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Писмо от
Изпълнителния
директор

Ч

есто ме питат, какво прави Фондация „Работилница за граждански инициативи“. С годините отговорът се променя, но днес
мога да го кажа в едно изречение – ние подкрепяме работата на
неправителствените организации и създаваме условия филантропията, да е възможно най-лесна, смислена и приятна за всички онези хора
и компании, които искат да даряват.
Чрез създаването на предпоставки за сътрудничество между организации, граждански активисти, сподвижници и дарители ние водим диалог за важните неща, за ценностите, за смисъла на работата в гражданския сектор. Чрез този диалог заедно поставяме цели и разбираме
какво искаме да постигнем, в света, в който живеем и как искаме да
го променим, така че да бъде наистина по-добър.
В една истински трудна година, икономически и особено политически,
ФРГИ продължи да подкрепя гражданските организации в България да работят и да се развиват, не само финансово. Ние предоставяхме възможности за усвояване на нови знания, за изграждане на умения, за трансфер
на идеи и технологии. Свързвахме хора с общи ценности и разбирания да

работят заедно за една по-добра своя общност.
Всичко, за което ви разказваме на следващите страници нямаше да
може да се случи, без всеки един от нашите дарители, партньори, доброволци, съмишленици, финансирани организации или просто без ВАС
нашите приятели. Без вашата финансова подкрепа, идеи, време, енергия, съпричастност, ФРГИ, гражданския сектор и страната биха загубили много от смисъла си.

Благодарим ви за доверието и ангажираността.
До нови срещи,

Илияна Николова
Изпълнителен директор

Развитие
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рез 2014 година имахме по много от всичко и с радост ще споделим нашите успехи, опит и резултати по пътя, който изминахме. Ще ви разкажем истории за подкрепени от нас проекти. Ще
ви срещнем с наши дарители, партньори, съмишленици и граждани, които правят така, че промяната, за която всички работим да се случи.

Година по-рано успяхме да наберем средствата необходими за изграждане на собствен постоянен фонд. Благодарим на всички, които ни
подкрепиха в това сложно и важно за организацията начинание. Специални благодарности на фондация „Чарлз Стюарт Мот“ за доверието и
отправеното предизвикателството.

Преди да оставим цифрите да говорят за свършената от нас работа,
бихме искали да направим кратко обобщение на 2014 година в две посоки – развитие на ФРГИ и мястото на организацията в НПО сектора и
в обществения живот на страната.

Резултатите в цифри:

В период на икономическа и политическа криза в страната ни, когато
липсата на финансиране за проекти, които помагат за развитието,
както на обществото като цяло, така и на отделните граждани, имахме много повече основание да продължим да насърчаваме дарителството сред местните общности. Да подкрепяме организации, които
чрез набиране на средства решават проблеми в общността.

• Над 20 000 лева набрани под формата на малки дарения от фондации;

Дарителството в страната през 2014 година беше фокусирано върху
набирането на средства за решаване на проблеми свързани с наводнения и природни бедствия, както и в подкрепа на социално слаби семейства и за хора нуждаещи се от лечение.
Ние не променихме дългогодишната посока на нашата дейност – да
развиваме дарителството и да предоставяме финансиране и други ресурси на граждански организации, да работят за себе си и общността,
от която са част.
През 2014 година ФРГИ управлява 3 корпоративни дарителски фонда на:
„Еврофутбол“, „Първа инвестиционна банка“ и SAP Labs България, чрез
които предоставяме финансиране на физически лица и неправителствени организации.
През 2014 г. с получените средства от корпортативни и индивидуални
дарители, финансирахме повече организации, работещи за социална промяна, чрез развитие на дарителството и изпълнение на малки местни
инициативи.

• Повече от 135 000 лева набрани от индивидуални дарители;
• Над 185 000 лева набрани от корпоративни дарители;

• 78 000 долара набрани от ФРГИ за изграждане на постоянен фонд;
• 540 000 лева привлечени от финансираните от ФРГИ организации,
като собствен принос към предоставената финансова подкрепа от
фондацията;
• 3 корпоративни фонда, управлявани от фондацията, като през 2014 г.
се увеличи обема на средствата предоставени от корпоративните
дарители;
• 104 подкрепени проекти по програмите на ФРГИ, от тях 75 нови;
• 549 получени формуляра за кандидатстване, търсещи финансиране
от ФРГИ за над 2 милиона лева;
• 43 неправителствени организации, подобриха работата си, чрез
предоставения софтуер на стойност 200 000 долара по Фонд за даряване на софтуер „TechSoup“;
• Създадени 2 нови уеб сайта, популяризиращи дейността на ФРГИ;
• Повече от 1800 публикации в национални, регионални и местни медии, което многократно увеличи разпознаваемостта на организацията, като лидер в развието на дарителството в България.

Административни разходи
87431,15 лв.

2012 г.

8,46%

372 027,55 лв.
2014 г.
591 601,04 лв.
Финансирания

Програмни разходи
354444,31 лв.
34,30%

Разходи
по
видове
пера

591601,04 лв.
57,24%

Отпуснати
финансирания
от ФРГИ*
2013 г.
531 587,59 лв.

*Сравнителна таблица на сумите за последните три години.
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„Кампанията „Място в
сърцето“ – добра инициативa за реализиране на каузи, мечти и надежди“
Александър Найденов,
номинирал
„място в сърцето“ за
София.

З

а да продължим да надграждаме постигнатото през всички тези
години като работим за развитие на дарителството, ние инициирахме първата в страната национална дарителска кампания
„Място в сърцето“. Инициативата имаше за цел да подкрепи проекти
свързани с възстановяване на емблематични за местната общност
средища и да провокира дарителството на местно ниво. Кампанията
стартира на 1 октомври 2013 година и продължи до края на 2014 година. Избрахме дванадесет областни града, в които имаме за партньор
Обществени фондации и други партньорски организации - Благоевград,
Бургас, Варна, Габрово, Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София,
Стара Загора, Ямбол.
Кампанията се реализира основно в интернет в специално създаден
сайт: www.myastovsarceto.bg.

Габрово е град, известен с традиции в дарителството. С помощта
на „Място в сърцето“
доказахме, че тези традиции са живи и днес.
Имаме нужда от подобни каузи, за да сме единни поне в едно начинание.

От дванадесетте участници в кампанията, шест успяха да реализират своите проекти в рамките на 1 година – Бургас, Варна, Габрово,
Плевен, Сливен, Стара Загора. Благодарение на кампанията и включването на обектa от София - Мостик Гъбата на езерото Панчарево, Столична община пое инициативата да ремонтира и отвори за посетители съоръжението в рамките на 2015 година. В рамките на кампанията
в съответните градове бяха реализирани повече от 30 дарителски инициативи за набиране на средства. В тях са взели участие над 100 преки
участници (организатори и доброволци) и над 8 000 непреки участници.
Получените предложения за обекти-участници в кампанията бяха над
150, от тях с гласуване на сайта на кампанията бяха избрани 12. Общата събрана сума от Дарителския етап в кампанията е 104 405,00 лева.

Елена Влаева, Община
Публикациите свързани с кампанията от различните инициативи в национални, регионални и местни медии през 2014 година са повече от 800.
Габрово
НА ТУРНЕ

Русе
Плевен
Варна
Габрово
София

Сливен
Стара Загора
Пловдив

Благоевград
Кърджали

Бургас
Ямбол
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В таблицата е разпределението на даренията по градове

Град

Събрана
сума в лева

Град

Събрана
сума в лева

Бургас

50 000

Варна

1 756

Сливен

18 000

София

119

Плевен

12 800

Русе

Стара Загора

10 000

Благоевград

0

61

Габрово

6 069

Кърджали

0

Ямбол

5 600

Пловдив

0

З

а девета, поредна година инициативата на ФРГИ – наградите
„Заедно“ получи широко медийно и обществено внимание. Наградите отличават най-добрата кампания за набиране на средства.
Събитието, което се състоя в началото на месец юли бе под егидата
на Омбудсмана на Република България, а в журито взеха участие дарители, журналисти и обществени личности.
През месеците ноември и декември ФРГИ реализира кампания посветена на дарителството. Тя премина под знака — 100 години от създаването на първата обществена фондация в САЩ. В рамките на кампанията имаше повече от 30 публикации във водещи интернет сайтове
и в комуникационните канали на Фондацията.

Развитие • Годишен Отчет 2014
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Инициативи

Споделяме опит

П

П

През месец септември в рамките на една от най-дългогодишните програми на ФРГИ „Живо наследство“ организирахме традиционен фестивал. С над 400 души, участници и организатори, както и стотици
гости и публика, премина Седмото издание на фестивала в Борисовата градина в София. В рамките на един ден 23 организации от цялата
страна, представиха своята работа по проекти подкрепени в програмата през 2014 година. Като продължаващо събитие организирахме и
пътуваща изложба „Пазители на традициите“ с 20 фотографии направени по време на фестивала. Изложбата стартира през декември 2014
г. и ще посети 10 населени места през 2015 г.

Изложба през март на 32 авторски комикса, обединени в три категории – Стереотипи, Борба срещу расизма, Истории за миграцията.

рез 2014 година създадохме два нови сайта, чрез които комуникираме дейността по програми на фондацията – виртуалния музей
„Живо наследство“ и сайта „Обществените фондации в България“.

През 2014 година продължихме да налагаме иновативни методи за набиране на средства, като съвместно с партньори от обществените
фондации в страната организирахме общо 6 дарителски кръга. Общата набрана сума е 132 910 лв.
По „Програма за развитие на обществените фондации“ заснехме 10
кратки интервюта представящи дейността на отделните фондации
в страната.
Продължихме да развиваме и онлайн магазина за дарения www.2gathertogether.org като събраните от продажбата на продукти
средства отиват в постоянния фонд на ФРГИ. През 2014 година увеличихме броя на авторите, които даряват изработени продукти - от
7 на 9. Набраните от продажби средства са на стойност 561,90 лева.

рез 2014 година ФРГИ продължи партньорството си по международния проект „Комикси за равнопоставеност“ и в тази връзка
организирахме няколко инициативи.

През април и юни проведохме два уъркшопа за авторски комикси в София.
Продължихме да организираме и ежегодните събития свързани с предоставяне на ноу хау на граждански организации – за шеста поредна
година се проведе Ден на неправителствените организации, организиран в партньорство с Майкрософт и Годишната среща на ФРГИ.
През 2014 година проведохме няколко обучения на организации финансирани по програми на фондацията. Две от обученията бяха по „Програма за развитие на обществените фондации в България“ и се реализираха в София и Бургас.
Обучение по програма Младежка банка събра младежи от цялата страна в София в началото на месец юли. По същото време се проведе и
обучение на организации финансирани по програма „Живо наследство“.

Програми
и фондове

Програми и фондове• Годишен Отчет 2014
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Програма
„Спортни
таланти“
„Програма „Спортни таланти“ е изключително полезна за младите
спортисти тръгнали към професионалния
спорт, защото им позволява да получат не
само финансиране, но и
внимание, което често
е много важно“.
Стела Енева,
вицешампион състезател в хвърляне на диск
на Параолимпийските
игри 2012 и члена на
Групата на Съветниците по програмата.

П

рез 2014 г. програма „Спортни таланти“ към едноименния фонд,
се реализира за трета поредна година, като съвместна инициатива на българския букмейкър „Еврофутбол“ и ФРГИ. Бяха финансирани 33 -ма млади спортисти на възраст между 16 и 25 години. Според
условията на програмата участваха и състезатели в параолимпийските спортове, както и атлети с увредени зрение и/или слух.
Общият брой на подкрепените млади спортисти е 75 души.
Финансовата подкрепа е в размер на 89 170,25 лв., а собственият принос на финансираните спортисти в размер на 28 857,92 лв.

17

В резултат на 6-месечната работа по проекта броят на читателите в училищната
библиотека е удвоен.
Това доказва, че една
идея може да стане реалност, чрез желание и
воля. Много хора могат
да се обединят и да постигнат резултат, който да ги сближи.
Анелия Спасова, Помощник-директор по учебната дейност в СОУ „Димчо Дебелянов“, Белене

Фонд
„Знания за успех“

Е

дин от трите корпоративни фонда, успешно управлявани от
ФРГИ. Финансира се от SAP Labs България за втора поредна година. Благодарение на високите резултати и силния интерес тя
бе продължена за следващ едногодишен период, като форматът и целите се запазиха. Основната цел на фонда и програмата е подпомагане на професионалното развитие и задоволяване на потребностите
от качествено обучение в малки населени места с ограничен достъп
до финансов и образователен ресурс.
От получените 28 проектни предложения по програмата бяха одобрени и финансирани 8 организации. Това са училищните настоятелства в
8 училища от Свищов, Троян, Видин, Силистра (2 училища), Белене, Камено и Тутракан.

Програми и фондове• Годишен Отчет 2014
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Церемонията „Валя Крушкина“

Фонд
„Валя Крушкина“

С

ъздаден от ФРГИ, това е първият поименен фонд на фондацията и един от малкото съществуващи в момента в България. Към
края на 2014 година общата сума по фонда е 46 000 лв. Допълнително набраните средства за организиране на церемония за връчване
на наградите „Валя Крушкина“ – журналистика за хората“ и осигуряване
на паричната награда на отличените са на стойност 3 820 лв.
През 2014 година в конкурса бяха изпратени общо 75 номинации със 160
различни материала. Наградите бяха разделени в пет категории: Печатна медия, Електронна медия, Онлайн медия, Фотография и операторско майсторство, Млад журналист и Голямата награда на конкурса.

Фонд
„Живо наследство“
„Чрез програма „Живо
наследство“ възстановихме традиционни кулинарни умения. Привлякохме млади хора,
чрез интернет популяризирахме стари рецепти и фолклор от
местното културно наследство“.
Димитринка Гетова,
Секретар НЧ
„Зора – 1990“,
с. Победа

Продължение на програмата от 2013 година. Период на изпълнение
от 17.09.2013 до 16.09.2014 г.

П

рограма „Живо наследство“ към едноимения фонд е най-дългогодишната програма на ФРГИ. Опазването и популяризирането на местното културно наследство, включително и в отдалечени географски райони на страната е най-добрият и дългосрочен
резултат, постигнат чрез финансиране на проекти. Целта на програмата и през 2014 г. е чрез подкрепата на местни инициативи да се
насочва вниманието на общността към забравени или малко известни обичаи, традиции и ритуали. Важна стъпка в постигането на резултати е начинът, по който организациите успяват да осъвременят
културното ни наследство и да привлекат млади хора.
В рамките на програма 2013-2014 г. кандидатстваха 164 организации
от цялата страна, като одобрени за финансиране бяха 21.
Общата сума отпусната от ФРГИ е 76 678,32 лева.

Програми и фондове• Годишен Отчет 2014

20

Програма за развитие на обществените фондации
в България

Фонд „Социални иновации“

З

Фондът се финансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и през 2014 г.
подкрепи организации с успехи в развитие на местното дарителство.
Една от тези организации бе „Алумни Асоциацията“ към Английската
езикова гимназия в град Пловдив. Финансирането бе използвано за подобрения на организацията и създаване на онлайн платформа за дарения,
както и създаване на национална организация на всички местни алумни клубове на възпитаници на Английската езикова гимназия в Пловдив.

а да продължи да подкрепя организации работещи в сферата
на местната филантропия и да финансира създаването на нови
ФРГИ отдели ресурс и време в развитието на Програмата в рамките на 2014 година. Финансирането се реализира, чрез 4 отделни фонда, по които фондацията работи:

Фонд за институционално
развитие
Фондът се финансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Със средства от него бе подпомогнато институционалното развитие на Обществените фондации в Бургас, Чепеларе, Габрово, Сливен, Стара
Загора и Варна. Подкрепата бе насочена в: развитие на човешките
ресурси и обучение на нови членове; обучение за доброволци и подобряване уменията на екипите на фондациите; развитие на финансовите ресурси за по-добър ефект от фондонабирането с методи даващи добри резултати, като „дарителските кръгове“; разширяване на
кръговете от индивидуални и корпоративни дарители; достигане до
нови целеви групи в общността.

25.75%
10

от населението на
страната

9
3

4
5
6
*На картата са показани населените места, където през 2014 г.
работят Обществени фондации.
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1

8

7

2

1. Община Благоевград
2. Област Бургас
3. Област Варна
4. Област Габрово
5. Община Сливен
6. Област Стара Загора
7. Област Ямбол
8. Община Чепеларе
9. Община Русе
10. Община Лом

Фондът се финансира от Фондация „Америка за България“ и през 2014
г. подкрепи три обществени фондации с допълващо финансиране за
социални иновации - Бургас, Сливен и Стара Загора. Финансирането
допълни работата на организациите, свързана с разпределянето на
средства за насърчаване на местно развитие.

Фонд „Лидерство в местната
филантропия“
„До момента в Сливен
не съществуваше организация с подобни цели
и посока на работа.
Младежката банка успя
да обедини млади хора с
разнородни интереси и
способности“.
Екип на Младежка
банка Сливен

Фонд „Младежка банка“
С помощта на фонда бяха подкрепени 11 младежки банки в България.
Тези организации съставени от младежи на възраст от 16 до 25 години допринесоха за укрепване на дарителството и развитие на лидерски качества сред младите хора. Общата набрана сума от 11-те
Младежки банки е 26 000 лева, с тези средства са финансирани 31 младежки проекта.
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Фонд „Социална
отговорност на
Първа инвестиционна банка“

Дарителски кръг
„Моделът за набиране
на средства, чрез дарителски кръгове е особено ценен за България, защото дава възможност
за пряк контакт между
потенциалния дарител
и организацията, която
иска да реализира своя
проект. Това изгражда
по-добра атмосфера, повишено доверие, дългосрочни партньорства.
Дарителските кръгове в
Габрово, възраждат позабравените дарителски
традиции, чрез които
всички заедно решават
обществени проблеми
или допринасят за осъществяването на значими за общността идеи.“
Ралица Манолова, Член
на Настоятелството
на „Обществен дарителски фонд – Габрово“

П

П

овлияна от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK) за трета поредна година ФРГИ успешно прилага един от най-популярните в света метода за набиране на средства — дарителски кръг.

рез 2014 г. Първа Инвестиционна Банка продължи да финансира своя фонд във ФРГИ за отпускане на стипендии за студенти /без родители или с един родител/. Това е единственият по
рода си фонд в България, като по него освен дългосрочни стипендии –
3 години, се дават възможности за стаж и осигуряване на работа.

През 2014 г. продължихме да развиваме инициативата, като съвместно с
обществените фондации организирахме 6 дарителски кръга в страната
— Бургас, Варна, Габрово, Сливен, Стара Загора, Ямбол. Общата набрана
сума за финансиране на проекти в съответните градове е 132 910 лева.

ДАРИТЕЛСКИ
КРЪГ

ОБЩА
СУМА

БРОЙ
ПРОЕКТИ

Бургас

13 500

4

30

52

20

Сливен

12 400

6

33

69

14

Ямбол

15 000

5

54

45

25

Стара Загора

41 700

6

84

200

60

Варна

15 760

3

20

55

20

Габрово

34 550

6

45

60

35

132 910

30

266

481

174

Общо

БРОЙ
БРОЙ ПОСТОЯННИ
ДАРИТЕЛИ УЧАСТНИЦИ ДАРИТЕЛИ

„Дарителите рядко са
склонни да отпускат
средства за софтуер,
особено за по-голям брой
компютри. Продуктите
по програмата дадоха
нещо изключително важно за БЦНП – спокойствието, че версиите
на най-използваните операционни системи и приложения, с които всички
от екипа ни работят, са
винаги актуални и практически безплатни.“
Ралица Величкова,
Директор на
Български център за
нестопанско право

Фонд за даряване
на софтуер
„TechSoup“

Ф

ондът е администриран за България от ФРГИ. Целта е, чрез
предоставяне на висококачествен, легален софтуер, да се подобри администрирането и ефективната работа на организации от НПО сектора.. В рамките на 2014 г. са направени дарения
на софтуерни продукти от водещи технологични компании: Microsoft,
Adobe, Symantec и SAP. Новите организации регистрирани в платформата TechSoup са 46, а 43 от тях бяха одобрени и получиха заявените
продукти. Направени са общо 197 поръчки за различни продукти. Общата стойност на дарения софтуер е 163 492 долара.
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Постоянен фонд
„Фондация работилница за граждански
инициативи“

2

014 е третата поредна година, през която работихме за изграждането на Постоянен фонд. Благодарение на добрия имидж на фондацията в НПО сектора и подкрепата на дарителите набраната
сума в рамките на годината бе 120 035,39 лв. Цялата сума по Постоянния
фонд е 390 000 лева. С приходите от постоянен фонд „Фондация Работилница за граждански инициативи“ ще финансираме граждански дейности,
водещи до решаването на конкретни проблеми в местната общност.

25

Програмата за
подкрепа на НПО
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство

П

рез 2014 година ФРГИ продължи работата си по „Програмата
за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Програмата се управлява в
партньорство с Институт „Отворено общество“ — София. ФРГИ координира тематичната област — изграждане на капацитет на НПО.
През 2014 г. Програмата навлезе в най-интензивната си фаза. През
февруари и март бяха сключени договорите и започна изпълнението на 3 големи и 8 средни проекта, одобрени по Първия конкурс. Изпълнението на микро и малките проекти по същия конкурс започнало през 2013 г. продължи през 2014 г. Във Втория конкурс за набиране
на предложения, в 4-та тематична област бяха подадени 168 проекта. След оценката и подбор на проектите през 2014 г. бяха сключени
договори с 46 организации. Последният /трети/ конкурс бе отворен
през есента на 2014 г., по него в Тематична област 4 бяха подадени
217 предложения – най-много в сравнение с останалите три тематични области. Всички финансирани по трите конкурса на Програмата проекти трябва да приключат до края на април 2016 г.

Нашите
истории
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„Да дариш, не означава
да хвърлиш няколко монети в шапката на просяк“

29

„Всички научиха за възможностите“

Красимира Чахова,
мениджър във фирма
„Чахов” ООД и дарител
на Обществен дарителски фонд Стара Загора

Д

аряването и гражданската активност са важен компонент от
развитието на едно общество. То не е само даването на пари, а
споделяне на ценности, обща визия и решения, насочване на ресурси за определена кауза. За всички е ясно, че проблемните сфери не са
малко - бедност, корупционни практики, липса на реформи в здравеопазване, образование и социална политика, проблеми в съдебната система
и в ефективността на публичната администрация. Затова България е
на едно от последните места по индекс на развитие на гражданското
общество. От друга страна пък участващите в благотворителни кампании у нас са много повече отколкото броя на членуващите в партии,
синдикати и други организации. Има много какво да се свърши и в страната, и в Стара Загора - градът, в който живея.“

Румяна Джибова, Секретар на НЧ „Изгрев
- 1930“, Баничан и ръководител на проект
„Цветни приказки без
край върху везаните
пищюмали на Баничан“
подкрепен по програма
„Живо наследство 2014“.

Б

лагодарение на проекта подкрепен по програма „Живо наследство“ в село Баничан за първи път се организира обучение свързано с издирването и съхранението на местното културно наследство. За първи път на едно място се събраха местна власт,
училище, бизнес, земеделски производители, транспортни фирми, занаятчии и жители на Баничан и околните села. Дискутираха се възможностите за използване и популяризация на местните ресурси.
Всички участници погледнаха по нов начин на нашето село и възможностите, които предлага.
Повече за проекта на: www.zhivonasledstvo.bg

Историята продължава на:
http://www.wcif-bg.org/interviews.php?page=interviews&&id=38&cur_page=2&v=6

„Подкрепяме младежи да
реализират идеите си
и да продължат да мечтаят“
Антония Иванова,
член на Младежка банка Кюстендил създадена
по програма „Младежка
банка“ на ФРГИ.

Училище за по-добро бъдеще

В

Кюстендил има много организации, които набират средства, но
това, което отличава Младежката банка е идеята, че младежи
помагат на други млади хора да реализират свои идеи, мечти.
Има много наши връстници, чийто проекти са уникални и ще се отразят добре на града ни и единствената пречка за реализирането им е
липсата на средства. Младежката банка работи в посока за осъществяване на нещо ново и полезно за младите хора, а идеята заслужава отделеното време и труд от наша страна“.
Историята продължава на:
http://www.wcif-bg.org/interviews.php?page=interviews&&id=47&cur_page=1&v=6

„Училищно настоятелство на ПМГ „Екзарх Антим I“ Видин, успешно реализира проект „Училище за по-добро бъдеще“ по програма „Знания за успех“.

П

роектните дейности обхванаха 290 човека - 245 ученици /членове на клубове и участници в обученията; 12 преподаватели; 27
представители на институции – от Окръжен съд – Видин, Бюро
по труда, Кариерен център, Регионална библиотека, представители на
различни професии, представители на ВУЗ. С реализирането на проекта бе подобрена материалната база на библиотеката, засилиха се контактите на гимназията с различни институции и организации.
Историята продължава на:

http://www.wcif-bg.org/yearlaters.php?page=yearlaters&&id=40&v=6
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„Кампанията „Място в
сърцето” е изпит по морал и ценности“
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„Обществената фондация е обединяващ център на хора, институции и бизнес“

Даниела Димитрова,
Сдружение „Плевенски
Обществен
Фонд - ЧИТАЛИЩА“,
партньор в кампанията
„Място в сърцето“.

Даниела Димитрова,
Председател на УС на
„Обществен дарителски
фонда Стара Загора“.

„Б

О

лагодарение на участието ни в кампанията реализирахме наша
дългогодишна идея - да се построи първото в страната стационарно игрище по боче. Целта ни е не само да се създадат условия за постоянно спортуване на децата и младежите с интелектуални затруднения, но и за техните връстници“.

бществената фондация обединява хората. Тя е място, където
всички участници в обществения живот могат да се срещнат,
да поставят проблемите, да обсъдят различни решения, да потърсят възможности за тяхната реализация. Тя се оказва необходимото звено, което обединява хора, институции и дарители, за да може
след това всички заедно да продължат в една посока. Да работят, за
това да става техния град по-добър и по-красив“.

Историята продължава на:
http://www.wcif-bg.org/blog/?p=465

Историята продължава на:
http://www.wcif-bg.org/blog/?p=678

„Знам, че при проблем
има на кого да разчитам“

„Има нужда от големи
инвестиции в създаване
на здраво гражданско
общество“

Интервю с
Михаил Христов, двукратен световен шампион за мъже и младежи
по лека атлетика – параолимпийска дисциплина
и Спортен талант на
ФРГИ и „Еврофутбол“.

Н

а всички ни е ясно, че колкото по-професионален става спорта,
толкова повече средства се изискват – както за възстановяване, състезания и лагери, така и за поддръжка на протезите, с
които бягам. Програмата „Спортни таланти“ на ФРГИ и „Еврофутбол“
ми даде възможност, която промени не само плановете ми в спортно
отношение, но и животът ми.“
Историята продължава на:
http://www.wcif-bg.org/interviews.php?page=interviews&&id=19&cur_
page=4&v=6

Любомир Борисов,
Управител на
„ПЛ Контрол“ ООД и
дарител на Обществен дарителски фонд
Габрово.

Д

арявам, там където има нужда, не става въпрос само за пари.
Дарявам време, усилия, внимание. Смятам, че има нужда от големи инвестиции в създаване на здраво гражданско общество
и дарителството е един от начините да се реализират. Подкрепям
идеи свързани с възраждане на моралните и етични ценности, които
са ни сплотявали като нация години наред. Част от самосъзнанието
ни е свързано с историята, затова се стремя да подкрепям и каузи отнасящи се до запазване „чистотата“ на българската история.
Историята продължава на:
http://www.wcif-bg.org/blog/?p=585

Дарители и
партньори
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Дарители на стоки и услуги
Фондация Чарлз
Стюарт Мот
Програма за развитие на обществените фондации
в България и организационна подкрепа за ФРГИ
Фондация
„Америка за България“
Програма за развитие на обществените фондации
в България и Фонд „Живо наследство“
Еврофутбол ООД
Програма „Спортни таланти“
SAP Labs България
Фонд „Знания за успех“
Първа инвестиционна банка АД
Фонд „Социална отговорност на ПИБ“
ТехСуп Глобъл
Фонд за даряване на софтуер „TechSoup“
Майкрософт
Ден на Неправителствените организации
Societe Generale Експресбанк
Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“
Techem
Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“
Програма „Права и гражданство“
на Европейски съюз
Проект „Комикси за равнопоставеност“

Vivacom Art Hall
Предоставяне на Vivacom Art Hall
за провеждане на събития на ФРГИ
Coca Cola
Напитки за събития
Българска Асоциация
за семейно планиране
Кетъринг на наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
Apeiron
За организация по връчването на наградата
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
БНТ
За изработване и излъчване на информационни клипове
за наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“
БНР
За осигуряване на Студио 1 на БНР за церемонията по връчване
на наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“
Инхом
За изработването на статуетките за наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
Столична община
За предоставяне на сцена за фестивала
„Живо наследство“
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Доброволци:
Индивидуални дарители на
стоки и услуги:
Автори на ръчно изработени
предмети в сайта ни:
www.2gathertogether.org
Изабел Басмаджиян
Антония Колева
Кристина Динева
Соня Маринова
Мария Аргирова
Вихра Василева
Ваня Тодорова
Елена Шемтова
Вяра Ценева
Мария Църкова
Иванка Зонева
Даниел Цочев –
водещ на церемонията по
връчване на наградите „Валя
Крушкина – журналистика за
хората“
Членове на Групата
на съветниците на
ФРГИ и оценители
на проекти
Тервел Пулев
Люба Пашова
Евгения Раданова
Георги Анастасов
Ирина Цекова
Рая Иванова
Ивайло Кармазов
Николай Иванов
Снежана Иванова
Светослав Костов
Николай Дамянов
Яна Касова
Владимир Николов
Илияна Димитрова
Екатерина Михайлова
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Медийни партньори:
Михаил Таков
Стела Енева
Явор Михайлов
Георги Петров
Илияна Николова
Мария Димитрова
проф. Даниела Дашева
Филип Петрунов
Мартин Томанов
Хермина Емирян
Екатерина Иванова
Любо Ганев
Росица Маринова
Дани Колева
Стефан Попов
Георги Цветков
Антон Праматаров
Членове жури –
наградите „Заедно“
Константин Пенчев,
Омбудсман на Република България и Председател на журито
Д-р Росица Врабевска
Камен Колев
Симона Чаръкчиева
Пламен Дичев
Мария Чернева
Йордан Матеев
Владимир Йончев
Членове жури - награди „Валя
Крушкина“
Антоанета Цонева
Антоан Божинов
Веселин Стойнев
Росен Цветков
Владимир Йончев
Живко Георгиев

Пролет Велкова
Силвия Великова
Вяра Анкова
Николина Димитрова
Стояна Георгиева
Радослав Янкулов
Полина Паунова
Калин Парванов
Даниел Чипев
Петьо Ценков
Обществен съвет на фонд
„Валя Крушкина“
Членове по право:
Венцислав Крушкин,
Учредител
Вирджиния Владимирова, Учредител и Председател на Обществения съвет
Моника Христова,
Председател на Настоятелството на ФРГИ
Илияна Николова, Изпълнителен директор на ФРГИ
Членове, избрани от учредителите:
Добрина Чешмеджиева
Радосвета Стаменкова
Красимира Величкова
Павлина Филипова
Теодора Тодорова
Константин Кисимов
Димитър Анестев
Доброволци подкрепящи събития на ФРГИ:
Алкин Февзи
Емануела Асенова
Нели Лалковска
Стоян Петров
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Индивидуални
дарители:
Дарители до 100 лева
Александър Йорданов
Атанас Гегов
Галя Ангелова
Ганьо Ганев
Георги Ганчев
Емилия Чобанова
Иван Белчев
Йорданка Ангелиева
Наталия Коцева
Радосвета Стаменкова
Силвана Мартова
Славчо Митрев
Татяна Аладжова
Тодор Йорданов
Християн Ландсман
Дарители до 500 лева
Александър Кошев
Анатолий Маринов
Анна Радева
Геновева Миланова
Йордан Петров
Красимира Боева
Петър Джамбазов
Петър Стоянов
Снежана Сидерова
Станимир Бакшев
Стефан Хиков
Ценка Йонкова
Цонко Петров
Дарители до 1000 лева
Адриане Димитрова
Галина Асенова
Мария Башева-Венкова
Михаела Стоянова
Радослав Радев

Дарители над
1 000 лева
Александър Ничаев
Анела Милчева
Георги Митев
Георги Николчев
Даниела Димова
Дарин Сотиров
Дора Куршумова
Евгения Желева
Илия Михов
Илияна Николова
Йорданка Коева
Катя Дянкова
Красимира Томова
Кристина Михова
Манол Манолов
Мария Димитрова
Мария Петрова
Мария Тюфекчиева
Милена Величкова
Моника Писанкънева
Надка Вълкова
Наско Драков
Наталия Конова
Олег Стоилов
Петър Андреев
Петър Желев
Росица Димитрова
Стефан Драшков
Стоян Марков
Стоян Стоянов
Тони Куцаров

Юридически лица
Ай Би Ес ЕООД
Акварел ЕООД
Алвас грейн ЕООД
Алголекс ЕООД
БДФ
Бизнес Център
Болница офис „Токуда“
Бошнаков ЕООД
Българско дружество
за връзки с обществеността
Виж Варна ЕООД
ГППДП БИГ-ДЕНТ ООД
Грабо медия ООД
Дончев ЕООД
Д-р Борислав Михов
АИПППДМ ЕООД
Информационна къща
ООД
Лео Бетонови изделия ЕООД
Медисофтис ЕООД
Милениум консултинг ООД
Милиер
Електроинженеринг ЕООД
Служители НОИ
НЧ Априлов-Палаузов
Оньор ООД
Перпетуум ПР ООД
Призма ЕС ООД
Сосиете Женерал
Експресбанк
Училище „Васил Левски“

Церемония по връчването на годишните награди „Заедно“ 2014 г.

Структура
и екип
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Структура
на ФРГИ

Настоятелство
на ФРГИ
Аниел Гочев
Валери Манчев
Димитър Цолов
Илиян Христов
Милена Бурнаска
Моника Христова — Председател
на Настоятелството
Ралица Агайн — Гури

Настоятелство
Стратегическо управление,
формулиране на
политически решения
за предоставяне
на финансиране

Екип на ФРГИ

Група на
съветниците
Оценка на
предложенията
за финансиране

Изпълнителен
директор
Оперативно
управление

Програмен
екип
Доброволци

Програмен директор
Мениджър финансирания
Мениджър развитие
на филантропията
Мениджър
комуникации
и информация

Обучители
и
консултанти

Координатор
развитие
Координатор
програми
Координатор
проекти
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Административен екип
Финансов
мениджър
Офис
мениджър

Изпълнителен директор — Илияна Николова
Програмен директор — Елеонора Гаджева
Мениджър Развитие на филантропията — Моника Писанкънева
Мениджър Финансирания — Галина Асенова /от септември 2014 г./
Координатор проекти — Валери Панджаров
Финансов мениджър — Мария Стоименова
Мениджър комуникации и информация — Мария Цекова
/Деница Абаджиева, от юли 2013 г. в отпуск по майчинство/
Координатор Програми — Петър Андреев
Офис мениджър — Мария Петрова

Финанси
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В следващите таблици ви представяме разпределение на
финансиранията отпуснати от ФРГИ през 2014 г. по програми в лева. Посочени са – организацията, населеното място и
собствения финансов принос на организацията.

Индивидуални
дарители

Платени услуги
Корпоративни дарители

5 040 лв.
0.51%

48 847.10 лв.
4.95%

135 630.72 лв.
13.75%
Столична
община
7 718.8 лв.
0.78%

Асоциация Africa e Mediterraneo
ComiX4= Комикси
за равнопоставеност
„Програма права и гражданство“
на Европейския съюз

Източници
за финансиране
2014

Фондация „Институт отворено общество“
32 916.62 лв.
3.34%

(през периода 2013-2014)
№

Организация

Населено място

Финансиране ФРГИ

1. Училищно настоятелство при СОУ "Димитър Благоев"

Свищов

808,00

2. Училищно настоятелство при СОУ “Васил Левски”

Троян

901,47

3. УН при ЕГ „Пейо Яворов“

Силистра

952,00

4. УН при ПМГ "Екзарх Антим I”
Фонд „Знания за успех“
5. Училищно настоятелство при СОУ "Димчо Дебелянов"
(през периода 2013-2014)
6. Училищно настоятелство при СОУ "Атанас Буров"

Видин

1474,00

Белене

1000,00

Силистра

1251,60

7. Родителска Асоциация при ПГ "Никола Пушкаров"

Камено

698,90

8. Училищно настоятелство при СОУ "Христо Ботев"

Тутракан

Фондации
21 201.09 лв.
2.15%
Фондация
Чарлз Стюарт Мот

24 425.30 лв.
2.48%

Фонд „Знания за успех“

434 638.07 лв.
44.06%

1034,21
ОБЩО: 8 120,18

(през периода 2014-2015)
SAP Labs България
39 116.60 лв.
3.96%
Еврофутбол

Фондация Америка
за България

97 034.00 лв.
9.84%

140 000.00 лв.
14.19%

1. Училищно настоятелство при СОУ „Иван Хаджиенов“

Казанлък

4000,00

2. Училищно настоятелство при ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Видин

4240,00

3. Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев“

Карнобат

4000,00

4. Училищно настоятелство при СОУ Св. Св. Кирил и Методи

Криводол

4474,80

5. Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев“

Кърджали

3909,60

6. Училищно настоятелство при СОУ Св. Климент Охридски

Ракитово

1939,92

7. Училищно настоятелство при СОУ „Димчо Дебелянов“

Белене

2400,00

8. Училищно настоятелство при СОУ „Димитър Благоев“

Свищов

2160,00

(през периода 2014-2015)
ОБЩО: 986 568.30 лв
100.00%

ОБЩО: 27 124,32

*Общата отпусната сума от ФРГИ по програмата през 2014 г. е 35 244,50 лв.
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Програма „Спортни таланти“

Програма „Спортни таланти“
№

Име

Населено място
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Собствен принос

Финансиране ФРГИ

продължение от стр. 48

№ Име

Населено място

Собствен принос

Финансиране ФРГИ

1. Борис Недялков

Видин

990,00

3081,25

28. Десислава Георгиева

Пловдив

547,00

2400,00

2. Александрина Ризова

Перник

270,00

1500,00

29. Мирела Ванчева

София

394,00

2070,00

3. Михаил Христов

София

1850,00

3980,00

30. Боян Луков

София

1663,02

3040,00

4. Лидия Иванова

София

1291,00

4800,00

31. Кристина Ташева

София

3856,00

5000,00

5. Камен Минков

София

998,00

3700,00

32. Васка Благоева

Велинград

420,00

1680,00

6. Лилиян Станева

София

865,00

1622,00

33. Никол Стамболийска

Кюстендил

860,00

4000,00

7. Петьо Кръстев

Койнаре

171,00

3120,00

8. Митко Ценов

Мездра

400,00

2600,00

9. Мирослав Кирчев

Русе

600,00

3050,00

10. Иво Фудулски

София

560,00

2120,00

1 Николаос Тситридис

София

500

11. Николина Николова

София

82,00

2850,00

2 Николай Стайков

София

500

12. Диляна Давидова

Враца

419,00

1740,00

3 Мария Цънцарова

София

500

13. Георги Гайдарджиев

Благоевград

539,99

2600,00

4 Миролюба Бенатова

София

1000

14. Денислав Коджабашев

Варна

1300,00

3125,00

5 Деян Божидаров

Варна

500

15. Теодор Георгиев

Дупница

1277,91

2392,00

6 Надежда Чипева

София

500

16. Георги Божилов

София

340,00

1300,00

17. Елизабет Кирилова

Костинброд

1127,00

2560,00

18. Денис Димитров

Монтана

406,00

1800,00

19. Карин Околие

София

1000,00

5000,00

20. Паулина Попова

София

2846,00

4574,00

21. Вергиния Рангелова

Костинброд

377,00

2000,00

22. Виктория Тенчева

Пловдив

484,00

1500,00

23. Петър Пеев

София

616,00

1520,00

24. Любомир Костов

София

502,00

1387,00

25. Виолета Генчева

София

900,00

3200,00

26. Милица Мирчева

Мездра

400,00

2000,00

27. Йонко Дончев

Стара Загора

506,00

1859,00

Общо: 89 170,25

Фонд „Валя Крушкина“
№ Име

Населено място

Финансиране ФРГИ

Общо: 3500
Програма за развитие на обществените фондации

Фонд „Институционално развитие“
№ Организация

Населено място

Собствен принос

Финансиране ФРГИ

1.

„Обществен Дарителски
Фонд – Сливен“

Сливен

9066,00

18000,00

2.

„Обществен Дарителски
Фонд – Габрово“

Габрово

7815,00

18000,00

3.

„Обществен Дарителски
Фонд – Стара Загора“

Стара Загора

10000,00

10000,00

4.

„Обществен Дарителски
Фонд – област Бургас“

Бургас

7800,00

18000,00

5.

„Обществен Дарителски
Фонд – Чепеларе“

Чепеларе

3400,00

3470,00

6.

„Обществен Дарителски
Фонд за Варна“

Варна

5000,00

5000,00
Общо: 72 470,0
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Фонд „Социални иновации“
№ Организация

Фонд „Живо наследство“
Населено място

Собствен принос

Финансиране ФРГИ

№ Организация

Населено място

12810,00

12810,00

1. Асоциация „Знание“

Ловеч

Асоциация „Партньори
2. Кюстендил“

Кюстендил

3. Асоциация „Заедно за Къкрина“

Къкрина

4. Читалище „Гео Милев — 1954“

Момин проход

5. Читалище „Васил Левски - 2012“

Пожарево

„Обществен Дарителски
Фонд – Сливен“

Сливен

„Обществен Дарителски
2.
Фонд – област Бургас“

Бургас

15000,00

15000,00

Стара Загора

36000,00

36000,00

1.

3.

„Обществен Дарителски
Фонд – Стара Загора“

Общо: 63 810,00

Фонд „Лидерство в местната филантропия“
№ Организация
1. Асоциация „ПЕЛСА“
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Населено място
Пловдив

Собствен принос

Финансиране ФРГИ

12 000,00

12 000,00
Общо: 12 000,00

Собствен принос

Финансиране ФРГИ

1960,00

4000,00

700,00

4000,00

Асоциация „Български Червен
3.
Шумен
Кръст – областен съвет Шумен“

500,00

3600,00

4. „Обществен Фонд — Русе“

500,00

1.

„Обществен Дарителски
Фонд — Стара Загора“

2. „Обществен фонд — Лом“

Стара Загора
Лом

Русе

900,00

5745,16

1996,47

4890,00

703,00

2800,00

2342,71

4200,00

940,00

4119,00

Читалище
„Любен Каравелов — 1897“

Куртово Кунаре

2380,00

3500,00

7.

Училищно настоятелство –
Гимназия за приложни изкуства

Смолян

1000,00

3950,00

8. Читалище „Изгрев — 1930“

Баничан

1220,00

3668,00

9. Фондация Open space

София

1319,26

3750,23

ВеликоТърново

1074,00

4570,00

Фонд „Младежки банки“
Населено място

Финансиране ФРГИ

6.

10.

№ Организация

Собствен принос

Асоциация „Работилница —
седянка“

11. Читалище „Пробуда — 1958“

Шумен

345,16

2256,00

12. Читалище „Зора — 1990“

Победа

1600,00

3900,00

Бяга

2366,00

3419,00

Радилово

1095,00

2036,00

1431,00

5066,00

3328,34

3931,98

13.

Асоциация „Млад природозащитник БЕСЕПАРА“

14. Читалище „Зора — 1903“
15.

2000,00

Асоциация „Заедно по пътя към
Разград
Европа“

„Обществен Дарителски
5.
Фонд — Сливен“

Сливен

700,00

4000,00

Федерация на културно-про16. светните дружества на
каракачаните в България

„Обществен Дарителски
Фонд — област Бургас“

Бургас

500,00

4000,00

17.

Асоциация „Фокус — Европейски
Пазарджик
център за развитие“

931,00

4026,00

Враца

1830,00

2400,00

18.

Читалище
„Свети Цар Борис І — 1909“

Бистрица

894,00

3122,32

Пазарджик

1500,00

3580,40

19.

Бургас

700,00

2659,20

Перник

200,00

1440,00

Асоциация „Култура и околна
среда“

20. Асоциация „Бага-тур“

Стара Загора

781,54

3808,25

10. Асоциация „Бокая“

Видин

485,00

3172,00

21. Читалище „Мургаш — 1929“

Желява

429,00

1261,18

11. Асоциация „Дебют“

Кюстендил

540,00

3512,00

6.

7. Асоциация „ТЕМП — АРТ“
8.

Асоциация „Фокус — Европейски
център за развитие“

9. Асоциация „Обектив“

Сливен

Общо: 76 678,32
Общо: 35 704,40
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БАЛАНС
към 31.12.2014 г.

АКТИВ
(всички суми са в хил. лева)

2014 г.

2013 г.

към 31.12.2014 г.

ПАСИВ
(всички суми са в хил. лева)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

I. РЕЗЕРВИ

2013 г.

1 610

1 184

1. Земи и сгради, в т.ч.:

244

257

— сгради

244

257

Общо за група I :

1 610

1 184

7

12

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ “A” :

1 610

1 184

64

4

Общо за група I :

315

273

1. Задължения към доставчици, в т.ч. :

10

2

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ “Б” :

315

273

до 1 година

10

2

В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ

2. Задължения към финансови институции, в т.ч. :

30

I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

до 1 година

30

1

2. Машини, производствено оборудване и апаратура
3. Транспортни средства и други ДМА

1. Други материални запаси
Общо по група I :

1

3. Други задължения, в т.ч. :

5

2

1

1

--- осигурителни задължения, в т.ч. :

4

1

до 1 година

4

1

— данъчни задължения, в т.ч. :

1

1

до 1 година

1

1

45

4

45

4

Г.Финансирания и приходи за бъд. периоди,в т.ч. :

738

1 083

— финансирания

738

1 083

2 393

2 271

33
Общо по група II :

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1

II. ВЗЕМАНИЯ
1. Други вземания

1. Други резерви

2014 г.

33

18
18

ОБЩО за РАЗДЕЛ “В”, в т.ч. :
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
24

13

2 020

1 966

Общо по група IV :

2 044

1 979

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ “В” :

2 078

1 998

СУМА НА АКТИВА ( раздели Б+В)

2 399

2 271

1. Парични средства в брой
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)

до 1 година

СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2014 г.
(всички суми са в хил. лева)

2014 г.

2013 г.

55

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 г.
ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
към 31.12.2014 г.
(всички суми са в хил. лева)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
1

1. Разходи за материали и в.услуги, в т.ч. :
а ) външни услуги

1

2014 г.

2013 г.

592

736

66

39

658

775

403

433

1 061

1 208

91

80

3

2

94

82

1 155

1 290

426

547

1 581

1 837

Наименование на разходите
I. Разходи за дейността
A. Разходи за регламентирана дейност

ОБЩО Разходи за оперативна дейност

1

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

1
5

4. Печалба от обичайната дейност

5

1. Дарения
2. Други разходи
Всичко А

Общо Разходи

1

5. Счетоводна Печалба

5

5

6. Разходи за данъци от печалбата

1

1

7. Печалба след данъчно облагане

4

4

5

6

ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+6+7)

Б. Административни разходи
общо за група I
II. Финансови разходи
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
4. Други разходи по финансови операции
Общо за група II
V. Общо разходи
VI. Резултат

към 31.12.2014 г.
(всички суми са в хил. лева)

2014 г.

2013 г.

5

6

Всичко (V + VI)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
— Услуги

1

— наеми

към 31.12.2014 г.
(всички суми са в хил. лева)

2014 г.

2013 г.

Наименование на приходите

5

5

ОБЩО приходи от оперативна дейност

5

6

А. Приходи от регламентирана дейност

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

5

6

1. Приходи от дарения под условие

18

27

Общо Приходи

5

6

2. Приходи от дарения без условие

1 370

1 654

ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)

5

6

1 388

1 681

35

62

154

90

189

152

4

4

1 581

1 837

1 581

1 837

I. Приходи от дейността

общо за група I
II. Финансови приходи
2. Приходи от лихви
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група II
IV. Печалба от стопанска дейност
V. Общо приходи
Всичко (V)
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
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oтчет за Собствен капитал
към 31.12.2014 г.

(всички суми са в хил. лева)

2014 г.

2013 г.

Показатели

Наименование на паричните потоци
I. Наличност на паричните средства в началото на периода

1 979

1242

към 31.12.2014 г.

(всички суми са в хил. лева)

Салдо в началото на отчетния период

ДРУГИ РЕЗЕРВИ

ОБЩО

1 184

1 184

426

426

II. Парични потоци от нестопанска дейност

Финансов резултат за текущия период

A. Постъпления от нестопанска дейност

Салдо към края на отчетния период

1 610

1 610

Собствен капитал към края на отчетния период

1 610

1 610

Получени дарения под условия

968

1861

Получени дарения без условия

14

22

186

117

29

1

1 196

2 001

Изплатени дарения

592

580

Изплатени заплати

170

180

Изплатени осигуровки

40

44

Плащания по банкови и валутни операции

34

82

Плащания за услуги

166

135

Други плащания

134

248

1 136

1 269

60

732

5

5

5

5

Други плащания

0

0

Всичко плащания за стопанска дейност

0

0

5

5

2 044

1 979

65

737

Постъпления от банкови и валутни операции
Други постъпления
Всичко постъпления от нестопанска дейност
Б. Плащания за нестопанска дейност

Всичко плащания за нестопанска дейност
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
III. Парични потоци от стопанска дейност
А.Постъпления от стопанска дейност
Постъпления от продажба на активи и услуги
Всичко постъпления от стопанска дейност
Б. Плащания за стопанска дейност
Плащания за услуги и за придобити активи

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
IV. Наличност на парични средства в края на периода
V. Изменение на паричните средства през периода

Финанси • Годишен Отчет 2014

58
регистриран одитор 0087
Радинка Б. Стоева
София ул. „Лавеле“ № 16

59

ДО УЧРЕДИТЕЛИТЕ
на Фондация „Работилница
за граждански инициативи“
гр. София

Доклад на
независимия одитор
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Фондация
„Работилница за граждански инициативи“ към 31 декември 2014 година, включващ счетоводния баланс към
31 декември 2014 година; отчета за приходите и разходите, отчет за
промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за
годината, завършваща на тази дата, както и обобщено оповестяване
на съществуващите счетоводни политики и другата пояснителна информация.
Отговорност на Ръководството за финансовия отчет
Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните
стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и за
такава система на вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да
не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат
на измама или грешка.
Отговорност на Одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от
нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че
ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени
отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на
измама или на грешки. При извършване на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет
от страна на дружеството, за да разработи одиторските процедури,
които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел да изразява

мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол.
Одитът също така включва оценка уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни
оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното
представяне във финансовия отчет.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразяване на одиторско мнение.
Мнение
По наше мнение, финансовият отчет на Фондация „Работилница за
граждански инициативи“ към 31 декември 2014 год., представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на
дружеството, както и неговите финансови резултати от дейността
и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки
и средни предприятия.
Доклад върху други правни и регулативни изисквания
Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на закона за счетоводството /чл. 33/
В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството /чл. 38, ал. 4/ ние сме се запознали с годишния доклад за дейността на Дружеството за отчетната 2014 година.
Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет
за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен
доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството.
Финансовата информация представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2014 година.

20 . 03 . 2015
София

Регистриран одитор:
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Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Фондацията е регистрирана през 2001 година и е продължител на работата на програмата на „Чарити Ноу Хау” за България,
работила в страната от 1997 година.
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