•

Венета Стоянова

•

Живко Парнарев

•

Диляна Спасова

•

Велик Дунчев

•

Елица Баракова

•

Димитър Ангелов

•

Милко Копанаров

•

Георги Цветков

Партньори
Български дарителски форум, Винпром Свищов, Кока Кола, ОРТ,
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” за церемонията по връчването на наградите
в първото издание на конкурса „Заедно” за най-добра кампания за набиране на средства.

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

RIZN Communication Design Studio за безвъзмездния труд за изграждането на марката zaedno.bg.

RIZN Communication
Design Studio

Райц-2 – за безвъзмездното отпечатване на повече от 10 000 флайера на
zaedno.bg.

Райц-2
Културен гайд „Програмата”

Културен гайд „Програмата” – за безвъзмездното публикуване на реклами и банери на zaedno.bg и ФРГИ.

NetInfo

NetInfo за безвъзмездното публикуване на банери на zaedno.bg.

Българско национално
радио

Българско национално радио – за записването на три клипа за zaedno.
bg и за безвъзмездното им излъчване в продължение на половин година.

Мария Гроздева

И специални благодарности на Мария Гроздева и на Теодоси Спасов за
озвучаването на радио рекламите за zaedno.bg.

Теодоси Спасов
18
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„Програмата „Ефективност и ефикасност за промяна” в частта й „Фонд за
развиване на капацитета на граждански
организации” бе поредното приятно
предизвикателство на ФРГИ, в което имах
удоволствието да се включа. То бе ново не
само за одобрените за участие организации, но и за мен като обучител, както,
предполагам, и за останалите колеги от
консултантския екип, който се сформира
в началото на програмата.
За разлика от обичайните структурирани модулни обучения за представители
на различни организации, Фондът заложи
на индивидуален подход с целенасочено
консултиране по заявка на определена организация и по избрана от нея тематична
област. Лично за мен този начин на работа бе нов, но сега, в края на втория цикъл,
със сигурност мога да кажа, че е ефективен
и дава положителни резултати. В процеса
на работа станах свидетел на това как
организациите не просто формулираха
на хартия, а преоткриваха и осъзнаваха
на практика реалните си потребности,
как техните екипи и консултантите не
просто прилагаха готовите решения
на стандартните и обичайни организационни проблеми, а се опитваха да
задават правилните въпроси за нуждите
на конкретната организация и заедно да
намират верните отговори.”
Георги Цветков
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4.1. Финансова подкрепа за граждански
организации
През годината ФРГИ продължи да оказва финансова подкрепа на
различни граждански организации. Финансирането бе разпределено на базата на отворен процес на кандидатстване, а решенията
се взимаха от Групата на съветниците на ФРГИ, която се състои от
експерти в различни области. Членовете на групата на съветниците са ценен ресурс за ФРГИ като професионалисти и обективни
оценители, които работят на доброволен принцип. Предоставеното
финансиране беше разпределено чрез различни фондове, както
следва:

Фонд „Развитие на капацитета на граждански организации”
Основната цел на Фонда е да окуражи граждански организации да определят своите
потребности както за организационно, така и за професионално развитие, и да положат
целенасочени усилия да подобрят качеството на своята работа. Фондът дава възможност
на граждански организации да си осигурят външна подкрепа (финансиране за консултации или обучения) по различни въпроси на организационното развитие – работа в екип,
финансова устойчивост, публичност и т.н. Така се дава възможност на организациите да
разработят някои конкретни продукти като стратегически план, ПР стратегия и т.н. както и
да създадат пространство за изграждане на умения в специфичната област на обучение.
През 2006 година по тази програма ФРГИ предостави финансиране на 21 организации.
Средната стойност на отпуснатото финансиране за една организация е 2240 лева. Всяка
от организациите има собствен финансов принос на стойност 30% от предоставеното
финансиране.
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Фонд за развитие на стопанска дейност от НПО
ФРГИ разработи този фонд с цел да окуражи граждански организации да развиват стопанска дейност като допълнителен източник за финансиране. Организациите, избрани за
обучение за развиване на стопанска дейност, можеха да кандидатстват за финансиране
до 500 лв. за различни дейности, които биха ги подпомогнали да разработят свой бизнес
план. Организациите използваха това финансиране основно за маркетинг проучвания,
консултации с експерти, разработване и оценка на продукти и т.н. След разработването
на своя бизнес план организациите кандидатстваха за кредит за стартиране на стопанската си дейност пред Първа инвестиционна банка. Общата стойност на финансирането,
разпределено през 2006 г. по това направление, е 7700 лева. Въз основа на своите бизнес
планове 11 организации получиха банков заем за развиване на стопанска дейност на
обща стойност 75 800 лева, което е критерий за много добра ефективност на вложените
средства.

Фонд „Заедно”
Във фонд „Заедно” се събират средства за благотворителни кампании на неправителствени организации и институции чрез сайта за онлайн дарения www.zaedno.bg. През 2006 г.
с част от средствата на фонда беше подкрепена Фондация „Фейс ту Фейс България” за организирането на курс по себеутвърждаване за деца, лишени от родителски грижи, от дом
„Св. Иван Рилски” в село Разлив. Подкрепа бе оказана и на община Оряхово за извършване
на ремонт на къщата на Светлин Огнянов, пострадала от наводненията през пролетта на
2006 г.

Фонд „Специално училище”
„Къща на занаятите“ - Нова загора
„Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова
Загора”
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През пролетта на 2006 г. по желание на дарителите създадохме този специален фонд. В
него бяха дарени средства от Пощенска банка и Оргахим. Набраните 350 лв. бяха предназначени за организирането на специално събитие за учениците от СУПЗ „Княз Борис І”.
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Фонд „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”
И през 2006 година продължи реализирането на съвместната инициатива на ФРГИ с
Първа инвестиционна банка (ПИБ) – „Фонд социална отговорност на ПИБ”. Получихме 51
предложения от 30 населени места. Групата на съветниците прегледа и оцени проектите и
даде препоръка за 15 от тях. Представители на Първа инвестиционна банка взеха крайното решение за финансиране. Бяха подкрепени 7 проекта от Габрово, с. Доганово, Пловдив,
Русе, София, Стара Загора и Трън. Общата стойност на отпуснатото финансиране е 25 340
лева.
През 2006 г. банката реши да отпусне стипендия за продължение на образованието в университет. Стипендията беше присъдена на Миглена Тонева от ДОВДЛРГ „Олга Скобелева”,
гр. Пловдив, която започна да учи „Стопанско управление” в ПУ „Паисий Хилендарски”.
2000 лева бяха предоставени на ФРГИ, която от своя страна превеждаше на части ежемесечно сумата на студентката.
Годината завърши с нова инициатива от името на ФРГИ. Като резултат от нея на специално
благотворително събитие служителите на банката дариха общо 1500 лева. Те бяха разпределени между Домовете, с които се работеше през 2006 г. Мария Гроздева – двукратна
олимпийска шампионка по спортна стрелба – връчи закупеното оборудване на децата.
Бяха дарени телевизори, уредби, тенис маса и филми.
Мая Георгиева, Изпълнителен директор
на ПИБ и Миглена Тонева от дом „Олга
Скобелева” в Пловдив, която получи стипендия от ПИБ за обучение във ВУЗ.
Ради Михайлов, 17 години
ДОВДЛРГ „Асен Златаров”, гр. София
Интересното е, че открих за себе си как съм способен да направя нещо красиво,
нещо, на което много хора да се радват. Аз чувствам, че доставям удоволствие
на хората. Има, разбира се и много напрежение, защото често бързаме да изпълним поръчките си навреме, но пък и досега никога не се е случвало да закъснеем.
Вълнувам се, защото за първи път ще изработя картичка за майка ми и за семейството ми, мисля, че ще ги зарадвам.
Но мисля, че самият процес на изработването на картичките ме научи да се
съсредоточавам в малките детайли, да обръщам повече внимание на изпълнението, дали е красиво. Това е добре, защото мисля, че човек веднъж като се научи да
прави идеално това, върху което работи, ще се стреми към перфектна изработка каквато и професия да избере.
Ради Михайлов
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Румен Георгиев, 14 години
ДОВДЛРГ, гр. Габрово
Аз като разбрах за проекта сам пожелах да отида, защото исках да науча нещо
повече за компютрите. Искам да получа някаква основа. Знам, че има още много
неща да се учат, но пък ще е добре за мен, когато отида да работя някъде, ще
знам какво да правя. Иначе компютрите не са ми страст. Аз искам да се занимавам с нещо свързано с немски език, защото искам да съм преводач. Занимавам
се вече 3-4 години, още като бях малък имаше курсове по немски, аз от там
започнах, а и в училище ми се отдаде възможност да уча немски, хареса ми... Това,
което ми се стори доста увлекателно, бяха няколко игри, които играхме с цел
решаване на различни проблеми, какво е да си лидер и как се вземат решения.
Например, имаше една игра за две фирми, които се конкурираха за едно и също
нещо. Разделиха ни на две групи и целта беше да направим така, че нито една
от двете фирми да не фалира и да се стигне до някакво споразумение между
тях. Мисля, че тази игра изпробва управленческите ни умения, стана ясно кой
може да е лидер и кой не. Според мен лидерът трябва да може да се доверява на
колегите си, да избягва спорове, да не се страхува да поема рискове, защото ако
нещата са на везни, той трябва да има последната дума, да вземе решение и то
правилното... Научих и друго, за което до преди проекта не се бях замислял. Когато говориш с по-възрастен и непознат човек, трябва да се използва учтивата
форма на обръщение „Вие”, а пък аз дотогава на всички говорех на „ти”.

Румен Георгиев

„Много са уроците, които научихме. Едно
от нещата, което аз бих искала да кажа на
организациите, които сега прохождат, е
да имат положително отношение към нещата... Скептичните нагласи към самата
идея за устойчиво набиране на средства
са пагубни. Не че е невъзможно да се оборят
невярващите – още при първите успехи
скептичните стават по-добронамерени.
Но е много по-лесно, ако тръгне по-оптимист човек, ако е достатъчно подготвен,
достатъчно мотивиран и ако не си жали
времето. Тогава няма начин да не успее...
От различните техники, които използвахме, си взехме ценни уроци като например,
че за дарителството по ведомост е
нужно търпение и постоянство и е процес
на формиране на дарителска лоялност.
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Допълващ фонд
В рамките на този фонд ФРГИ осигурява финансиране като допълва средства към вече
набраните от местната общност. За целта някои от организациите правят едно благотворително събитие, други осъществяват серия от дейности за набиране на средства според
предварително разработена стратегия за мобилизиране на местни ресурси.
През годината се състояха 4 сесии за допълващо финансиране от ФРГИ (организациите
кандидатстваха за него с документи, удостоверяващи сумата на набраните от местната
общност средства). Отвореният формат на схемата за финансиране даде възможност на
организациите да кандидатстват за финансиране не само на техните проектни дейности,
но и за организационни разходи или друг тип инвестиции, което не е често срещана практика сред останалите донори.
Основният критерий на ФРГИ за допълване на финансирането бе дали разходите са
одобрени от местните дарители (физически или юридически лица, които са подкрепили
организацията чрез дарения).
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Набирането на членски внос е техника, която сама по себе си не набира голяма сума,
но тя води до увеличаване броя на клиентите ни. Тя води до създаването на нови
приятелства. Друг полезен подход се оказа
използването на талони за 5% намаление.
Когато дарителят събира тези талони в
съответния магазин, той получава реална
представа за това колко хора са отишли с
такива талони, колко хора са минали през
нас примерно или след нас са отишли в
магазина. Това е чудесен начин дарителят
лично да се убеди в мащабите на дейността на организацията, което от своя
страна е в основата на изграждането на
дългосрочни отношения.

През 2006 година чрез „Допълващия фонд” са подкрепени 30 организации. Общата стойност на предоставените средства е 28 830,35 лева, които са равни на набраните средства
от местната общност. Така ефектът от подкрепата на ФРГИ е удвоен и общата сума на
инвестицията възлиза на 57 660,70 лева.

Фондация „Приятелство” събраха повече
от 5000 лв.
Но по-ценното за организацията ни са
многото положителни промени в стила
на работа, в управлението на средствата, в цялостното ни мислене. Казано
накратко, научихме се на по-добро планиране, повече професионализъм, повече
практически опит, повишено самочувствие, създадохмв нови приятели.
ФРГИ ни забиха като пирон в главите, че
не е необходимо сега в момента да получиш някаква голяма сума, някакво дарение,
някаква печалба. Не търси пари. Търси приятели. Така, че това беше разковничето.
И ние точно тези приятели и хора, които
са заинтересовани от нашата дейност ги
намерихме. И сега вече нещата стоят по
различно. Като че ли фирмите започнаха
сами да идват при нас.”
Антоанета Борисова
Фондация „Приятелство”,
гр. Пловдив
Сдружение за екология и алтернативен туризъм, гр. Попово
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4.2. Изграждане на капацитет
През 2006 г. ФРГИ продължи активно да работи в посока предоставяне на обучения и консултации на граждански организации с
цел да подобри ефективността на работата им и да подпомогне
изграждането на финансовата им устойчивост. През годината ФРГИ
работи в две основни направления:

Обучения и консултантска подкрепа за граждански организации по специфични теми от тяхната работа
Обучителна програма за устойчиво набиране на средства
По програмата работиха 10 организации от страната, които бяха окуражавани да мислят
в перспектива и да развият дългосрочна стратегия за набиране на средства за своите
организации.
През двата обучителни модула участниците бяха запознати с нови техники за набиране на
средства като: набиране на средства от българската диаспора; създаване на комитети за
набиране на средства; маркетинг, свързан с кауза; дарителство по ведомост; създаване на
фондове и т.н. След първия обучителен модул участниците представиха на ФРГИ стратегии
за устойчиво набиране на средства, след което организациите имаха 6 месеца за осъществяването им.

Обучителна програма за стопанска дейност и маркетинг на НПО
Програмата беше базирана на примери за успешни стопански инициативи и включваше
обучение, консултации и финансиране. Темите в обучението и консултациите бяха: разработване на бизнес план, маркетинг на продукт/услуга, продуктови цикли, нормативна и
счетоводна уредба по отношение на стопанската дейност, осъществявана от граждански
организации, продажбени умения и т.н. По време на разработване на бизнес плановете,
всяка организация имаше възможността да получи специализирана консултация.
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„ ... когато ме питат колеги „Какво мислиш? Струва ли си да работим с ФРГИ?”
отговарям „И още как”. А това, което научих преди повече от година в хотел „Хемус”
споделих с приятели от други читалища
на специално обучение в Момчиловци
– през септември 2005 г. Дори помагалото
размножихме. Не знам дали е редно - може
и да е плагиатство, но темата си беше
„Техники за набиране на средства или
какво научих от ФРГИ”. Лично аз не смятам,
че е нередно – даже обратното – поне 30
читалища от Южен централен район научиха за ФРГИ, за съвместната ни работа,
споделихме своя опит. Това си е направо
реклама с ефект – някои от колегите ни
вече работят по програмите на Работилницата, други се канят да опитат.”
Емилия Шушарова
НЧ „Любен Каравелов”
Куртово Конаре

Подкрепа за професионално развитие на практици, работещи за граждански организации
През периода ФРГИ създаде различни възможности за повишаване на капацитета на
експерти и практици от гражданския сектор като:

Клуб на практиците в областта на набиране на средства
ФРГИ започна нова инициатива – основаването на клуб на професионалистите, които
работят в сферата на набиране на средства. Десет човека с опит в областта бяха идентифицирани и поканени да станат членове на клуба.

Училище по общностно развитие
Като част от усилията за изграждане на капацитет на хората, работещи в гражданския
сектор в полето на общностното развитие, през септември 2006 година ФРГИ организира
първото по рода си в България Лятно училище по общностно развитие. Училището беше
осъществено като част от международния проект „Общностното развитие – дискурси
и практики в Централна и Източна Европа”, който се осъществява в партньорство с три
граждански организации (Румънска Асоциация за общностно развитие, Румъния; Партньори за демократична промяна, Словакия; Алавида, Великобритания) с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Училището събра 40 практици по общностно развитие
и представители на академичните институции от България и Румъния, които в рамките на
осем дни споделиха своят опит и идеи за работа.
Водещи обучители в Лятното училище бяха Душан Ондрушек и Каролина Микова от Словакия.

Повишаване на капацитета на обучители и консултанти в сферата на
гражданските организации
През годината ФРГИ организира няколко обучения като част от усилията на фондацията
да повиши качеството на работата в сектора като цяло. Участници в обученията бяха обучители от различни организации. Сесиите бяха на различни теми и представиха различни
обучителни методи и подходи.
Наши клиенти за обучения и консултации през годината: Програма за развитие на
ООН/Министерство на труда и социлната политика, Проект СЕЙН, Българска телекомуникационна компания, PSI САЩ, Фондация „Инициатива за здраве”, Национален институт за
обучение на директори – Министерство на образованието и науката, Столична община,
Фондация „Панацея” и др.
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4.3. Развитие на местно дарителство
През 2006 г. ФРГИ работи активно за развитие на местно дарителство.

Сайт за онлайн дарителство www.zaedno.bg
Един от основните резултати в тази посока беше създаването на
първия по рода си в България сайт за онлайн дарения
www.zaedno.bg. Целта беше да се изгради един постоянен инструмент за набиране на средства за различни обществени проекти,
реализирани от граждански организации или институции. В същото
време сайтът е отговор на новите предизвикателства, които технологиите поставят. Чрез сайта всеки социално ангажиран гражданин
би могъл да намери достойната кауза, за която да се информира, да
дари средства и да види резултатите от своето дарение.
Първите кампании, публикувани на сайта, бяха за набиране на средства за пострадалите от наводненията в България, за развитие на социалните умения на деца от домове,
за ремонти на жилища на самотни майки, за екологични инициативи, за реставрация и
консервация на филмовия фонд на Българска национална филмотека, за реставрация на
българската православна църква „Св. Стефан” в Истанбул и др.
Инициативата на ФРГИ за онлайн дарителство беше подкрепена от много личности, компании, електронни и печатни медии.
През ноември 2006 г. ФРГИ получи наградата на журито в конкурса „БГ Сайт 2006”, в категорията „Общество”, за сайта www.zaedno.bg. За ФРГИ наградата е важно отличие, тъй като е
поредното доказателство за добрата работа на фондацията.

Награда „Заедно” за най-добра кампания за набиране на
средства
Връчване на голямата награда „Заедно”
за най-добра кампания за набиране на
средства.
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Друга важна стъпка, осъществена от ФРГИ през 2006 година по отношение на развитието
на местното дарителство, беше учредяването на наградата „Заедно” за най-добра кампания за набиране на средства. Тази награда беше създадена, за да се даде публичност на
успешните кампании за набиране на средства, реализирани през 2004-2005 г. в България и

Годишен отчет 2006
Фондация „Работилница за граждански инициативи”

в същото време да се популяризират добрите практики за набиране на средства.
Критерии при оценка на кампаниите бяха: постигнати финансови резултати, прозрачност
и ефективност при разпределянето на набраните средства, въвлечени съмишленици, иновативност в подхода и влияние върху дарителските нагласи в страната. Кандидатствалите
за наградата „Заедно” бяха оценявани от жури в състав: Бисер Манолов – председател на
УС на фонда за гарантиране на влоговете в банките, Валери Манчев – нотариус, Вероника Билски – програмен координатор на Тръст за гражданско общество в Централна и
Източна Европа, доц. Георги Лозанов, Нийл Буне – постоянен представител на ПРООН за
България, Николай Пенчев – главен редактор на в. „168 часа”, Ралица Агайн – зам. председател на комисията по финансов надзор, Румяна Георгиева – член на Сметната палата на
република България. Наградите от първото издание на конкурса бяха връчени на официална церемония на 8-ми юни пред повече от 100 човека.
Пет от кандидатствалите 16 кампании получиха награди в категориите:

Статуетките за наградата „Заедно”

•

Най-добра кампания за набиране на средства - Кампанията „135 години ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий”, реализирана от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в село Бъркачево.

•

Най-иновативна кампания - Кампанията „Да чуем детските мечти”, реализирана от
ГлоБул.

•

Най-добра кампания на НПО – награди получиха две кампании: кампанията „За подобър живот на младежите с физически и ментални увреждания”, организирана от
Сдружение „И нас ни има” от гр. София и кампанията „Здрави деца – по-добър свят”,
осъществена от фондация „Децата на Русе”.

•

Най-много набрани средства - Кампанията „Децата – нашето бъдеще” на фондация
„Обществен дарителски фонд” – Стара Загора.

Българският дарителски форум, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, ОРТ АД, Кока Кола Хеленик
Ботълинг Кампъни и Винпром Свищов подкрепиха събитието.

Фотоизложба „Живо наследство”
Изложбата се състои от 70 фотографии, заснети в България, Босна, Македония и Румъния,
където в периода 2001-2005 се реализира програмата „Живо наследство”. Откриването
на изложбата беше стартиращото събитие на кампания за набиране на средства за нова
програма за съживяване на българската култура с участието на младите хора.
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„Сигурно само хора, ангажирани с проблемите на образованието, ще оценят големия потенциал, енергия и целенасоченост
на всеки елемент от обучението. ...До
идеята достигнахме уж сами, не-разбрали
колко умело сме насочвани. В ролите влизахме по-добре или по-малко подготвени, но
винаги имаше резултат – щом има какво
да се коментира, оценява или е основание
за въпроси. И всичко с една цел - да си тръгнем заредени... с вяра, че можем.
Всичко това беше там – в София. А ние
трябваше да се върнем и да пренесем
заряда, който носим тук „при мотиките”.
Защото не бяхме сами. И защото идеите,
които се бяха родили в новите контакти,
познанства и обучение имаше от кого да
се подемат. Хората разбираха – не можем
да останем с мисленето на миналото
столетие. Чувствахме се като при среща
с мъдрец – уж казва същото, което мисля и
аз, само че той може да го формулира, а аз
имам само разпилени мисли за него.
Народната мъдрост казва: “Път се намира, ако знаеш къде отиваш“. А на нас ни бе
показано къде и до голяма степен как да
пристигнем.
…
След няколко месечна съвместна дейност
с ФРГИ ние сме други – изминали дългия път
от мотиката до пъстрия балон на пътуващата към реализацията си надежда!
Имаме воля, достоен и надежден партньор. Чувстваме се уверени и окрилени. И
събудени!”
Петя Русинова
Член на УС на УН „Н.Й.Вапцаров”,
Селановци
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4.4. Развитие на сътрудничество
През годината ФРГИ продължи да изгражда добри работни отношения и да си сътрудничи с различни НПО от страната и региона,
както и да подкрепя процеса на изграждане на работни взаимоотношения между различни граждански организации.
Регионална инициатива за развитие на филантропията
ФРГИ заедно с АРК (Румъния) продължиха да работят за изграждане на регионална мрежа
от неправителствени организации, работещи в сферата на развитие на филантропията.

Годишна среща на Европейския център на фондациите
Изпълнителният директор взе участие в срещата, която се състоя през месец май 2006 г. в
Брюксел. Срещата събра представители на повече от 300 финансиращи институции от цял
свят.

Среща на финансиращите организации от Централна и Източна
Европа
През октомври 2006 г. в Белград се състоя 11-тата годишна среща на финансиращите
организации от Централна и Източна Европа. Изпълнителният директор на ФРГИ взе
участие в срещата. Илияна Николова беше говорител в панела на тема за очакванията
на донорите и рефинансиращите организации, заедно с представители на фондация
Мот, Холандското Министерство на външните работи и Balkan Community Initiative Fund,
Сърбия.

Втора годишна дарителска конференция
Изпълнителният директор на ФРГИ отново беше поканен да участва в програмния
комитет на конференцията. Така ФРГИ стана една от общо петте институции, подкрепили
събитието. Конференцията беше приветствана от финансовия министър и от посланика
на САЩ в България.
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Годишна среща на ФРГИ
„Алтернативни източници на финансиране” беше темата на традиционно организираната
от ФРГИ годишна среща за участниците в програмите на Фондацията. Повече от 80 човека
присъстваха на срещата, която се състоя през месец юли 2006 година за четвърти пореден път. На срещата присъстваха представители на различни финансиращи организации,
както и организации, работещи за устойчивост на НПО.
През еднодневната среща бяха организирани няколко уъркшопа по темите: „Корпоративната филантропия – маркетинг или благотворителност”, „Стопанската дейност за нестопански организации – златна мина или плаващи пясъци”, „Българските НПО в Европейският
съюз”, „Инициативи за развитие на благотворителността”, „Управление на НПО”.
Две традиционни събития отново се случиха по време на срещата:
ФРГИ даде награди за най-добро есе на тема „Моят опит с програмите на ФРГИ”. Бяха
връчени 3 награди. Всички кандидатствали есета могат да бъдат намерени на уеб сайта на
ФРГИ.
ФРГИ отново почете работата на всички доброволци за периода 2004-2005 година като ги
покани на срещата и им връчи специални сертификати.

Членство на ФРГИ
Участници в годишната среща на ФРГИ

Български дарителски форум
През годината ФРГИ продължи да бъде активен член на Българския дарителски форум
(БДФ). Двете организации инициираха различни съвместни инициативи. БДФ подкрепи
учредяването на наградите „Заедно” за най-добра кампания за набиране на средства.

Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)
През годината ФРГИ продължи да бъде член на БФБЛ. Фондацията смята това членство за
възможност за работа в полето на местната филантропия, базирана на широкото членство
във Форума.
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Мисията възможна?
Набиране на средства в България
Целта на публикацията е да представи програмата за устойчиво набиране на средства от
различни гледни точки. Едната е на външните оценители, а другата на самите участници
в програмата. Книгата е история за промените, случили се през годината на 20 неправителствени организации в цялата страна. ФРГИ наистина се надява тази публикация да окуражи и други да стартират пътешествието за мобилизиране на местни ресурси. Книгата е
отпечатана на български език. Може да бъде намерена в офиса на ФРГИ, както и да бъде
свалена от сайта на фондацията.

Мисията възможна?
Набиране на средства в България
Обучителни материали

В книгата са публикувани обучителните материали за мобилизиране на местни ресурси, разработени от ФРГИ. Материалите са използвани за обученията, реализирани през
последните 4 години, като постоянно са подобрявани въз основа на местния контекст и
българския опит в набирането на средства. Книгата е отпечатана на български език. Може
да бъде намерена в офиса на ФРГИ, както и да бъде свалена от сайта на фондацията.

Наръчник „Форум театър”
Книгата е първото издание в България, представящо Форум театъра като метод за
обучение на възрастни, както и като начин за разрешаване на местни проблеми, фактор
за стратегическо мислене, повишаването на чувството за общностна принадлежност и
основа за активно включване в социалния живот на общностите. Наръчникът описва не
само методологията на Форум театъра, но и опитът, придобит по време на проекта „Форум
театър – метод за обучение на възрастни”. Екипът на ФРГИ вярва, че книгата ще допринесе
за популяризирането и успешното прилагане на Форум театър подхода.
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Наръчник по управление на НПО
Какво представлява доброто управление на неправителствена организация? Кой е отговорен за стратегическото й развитие? Каква връзка трябва да бъде изградена между управителния съвет и оперативния екип? Какъв е примерът на неправителствените организации
в централна и източна Европа в тази област? Доколко вашата организация е изградила
добри управителни и мениджърски практики? Отговорите на всички тези, а и много други,
въпроси могат да бъдат намерени в тази публикация. Наръчникът може да бъде използван
като ценен източник за идентифициране и разбиране ролята на управителните тела в
неправителствените организации, както и да бъдат използвани идеи как да се използват
на практика принципите на добро управление.
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През 2006 г. специални усилия бяха положени в посока развиване на професионалните умения на екипа на ФРГИ и установяване
точният подход за представяне на организационните ценности,
цели и подходи пред по-широк кръг от заинтересовани страни.
Всичко това допринесе за утвърждаването на репутацията на ФРГИ
като частна фондация, осигуряваща финансиране по отговорен и
прозрачен начин.

Професионално развитие
Професионалното развитие на членовете на екипа остана приоритетна задача на изпълнителния директор. Повече от 80 часа супервизия за екипа се състояха през годината,
планове за професионално развитие бяха разработени и осъвременявани.
Като подпомагаща стратегия за постигане на устойчиви резултати ФРГИ продължи да
осигурява възможности на екипа за надграждане на знания и умения:

Деца, участници в проект на сдружение
„Скаутска земя”, гр. Лъки
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•

Мениджърът обучения на ФРГИ участва в обучителна програма, сертифицирана от
Университета в Северен Лондон.

•

Мениджърът финансирания на ФРГИ посети Северна Ирландия като част от проект за обмяна на опит и идентифициране на потенциални партньори на ФРГИ.

•

Програмният сътрудник на ФРГИ взе участие в два обучителни модула, проведени
в България и Румъния за финансиращите механизми и проекти по европейски
програми.

•

Мениджърът обучения на ФРГИ взе участие в уъркшоп в Сараево за междукултурен диалог и неговите измерения в европейската културна идентичност.

•

Шест човека – обучители и артисти бяха на учебно посещение за Форум театър в
Малта. По време на визитата беше изработен документален филм за форум театъра
като метод на обучение.

През 2006 г. ФРГИ продължи да наема външни консултанти. Беше сформиран екип от девет души – експерти в областта на общностно и НПО развитие и комуникации, двама арт
консултанти, един консултант в сферата на бизнеса и един с PR експертиза. През годината
бяха положени усилия за развиване на знанията и уменията на консултантския екип в
теми като: маркетинг, комуникации, стратегическо развитие и комуникативни умения.
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Доброволци
Годината беше белязана с привличането на нови доброволци за работата на фондацията.
Трима студенти от СУ „Св. Климент Охридски” проведоха своя стаж във ФРГИ. Те подпомогнаха работата по систематизирането на медийния архив, логистична подкрепа за обученията, както и анотиране на книгите от библиотеката на ФРГИ.

Наградите на ФРГИ
Уеб страницата „Заедно”, която беше номинирана заедно с уеб страницата на ФРГИ, получи
наградата на журито в категория „Общество” на годишните награди „БГ сайт 2006”, организирани от Българската уеб асоциация.

Медийно отразяване
През 2006 г. има приблизително 100 публикации за ФРГИ като организация, както и за
някои от инициативите и събитията, инициирани от фондацията.
Дейностите на ФРГИ бяха отразени от различни медии като: Канал 1 на БНТ, телевизия
Евроком, телевизия Европа, Военен телевизионен канал, Българско национално радио
– програмите Христо Ботев и Хоризонт, радио България, вестниците: Дневник, IT Форум,
Телеграф, Пари, Труд, Капитал, Една седмица в София, Фрийстайл и т.н. Много онлайн медии публикуваха статии за ФРГИ и инициативите й: БТА, Дата.бг, IT Форум, Капитал, Си и Сис,
Радио РФИ, Всеки ден, Нетинфо, Фокус, Биг.бг, Insurance.bg, „Банки, инвестиции, пари”, Job
suit, Dir.bg, Тор.bg, Journey.bg, Днес.бг. Най-голям интерес от страна на медиите предизвикаха 3 от инициативите на ФРГИ: наградата „Заедно” за най-добра кампания за набиране
на средства, стартирането на сайта за онлайн дарения zaedno.bg, както и Фонд „Социална
отговорност на ПИБ”, управляван от ФРГИ.
За първи път в България гражданска организация беше рекламирана чрез рекламно каре
в културния гид Програмата, който се издава в тираж 10 000. Списанието публикува над 20
фирмени карета на ФРГИ.
От гледна точка на медиен интерес и отразяване 2006 година беше успешна за ФРГИ. Това
показва, че медиите в България повишават вниманието си към теми като корпоративна
социална отговорност, местно дарителство и социално развитие.
Zaedno.bg получи наградата на журито
в категория „Общество” на годишните
награди „БГ сайт 2006”.
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Настоятелство на ФРГИ

Екип ФРГИ

Валери Манчев

Илияна Николова
Изпълнителен директор

Веселина Стоянова-Анастасова
Георги Генчев
Татяна Арсова
Татяна Ковачева

Юрий Вълковски
Мениджър финансирания
Димитър Цолов
Мениджър обучения
Милена Попова
Финансов мениджър
Красимира Величкова (в отпуск по
майчинство от октомври)
Координатор развитие
Теодора Величкова (до октомври)
Програмен сътрудник

„ФРГИ ме научи да вярвам в себе си, да
се обърна към себе си и да се опозная.
„Работилницата” бе онази среда на
благотворна отзивчивост, човешка
топлина и слънчева доброта, в която
пашкулът на моите социални умения узря,
общностното ми „АЗ”, на моята социална
идентичност – като чувства, нагласи,
мотиви за работа, лично удовлетворение,
професионално призвание. Така се пръкна
„разумният егоизъм” като мое житейско
верую, че ще бъда в полза на малката ни
общност, защото това е вътрешна моя
необходимост. Нещо повече – от тънката
коприна на пашкула изтъкахме с общи
усилия красивата, многоцветна, извезана
с любов и старание кошуля на нашето
отроче – ПРОЕКТЪТ, което с програмата
на ФРГИ „Знания, успех, промяна” отгледахме заедно...”

Мария Аверина
Програмен сътрудник
Мария Петрова
Офис мениджър

Силвия Александрова
Читалище „Просвета”,
гр. Кула
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Членове на групата на
съветниците на ФРГИ

Доброволци

Дона Проданова

Пламена Георгиева

Мариета Цветкова

Александър Стойков

Моника Христова

Николай Стефанов

Стефан Попов

Петър Симеонов

Невена Цонева
Венцислав Панчев
Ивайло Георгиев
Любомира Колчева
Рада Стаменкова
Цанка Василева
Весела Герчева
Ива Таралежкова
Георги Богданов
Ива Бонева
Теодор Младенов
Нели Петрова
Огнян Друмев
Павлина Филипова
Стефан Стоянов
Събина Събева
Ръчно изработена картичка от деца с
финансовата подкрепа на фонд „Социална отговорност на ПИБ”
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Кремена Христова

ре
па
та

по
дк

Съотношение на предоставените
финансирания по фондове

Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 3500 лв.

4%
.5
41

Фонд за развитие на
неправителствените организации

3%
.5
39

Общностно развитие
3%
.9
19

Специални фондове

Фонд „Социална отговорност на
Първа инвестиционна банка”
Фондация “Покров Богородичен”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 3606 лв
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 1973,92 лв.
Творчески занимания за младежи и девойки от 2 дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (ДОВДЛРГ).

Сдружение “Опора на младите хора”, гр. Русе
Финансиране от ФРГИ – 3926 BGN.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 3103 лв.
Създаване на “Младежки клуб за подкрепа, образование и себереализация ”. Провеждане 4 обучения за компютърна грамотност
(текстообработка), дигитална фотография, уеб-дизайн кандидатстване за работа. Обучени са 34 деца.

Организация на българските скаути, гр. Пловдив

Включване на група от 15 младежи (от ДОВДЛРГ) в множество
скаутски дейности (летни лагери, екскурзии и т.н.) заедно с други
деца и млади хора.

Клуб “Отворено общество”, гр. Стара Загора
Финансиране от ФРГИ – 3310 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 1505 лв.
Провеждане на серия практически ориентирани обучения по базисни житейски умения за 30 деца от Дома. Обученията включват
професионална ориентация, базисна компютърна грамотност,
лична комуникация, управление на собствените средства, готвене,
умения за водене на домакинство и т.н.

Сдружение “Общинско настоятелство - Габрово”, гр.
Габрово
Финансиране от ФРГИ – 3280 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 3310 лв.
Извършване на редица дейности за запознаване на 21 деца от
ДОВДЛРГ с обществени институции (общински служби, банка,
библиотека и т.н.), с възможни работни места и т.н. Провеждане на
мотивационно бучение и обучение за компютърна грамотност.

Сдружение “Екон-еко концепция”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 4000 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 3000 лв.
Оказване на подкрепа на две вече съществуващи работилници за
шиене и тъкане за 20 млади момичета (на възраст между 12 и 18
години) от ДОВДЛРГ. Организиране на публични събития за представяне на продуктите от тяхната работа.

Финансиране от ФРГИ – 3562 лв.
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Допълващ фонд

Читалище “Нов живот”, с. Чепинци
Финансиране от ФРГИ – 595,98 лв.
Финансов принос на организацията – 2975,90 лв.

Последни преводи по договорите от 2005.

Пълно възстановяване на разрушената сцена на читалището.

Училищно настоятелство към 14 СОУ “Проф. Д-р
Асен Златаров”, гр. София

Сдружение “Дряново 2007”, с. Дряново

Финансиране от ФРГИ – 600 лв.
Финансов принос на организацията – 2330 лв.
Осигуряване на оборудване за училищния кабинет по музика и
изобразително изкуство – ново пиано, специални костюми за вокалната група, нови CD записи и т.н. Серия от представяния пред
местната общност.

Финансиране от ФРГИ – 324 лв.
Финансов принос на организацията – 1080 лв.

Алтернатива за устойчиво развитие на община Алфатар, гр. Алфатар

Сдружение “Еврохоризонти”, гр. Силистра

Финансиране от ФРГИ – 369,3 лв.
Финансов принос на организацията – 1,231 лв.
Възстановяване на местната танцова група и на местния духов
оркестър с участието на деца, младежи и възрастни.

Читалище “Братя Миладинови”, с. Микрево
Финансиране от ФРГИ – 600 лв.
Финансов принос на организацията – 2091 лв.
Подобряване на музикалните дейности на читалището чрез закупуване на озвучителна техника, която ще се използва от културни
и религиозни институции в общината.

Читалище “Напредък”, гр. Търговище

Популяризиране на плажния волейбол на открито чрез създаване
на ново игрище и организирането на поредица от състезания и
други събития.

Финансиране от ФРГИ – 525 лв.
Финансов принос на организацията – 1750 лв.
Създаване съвместно с общината, училищния парламент и други
представители на местната общност на младежки информационен
център, където младите хора да разработват свои проекти и да
развиват нови дейности.

Фондация “Буквите”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 423 лв.
Финансов приход на организацията – 3080 лв.
Организиране на изложба на стари книги и ръкописи, свързани
с историята на София. Издаване на мултимедиен диск свързан с
изложбата.

Сдружение “Инициативност, равноправие и сътрудничество”, гр. Севлиево

Финансиране от ФРГИ – 600 лв.
Финансов принос на организацията – 2015 лв.
Създаване на зона “Светлина” в центъра на града – място за почивка, забавление и социални контакти.

Финансиране от ФРГИ – 593,4 лв.
Финансов принос на организацията - 1978 лв.
Организиране на профилактични очни прегледи на млади хора
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(между 7 и 18 години) в град Севлиево, както и увеличаване на
знанието на хората за очните заболявания.

Регионален природозащитен център “На ти с природата”, гр. София

Допълващ фонд
Финансиране за провеждане на кампании за набиране на средства

Читалище “Бачо Киро - 1869”, гр. Бяла Черква

Финансиране от ФРГИ - 339 лв.
Финансов принос на организацията – 1130 лв.
Популяризиране на идеята за защита на животните чрез фото-конкурс и малък филмов фестивал с филми за животни, започващ на
международния ден на животните.

Финансиране от ФРГИ – 200 лв.
Разработване и разпространение на рекламни материали и организиране на медийна кампания.

Сдружение настоятелство “Славейче” при ЦДГ “Славейче, гр. Айтос

Сдружение “Довери ми се”, Самоков

Финансиране от ФРГИ – 292,50 лв.
Финансов принос на организацията – 1085,40 лв.

Разработване и разпространение на рекламни материали, както и
осъществяване на срещи с местни донори.

Създаване на нови и ремонтиране на стари места за игри и спортни дейности в района на детската градина (вътре и вън), както и
осигуряване на нови спортни екипи за децата.

Финансиране от ФРГИ – 200 лв.

Сдружение “Колегиум за камерна музика “Арсмузика Шумен”, гр. Шумен

Сдружение “Човещина”, гр. Горна Оряховица

Финансиране от ФРГИ – 200 лв.

Финансиране от ФРГИ – 360 лв.
Финансов принос на организацията – 1200 лв.

Разработване и разпространение на рекламни материали.

Осъществяване на редица дейности за хората с увредено зрение
– курс по Брайл, курс по есперанто, обучение по себеувереност
и др., също така организиране на срещи с академичен преподавател, спортист и журналист със зрителни увреждания.

Сдружение “В подкрепа на хората с увреждания”, гр.
Павликени
Финансиране от ФРГИ – 700 лв.
Финансов принос на организацията – 700.25 лв.
Серия от събития, целящи да представят отглеждането на пчели
като възможно занимание за хора с увреждания в община Павликени – срещи, обучения, публикуване на материали и т.н.
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Училищно настоятелство “Н. Й. Вапцаров”, с. Селановци
Финансиране от ФРГИ – 200 лв.
Разработване и разпространение на рекламни материали и осъществяване на срещи с евентуални донори.

Читалище “Обединение”, гр. Кърджали
Финансиране от ФРГИ – 200 лв.
Разработване и разпространение и разпространение на рекламни
материали.
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Читалище “Яворов”, гр. Хасково

Фондация “Приятелство”, гр. Пловдив

Финансиране от ФРГИ – 200 лв.

Финансиране от ФРГИ – 3522 лв.

Разработване и разпространение на рекламни материали и осъществяване на срещи с потенциални донори.

Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 5000 лв.

Сдружение за граждански инициативи, гр. Кричим

Разнообразни дейности за млади родители, майчинство, отглеждане на бебета и др, включително създаване на клуб на младите
родители, обществени дейности в подкрепа на кърменето и др.

Финансиране от ФРГИ – 200 лв.
Разработване и разпространение на рекламни материали.

Сдружение Демократичен съюз на жените
Финансиране от ФРГИ – 200 лв.
Разработване и разпространение на рекламни материали и осъществяване на срещи с потенциални донори.

Организация на българските скаути, гр. Пловдив
Финансиране от ФРГИ – 200 лв.
Комуникационни разходи и PR материали за донорите

Сдружение за младежка култура и съвременни
изкуства “Радар”
Финансиране от ФРГИ – 3827 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 3827 лв.
Множество дейности в областта на съвременните градски изкуства – фестивали и конкурси за графити, ревюта на младежка мода,
както и подкрепа за развитие на организацията.

Женско сдружение “Екатерина Каравелова”, гр.
Силистра
Финансиране от ФРГИ – 2222 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 2222 лв.

Допълващ фонд

Подобряване на условията на живот във временен център за настаняване на жени, станали жертва на домашно насилие.

Читалище “Любен Каравелов”, с. Куртово Конаре
Финансиране от ФРГИ – 2517 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
- 3227 лв.
Разнообразни артистични дейности, вкл. конкурс за рисунки, концерт за годишнината на читалището, организиране на национален
поетичен конкурс и др.
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Сдружение “Институт по енергетика на човека”, гр.
Варна
Финансиране от ФРГИ – 2880 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 2880 лв.
Развитие на специална програма “Здраве от Изтока” за деца със
сериозни здравословни проблеми.
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Сдружение “Изкуство днес”, гр. Пловдив
Финансиране от ФРГИ – 5000 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 5000 лв.
Извършване на множество творчески дейности на в нетрадиционни пространства, включително подкрепа за проекта “Арт Позитив”
и други фестивали. Подкрепа на организационното развитие на
сдружението.

Читалище “Пробуда”, гр. Ивайловград
Финансиране от ФРГИ – 4003 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 4999 лв.
Извършване на множество творчески и обществени дейности,
включително занаятчийски дейности за деца, празненства, концерти и др.

Сдружение “Колегиум за камерна музика “Арсмузика Шумен”
Финансиране от ФРГИ – 5000 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 5000 лв.
Множество музикални дейности, включително няколко международни концерта, както и концерт пред местната общност. Създаване на клуб на младите почитатели.

Училищно настоятелство “Н. Й. Вапцаров”, с. Селановци
Финансиране от ФРГИ – 3036 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 3036 лв.
Закупуване на компютри, подкрепа на училищната танцова група,
подкрепа на местни празненства и други общностни дейности.

Читалище “Бачо Киро – 1869”, гр. Бяла Черква

Читалище “Обединение”, гр. Кърджали

Финансиране от ФРГИ – 2000 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 2000 лв.

Финансиране от ФРГИ – 5000 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 5000 лв.

Реставриране и възстановяване на обществени места и по-специално обществената градинка, намираща се близо до Етнографския
музей.

Множество творчески и обществени дейности, както и подкрепа
за организационно развитие на читалището.

Сдружение “Довери ми се”, гр. Самоков
Финансиране от ФРГИ – 775,35 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 775,35 лв.
Организиране на дейности за свободното време на деца с физически увреждания.
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Читалище “Яворов”, гр. Хасково
Финансиране от ФРГИ – 1300 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 1300 лв.
Подкрепа на творчески и информационни дейности на организацията, включително на концерти, подновяване на библиотечния фонд, ремонт на дограма с цел редуциране на енергийните
разходи и др.
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Сдружение за граждански инициативи, гр. Кричим
Финансиране от ФРГИ – 2400 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 2400 лв.
Създаване на мултикултурна театрална група и подготвяне на няколко представления.Организиране на пленер и местна изложба.

Фонд „Развитие на капацитета на
граждански организации”
Сдружение “Доза обич”, гр. Бургас
Финансиране от ФРГИ – 1871 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 250 лв.

Серия консултации за стратегическо планиране и изготвяне на
дългосрочна организационна стратегия.

Сдружение “Знание, успех, промяна”, гр. Дупница
Финансиране от ФРГИ – 2295 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 1740 лв.
Серия от консултации и обучения за подобряване на мениджърския и организационен капацитет в областта на планирането,
писането на проекти, работа в екип, PR и комуникации и други.

Сдружение “2002 надежди”, гр. Пазарджик
Финансиране от ФРГИ – 2388 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 670 лв.
Серия от консултации за изработване на 5-годишна организационна стратегия и комуникационен/маркетингов план.

Организационни консултации за изготвяне на 3-годишна стратегия
и 1-годишен оперативен план.

Сдружение “Надежда за всеки”, гр. Нови пазар

Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч, Ловеч

Финансиране от ФРГИ – 3176 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 826 лв.

Финансиране от ФРГИ – 2132 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 230 лв.
Обучения и консултации за писане на проект. Изготвяне на дългосрочна организационна стратегия.

Сдружение “Неви тчерхен - Нова звезда”, гр. Кюстендил
Финансиране от ФРГИ – 2002 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 210 лв.
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Серия от обучения и консултации за изработване на стратегически план и оперативен план за комуникация с местната власт.

Сдружение “Интерспейс”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 2740 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 350 лв.
Изготвяне на организационна стратегия и PR стратегия за комуникация, по-специално с корпоративни партньори, донори и
клиенти.
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Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество”, гр. Разлог
Финансиране от ФРГИ – 1148 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 1420 лв.
Серия от обучения за цялостно подобряване на организационния
капацитет, включително обучения за “Работа в екип”, “Ефективно
общуване”, “Разрешаване на конфликти”, “Лидерство” и др.

Сдружение “Бъдеще за децата с увреждания”, гр.
Казанлък
Финансиране от ФРГИ – 3212 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 700 лв.
Серия от консултации за изработване на организационен стратегически план. Серия от специфични обучения, като “Отчетност на
НПО”, “PR и комуникация” и др.

Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 417,2 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 250 лв.
Серия от консултации за придобиване на умения за стратегическо
планиране в рамките на основния екип, както и разработване на
организационна стратегия.

Сдружение “Дружба - София”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 2700 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 570 лв.
Серия обучения и консултации на теми, свързани с организационните дейности, включително със създаване на комуникационна
стратегия, набиране на средства и други

Сдружение “Свят за всички”, гр. Силистра
Финансиране от ФРГИ – 2498 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 875 лв.
Серия от консултации за стратегическо планиране, организационно развитие, комуникации и маркетинг на организацията.

Фондация “Пайдея”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 3600 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 2625 лв.
Серия от консултации за развитие на организационен капацитет
за продаване на продукти и услуги, свързани с основната дейност
на фондацията.

Сдружение “Регионално дружество за подкрепа на
лица с умствени затруднения”, гр. Видин
Финансиране от ФРГИ – 2094 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 320 лв.

Асоциация “Родители”, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 2415 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 1368 лв.

Серия от консултации за развиване на стратегически план на организацията и нейното позициониране в общността.

Консултации за изработване на стратегически план за организационно развитие и подобряване на вътрешно организационната
комуникация.
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Сдружение за екология и алтернативен туризъм, гр.
Попово
Финансиране от ФРГИ – 2060 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 440 лв.
Серия от консултации и обучения за развитие на умения за стратегическо планиране и писане на проекти.

Сдружение Център “ВЕЛА”, гр. Враца
Финансиране от ФРГИ – 1892,40 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 372 лв.
Създаване на местна мрежа от 5 неправителствени организации в
социалната сфера и осигуряване на подкрепа за тяхното развитие.

Сдружение “Гражданско общество”, гр. Елена

Сдружение “Център на НПО - Чепеларе”, гр. Чепеларе

Финансиране от ФРГИ – 1999.18 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 732 лв.

Финансиране от ФРГИ – 1387,4 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 580 лв.

Серия от консултации за цялостно организационно развитие,
както и за специфични теми като: “Техники за оценка на нуждите”,
“Работа с доброволци”, “Общуване с местната власт” и т.н.

Серия от обучения за разработване и управление на проекти.

Фондация “Обществен дарителски фонд - Стара
Загора”

Фонд за развитие на стопанска
дейност от НПО

Финансиране от ФРГИ – 2491 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 730 лв.
Серия от срещи и консултации за цялостно подобрение на състоянието на организацията и за изработване на 5-годишен стратегически план.

Фондация “Фонд за превенция на престъпността
- ИГА”, гр. Пазарджик
Финансиране от ФРГИ – 2500 лв.
Собствен принос на организацията (финансов и/или нефинансов)
– 1686 лв.
Серия от обучение и консултации за разработване на стратегически план. Обучение и консултации за управление на НПО.
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Читалище “Св. Кирил и Методий”, гр. Раковски
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Център за психо-социална подкрепа, гр. София
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.
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Читалище “Христо Ботев”, гр. Белене

Сдружение “Скаутска земя”, гр. Лъки

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.

Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

“Арт Група Хайде”, гр. София

Фондация “Гъливер клиринг хауз”, гр. София

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.

Финансиране от ФРГИ – 200 лв.

Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Две консултации с адвокат и счетоводител и разработване на
бизнес план.

“Център за изследване на политическите процеси”,
гр. Шумен

Читалище “Съединение”, с. Садина

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Сдружение “Бъдеще за възрастните в България”,
гр. Стара Загора
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Сдружение “Център за интеграция на криминално
проявени и рискови групи”, гр. Пазарджик

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Консултации със специалист по отглеждане на гъби и разработване на бизнес план.

Сдружение “Местна инициативна група Трън”, гр.
Трън
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Сдружение “Евро-български културен център”
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.

Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Сдружение “Бизнес център - Елхово”, гр. Елхово
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Консултации със селскостопански специалист и разработване на
бизнес план.
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Сдружение “Бизнес център Нова Загора”, гр. Нова
Загора
Финансиране от ФРГИ – 500 лв.

Провеждане на обучения за деца от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Сдружение “И нас ни има”, гр. София

Осъществяване на маркетингово проучване и разработване на
бизнес план.

Финансиране от ФРГИ – 1000 лв.
Провеждане на творчески занимания за деца с увреждания.

Фондация “Социално Консултативен Център”, гр.
Самоков

Фонд „Специално училище”

Финансиране от ФРГИ – 500 лв.
Осъществяване на маркетингово проучване, вкл. срещи с потенциални партньори и разработване на бизнес план.

Училище за деца с увреждания “Княз Бoрис”,
гр. София

Фонд „Заедно”

Финансиране от ФРГИ – 350 лв.
Подобряване на условията на живот в институциите и организиране на някои социални дейности за децата.

Сдружение “Фейс ту Фейс”, гр. София
Финансиране от ФРГИ - 364,94 лв.
Провеждане на обучение за придобиване на комуникативни
умения и умения за решаване на проблеми за 22 деца на възраст
между 15 и 18 години от дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи.

Общината на град Оряхово
Финансиране от ФРГИ – 309.83 лв.
Ремонт на частна къща, пострадала от наводненията през лятото
на 2006 г.

Фондация “Децата на Русе”
Финансиране от ФРГИ – 1000 лв.
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В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет
дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на фондацията към 31.12.2006 г., както и за
резултатите от дейността и паричните потоци за годината,
в съответствие с националното счетоводно законодателство.
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Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран
и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен
на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа
съществени неточности, отклонения и несъответствия.
Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени
във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка
на прилаганите счетоводни принципи и съществените
приблизителни оценки, направени от ръководството,
както и на цялостното представяне във финансовия отчет.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя разумна
база за изразеното от нас мнение.

%

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс
на Фондация „Работилница за граждански инициативи” към
31.12.2006 г. и на свързаните с него отчет за приходите и
разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвяне на този финансов отчет се носи от
ръководството на фондацията. Нашата отговорност се
свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо
се единствено на извършения от нас одит.
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Баланс
Към 31 декември
(всички суми са в хил. лева)

2006 г.

2005 г.

Активи
Дълготрайни активи
Съоръжения и оборудване

8

22

Други дълготрайни материални активи

10

12

Общо дълготрайни активи

18

34

Краткотрайни активи
Други материални активи
Краткосрочни вземания
Парични средства

1

1

17

18

453

577

Разходи за бъдещи периоди

7

1

Общо краткотрайни активи

498

597

Общо активи

516

631

Резерви

193

175

Общо капитал и резерви

193

175

Данъци

1

1

Социални осигуровки

3

2

Задължения към персонала

4

4

Други краткосрочни задължения

1

1

Общо краткосрочни пасиви

9

8

Финансирания

314

448

Общо пасиви

516

631

Пасиви
Капитал и резерви
Основен капитал

Краткосрочни пасиви
Задължения към доставчици
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Отчет за приходите и разходите
Наименование на приходите и разходите

Текуща година

Предходна година

1. Приходи от регламентираната дейност

634

345

2. Разходи от регламентираната дейност

450

165

3. Административни разходи

176

185

8

1

4. финансови приходи

73

82

5. финансови разходи

63

77

18

6

Резултат (1-2-3)

6. извънредни приходи
7. извънредни разходи

Резултат (1-2-3 + 4-5+6-7)

Отчет за собствения капитал
(всички суми са в хил. лева)

Капитал

Други резерви

Общо

175

175

18

18

193

193

2006 г.
1 януари 2006 г.
Салдо в началото на отчетен период
Последваща оценка на ДМА, в т.ч.
а) увеличение
б) намаление
Други изменения в собствения капитал

Салдо към 31.12.2006 г.
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Отчет за паричния поток
Към 31 декември
(всички суми са в хил. лева)

2006 г.

2005 г.

487

308

Парични потоци от нестопанска дейност
А. Постъпления от нестопанска дейност
1. Получени дарения под условие
2. Получени дарения без условие

7

3. Постъпления от НОИ

3

4. Постъпления от банкови и валутни операции
5. Други постъпления

Всичко постъпления от нестопанска дейност

29

81

8

21

534

410

47

36

Б. Плащания за нестопанска дейност
1. Изплатени заплати
2. Изплатени осигуровки

23

26

3. Плащане по банкови и вал. операции

63

20

200

148

72

54

6. Изплатени дарения

253

70

Всичко плащания за нестопанска дейност

658

354

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

-124

56

Парични средства към 1 януари

577

521

Наличност на парични средства към 31 декември

453

577

Изменение на паричните средства през периода

-124

56

4. Плащания за услуги
5. Други плащания
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Разходи по видове пера

%

48

Финансирания
298 916 лв.

%

11

Административни разходи
71 964 лв.

%

31

Обучения
93 706 лв.

%

10

Програмни разходи
61 301 лв.

Източници на финансиране

2%

Фондация "Чарлз Стюарт Мот"
15 184 лв.

1%

Дарения
8 381 лв.

3%

Програма "Сократ - Грундтвиг 1"
23 276 лв.

%
14

Първа инвестиционна банка
48 317 лв.

1%

Заедно
1 661 лв.

%
39

Програма "Партньорство" Компонент Гражданско общество
214 226 лв.

63

1%

Платени услуги
14 898 лв.

%
37

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
202 649 лв.
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Банкова сметка в лева
IBAN: BG81 FINV 9150 10BG N04I VS
BIC: FINVBGSF
Първа инвестиционна банка
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