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Фондацията • Годишен отчет 2010

Организация

Проект

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

Организация

Проект

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

Читалище „Просве- Здрави корени —
та“
жив дух

3 125,00 Обучение на представи- Малко
тели на малцинствата в Търново
дърводелския занаят;

Сдружение
„Гайтани“

Нестинарството живо послание и древно
наследство

2 243,00 Възраждане
на нестинарството

Ямбол

Читалище
„Братство 1869“

Кюстендилско селско
хоро — ритъм и хармония

2 500,00 Възраждане на традиционното Кюстендилско
хоро;

Кюстендил

Читалище
„Христо Ботев“

Ателие радомирско ръкоделие - традиции и
модерна форма

2 240,00 Ателие за плетива;

Радомир

Читалище
„Съединение 1923“

Хайдат, брайкя, да се
пребереми

3 300,00 Възстановяване на обичаи от културата на банатските българи;

Бърдарски
геран

Клуб „Приятели
на Природен парк
“Врачански Балкан“

Малки моми пръстен
топат…

Враца

Читалище
„Пробуда“

Възраждане на традиционния български обреден месал

1 304,00 Курс за изработване на
старовремски месал;

Шумен

3 176,00 Възстановяване на обичая “Бръшленкьо“ и ритуала “Пеене на пръстени
на Едерлези“;

Читалище „Пробуда 1912“

Песента на глината в
ръцете на старите майстори от сeло Сейдол

3 090,00 Създаване на керамично
ателие за ученици;

с. Сейдол

Читалище „Любен
Каравелов“

Традиционното кулинарно наследство на Бургас през погледа на децата

2 750,00 Възстановяване на древ- Бургас
ни рибни рецепти и традиции в приготвянето
на рибни ястия;

Клуб „Приятели на Мънистените накити —
регионален истори- традиции и съвременчески музей “Стою ност
Шишков“

3 040,00 Обучение в изработка на Смолян
накити;

Фондация „Капанци“ Капанският бит — традицията на дедите, бъдеще за внуците

3 196,00 Възраждане на традиции Садина
и накити от бита на капанците;

УН при ОУ
„Стефан Караджа“

Къшей дъхав хляб от
Добруджа

Гражданска група „Ескус“ — Самоков при сдружение
за алтернативни
спортове “Баланс“

3 558,00 Събирателска и творческа дейност от деца,
издаване на книжка с
възстановени игри от
миналия век;

Самоков

Добрич
3 300,00 Обучение на младежи в
традиционни технологии
за приготвяне на хляб и
хлебни изделия;

Сдружение
„Свят за всички“

Кукерските игри - минало и настояще в село
Средище

Градище
3 280,00 Възстановяване на кукерските обичаи, изработване на кукерски костюми;

УН на Професионал- Багри от природата
на гимназия за приложни изкуства

3 000,00 Създаване на ателие за
багрене на вълна по стари технологии;

Смолян

Читалище
„Гео Милев — 1954“

Пъстрата плетеница
на моите корени

2 000,00 Ателие за изработка на Момин проплетива по стари техно- ход
логии;

Сдружение
„Трак – арт“

Отвъд маската

4 000,00 Запознаване на децата
с кукерството, звънчарството и поставяне на
театрален спектакъл;

Стара
Загора

Читалище “Петър
Парчевич“

Празнична трапеза от
банатски ястия в село
Асеново

3 000,00 Възстановяване на бас. Асеново
натските кулинарни традиции;

Читалище
„Любен Каравелов“

Куклата в традиционната местна култура

1 930,00 Ателие за изработка на
кукли и др.сувенири от
царевична шума;

Куртово
Конаре

Сдружение
„Клуб Отворено
общество —
Стара Загора“

Съкровища от старата ракла

Стара
3 600,00 Обучение за изработване на традиционни стре- Загора
ли за празника Сирни заговезни;

Игрите на 20 век

Фондация „Капанци“ Събираме заедно — социалното предприятие

2576,00 Ателие за изработка
на капанки;

с. Садина

Организация

Проект

Областен съвет
на Български
червен кръст —
Шумен

Умения за живот

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

4 650,00 Подобряване качествоШумен
то на живот на деца и
младежи от Дом за деца,
лишени от родителска
грижа „Детелина“ чрез
индивидуално професионално консултиране, планове за личностно и професионално развитие и
различни психологически
тренинги

Сдружение за соци- Създаване на по-добри
ална подкрепа „За- възможности за ресокрила“ - Пловдив
циализация и професионална квалификация за
деца, напускащи ДДЛРГ
„Рада Киркович“

3 950,00 Насърчаване на социална- Пловдив
та интеграция на младежи от Дом за деца, лишени от родителски грижи
„Рада Киркович“ при напускане на дома

Гражданско сдруже- Приятел до теб
ние „Алтернатива
55“ — Стара Загора

4 400,00 Социална адаптация, ин- Стара
теграция и подготовЗагора
ка за самостоятелен живот на децата от Дом
за деца, лишени от родителски грижи „Т. Попова“

Сдружение „ЗОВ“ Горна Оряховица

3 300,00 Превенция на социалното изключване на младежи, напускащи ДД „Пеню
и Мария Велкови“ чрез
включването им в курсове по готварство, фризьорство, строителство и други

Повишаване перспективите за образование и
професионална реализация на децата и младежите от ДД „Пеню и
Мария Велкови“

Горна
Оряховица

Организация

Проект

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

Регионална асоциПо–добрият избор
ация на училщните за теб
психолози и педагози — Бургас

4 800,00 Създаване на перспекти- Бургас
ва у младежите от Дом
за деца, лишени от родителски грижи „Александър Георгиев — Коджакафалията“

Сдружение „
Прегърни ме“ —
София

4 900,00 Адаптация на младежи
от Домовете в София
чрез разширяване дейността на Ателието за
обучение в занаяти и художествени умения и
осигуряване на почасова
заетост на някои от децата

София

Областен съвет на Изработка на късомеБългарски червен
тражен документален
кръст — Шумен
филм „Днес разбрах...“

1 000,00 Реализацията на филм,
отразяващ дейността на Дом за отглеждане на деца, лишени от
родителски грижи „Детелина“... За мечтите,
реалността и другите
истини...

Шумен

Обществен благотворителен
фонд Благоевград

1 000,00 Филм, разказващ историите на деца, попаднали в
домове за деца, лишени
от родителски грижи

Казанлък,
Стара
Загора,
Благоевград

Прегърни ме

Изработка
на късометражен филм
„Мост над стената“

Фондация „Център Изработка
на късометражен филм
за интеграция на
хора с увреден слух“ „Къде е Иванчо“

1 000,00 Филм за това какви хора София
пожелават да станат
приемни родители — техните подбуди, трудности, нагласи

Сдружение „Младежи за Европейско
развитие на България“

Деца споделят своите
1 000,00 мечти — без представяне, без прелюдия, без излишни обяснения

Изработка
на късометражен документален филм
„Когато порасна“

София

Организация

Проект

Сдружение
„Фокус — Европейски център за развитие“

Център за работа
с доброволци

Читалище
„19–ти февруари
1906“

Младежко здраве
без риск

Читалище
„Обединение 1913“

Информираност
и подкрепа

Читалище
Деца творят
„Роден край — 1931“ за деца

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

Организация

Проект

4 120,00 Доброволчеството —
популяризиране, активизиране, механизми за набиране на доброволци

Пазарджик

Читалище
„Нов живот 1927“

Читалището —
дом за всички

3 925,00 Подобряване на жизнената среда в селото чрез
озеленяване

с. Горни Лом

Достъп

с. Скравена,
Ботевград

3 500,00 Намаляване вредите от
употребата на наркотици

София

1 709,00 Развиване на умения
за здравословен начин
на живот и избягване
на рисково поведение
сред младежите

Фондация
„Инициатива
за здраве“
Фондация
„Подари усмивка“

Детска читалня
„Приказките на баба“

2 240,00 Връщане на интереса на
децата към книгите

Димитровград

4 310,00 Превенция и намаляване
последствията от домашно насилие над жени
и деца

Кърджали

Женско сдружение Да преборим насилието
“Екатерина Караве- с игра
лова“

4 250,00 Изграждане на театрална студия за социална
промяна, насочена към
децата в риск;

Силистра

Сдружение
„Локална мрежа —
Студенстки град“

Придвижване с велосипед

3 000,00 Практически обучения по София
придвижване с велосипед
сред студентите

Фондация
„Хоризонти“

Синтезатор на българската реч за мобилни
телефони

5 000,00 Разработване на специализиран софтуеър

СНЦ „Развитие —
Ракитово“

Стига!!!

2 214,00 Подпомагане на реализа- Ракитово
цията и защита на интересите на хората в неравностойно положение в
общината

2 700,00 Специализирано обучение София
и създаване на 3 анимационни филма от ученици
на възраст 11–13 години

Сдружение „Свищов — минало, настояще и бъдеще“

Христаки Павлович
и неговото Свети Николско училище

5 000,00 Съхраняване на една
Свищов
от двете най-стари училищни сгради в България,
в гр. Свищов

Сдружение за развитие на деца
„Слънчице“

Отговорно родителство за щастливо
детство

4 998,00 Повишаване уменията
на родителите да разбират децата си

Фондация „Инициатива за социална
интеграция“

Организиране на доброволческа работа при
подпомагане на студенти със зрителни увреждания

4 180,00 Ефективно интегриране София
на незрящите студенти
сред колегите им

Сдружение
Кампусът в нашите
на завършилите
ръце
Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

4 960,00 Промяна на отношението на младите към околната среда

Добрич

София

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

София

Асоциация за разви- Враца, I love you
тие на младежите

3 230,00 Поставяне на соларно ос- Враца
ветление, почистване и
облагородяване на междублокови пространства
във Враца

НЧ „Христо Ботев“ „Дамски клуб“

1930,00 Създаване на дамски клуб с.Коиловци
в селото, което увеличава женското присъствие
в обществения и социален живот на региона

Организация

Проект

Българска асоциация на застраховани и пострадали
при катастрофи

„В помощ на пострада-

Читалище
„Пробуда–1912“

„Живот и бъдеще за тъ-

лите при катастрофи“

каните на етносите
от община Лозница

Софийско психиа„Въвеждане на терапия
трично дружество чрез творчество в ДПБ
Св.Иван Рилски-Нови Искър“
БДЗП

„Пойните птици са в
опасност“

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

3 205,00 Кампания за запознаване София
на пострадалите в ПТП с
техните права
4 236,00 Създаване на социално
гр. Лозница
предприятие за безработни жени чрез възраждане на тъкачеството
4 598,00 Арт-терапевтични ателиета за хора с хронична
психична болест

София

2 500,00 Опазване на дивите пой- Бургас
ни птици чрез разяснителни кампании сред подрастващите

Сдружение за развитие и усъвършенстване на личността „Вселена“

„Различни, уникални, мо-

Фондация „Помощ
за животните на
България“

Осинови животно, бъди
отговорен стопанин

3 800,00 Повишаване на общественото самосъзнание за
отговорно отглеждане
на домашен любимец

СНЦ „Велоклуб Крива спица“

Велопарк Пловдив — планинско колоездене, достъпно в градска среда

4 620,00 Създаване условия за пла- Пловдив
нинско колоездене в градска среда

Сдружение „Съюз
за независимо
творческо общуване“

Артистични мостове над човешките различия

5 000,00 Театрално обучение за
Пазарджик
деца от смесен етнически произход и поставяне на сцена на спектакъл

Фондация „Джулай
Джаз“

Кутия на стълбите

4 570,00 Популяризирането на доброволчеството

жещи“

2 723,00 Развиване на трудови и
Бургас
битови навици у жени с
лека и умерена умствена
изостаналост;
София

Златоград

Организация

Проект

Сдружение за дива
природа „Балкани“

Култивиране на Пиринския чай (Sideritis
scardica) — устойчив поминък за населението
на Южен Пирин и Славянка

Народно читалище Да сдружим детето
„Слънце“
с книгата

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

Населено
място

1 500,00 Стартира култивиране- София
то на Пирински чай в района на Южен Пирин и
Славянка, което ще доведе до повишаване доходите на местното население и опазване на
естествените находища
на вида
700,00 Стимулиране на читателската активност
на учениците от начален курс

Ихтиман

Сдружение
Кампания за детско
„Национална мрежа участие „Мнение от
за децата“
значение“

1 500,00 Повдигане на обществе- София
на дискусия за чистотата на училищните тоалетни, която да доведе
от една страна до реални инвестици с цел изпълнението на хигиенните изисквания и от друга
— до промяна в нагласите на децата, за да пазят по-добре училищните тоалетни

Сдружение
„Чисто море“

Участие на обществеността във вземането
на градоустройствено
решение за “Концепция
за Южната брегова ивица на Поморие и морски
пристанищен комплекс

1 500,00 Защита на обществеПоморие
ния интерес на Община Поморие и нейните
граждани, свързан с инвестиционни намерения,
засягащи бреговата ивица по повод бъдещо яхтено пристанище и обслужващ комплекс

Гражданска група
„ЛГБТ действие“

Обичай равенството!
Прегърни многообразието!

1 500,00 Повишаване интереса
и толерантността към
София Прайд 2010

София

Организация

Проект

Обществена фондация „Мостове
над Тунджа“ Ямбол

Организационно
развитие

40 312

Обществен фонд
— Лом

Организационно
развитие

6 870

Обществен дарителски фонд —
Стара Загора

Организационно
развитие

65 000

Обществен фонд — Организационно
Пазарджик
развитие

60 000

90 000 лв. Пазарджик

Обществена фонда- Организационно
ция „Мостове над
развитие
Тунджа“ Ямбол

57 800

86 700 лв. Ямбол

Обществен дарителски фонд — Благоевград

43 300

Организационно
развитие

Обществен фонд — Организационно развиЧепеларе
тие: пренасяне на модела в регионалния център Смолян

Финансиране
от ФРГИ в лв.

15 350

Собствен принос

Населено
място

68 868 лв. Ямбол

10 300 лв. Лом

160 000 лв. Стара
Загора

65 000,00 лева Благоевград

3 600 лв. Чепеларе

Организация

Проект

Сдружение
„Виктория 04“

Песента носи наджеда

Финансиране
от ФРГИ в лв.

Описание

2 000,00 Оборудване на ателие
за арт–терапия на деца
с увреждания в града и
подкрепа на работата
на ателието

Населено
място
Велико Търново

Баланс
(всички суми са в хил. лева)

Към 31 декември
2010 г.

2009 г.

Баланс
(всички суми са в хил. лева)

Към 31 декември
2010 г.

2009 г.

АКТИВИ

ПАСИВИ

Дълготрайни активи

Капитал и резерви

424

331

Резерви

424

331

Общо капитал и резерви

424

331

Сгради
Машини и оборудване
Други дълготрайни материални активи
Общо дълготрайни активи

299

313

5

8

13

13

317

334

Краткотрайни активи
Други материални активи

1

Краткосрочни вземания

2

1

Парични средства

943

465

Общо краткотрайни активи

946

466

1263

800

Общо активи

Краткосрочни пасиви
Задължения към доставчици

6

Общо краткосрочни пасиви

6

Финансирания

839

463

Общо пасиви

1 263

800

Отчет за приходите и разходите
Наименование на приходите и разходите

Отчет за собствения капитал
Текуща година Предходна година
хил. лева
хил. лева

1. Приходи от регламентираната дейност

879

491

2. Разходи от регламентираната дейност

599

300

(всички суми са в хил. лева)

Салдо в началото на отчетен период
3. Административни разходи

222
58

Други резерви

Общо

331

331

93

93

424

424

189
Финансов резултат за текущия период

Резултат (1-2-3)

Капитал

2
Други изменения в собствения капитал

4. Финансови приходи

79

80
Салдо към 01. 01. 2010 г.

5. Финансови разходи

47

74

3

3

93

11

6. Извънредни приходи
7. Извънредни разходи
8. Печалба от стопанска дейност
Резултат (1-2-3+4-5+6-7+8)

Отчет за паричния поток

Отчет за паричния поток
Към 31 декември

(всички суми са в хил. лева)

2010

2009

Към 31 декември
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

475

322

Парични потоци от нестопанска дейност

Г. Постъпления от стопанска дейност

25

5

А. Постъпления от нестопанска дейност

Д. Плащания за стопанска дейност

22

2

3

3

Парични средства към 1 януари

465

140

Наличност на парични средства към 31.12.

943

465

Изменение на паричните средства през периода

478

325

1. Получени дарения под условие
2. Постъпления от банкови и валутни операции

1230

809

78

54

3. Други постъпления
Всичко постъпления от нестопанска дейност

3
1308

866

1. Изплатени заплати

45

61

2. Изплатени осигуровки

21

25

3. Плащане по банкови и вал. операции

22

70

215

160

65

27

6. Изплатени дарения

465

201

Всичко плащания за нестопанска дейност

833

544

Б. Плащания за нестопанска дейност		

4. Плащания за услуги
5. Други плащания

Е. Нетен паричен поток от стопанска дейност

