ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2017

Съдържание

1. Писмо от Изпълнителния директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2. Развитие на местни общности за по-добър живот . . . . . . .

4

2.1. Социално развитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2. Иновации в образованието . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.3. Развитие на дарителството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

2.4. Подкрепата на таланти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

2.5. Подкрепа за НПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

3. Дарители и партньори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

4. Структура и екип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

5. Финанси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2

Писмо от Изпълнителния директор • Годишен Отчет 2017

Писмо от
изпълнителния
директор

Илияна Николова,
Изпълнителен
директор, ФРГИ

В едно все по-поляризирано по отношение на
ценностите общество, активните граждани
с експертни знания в областите, в които работят, са в основата на неправителствените организации и на гражданското общество.
Те поддържат ценностите на отвореното,
включващо и плуралистично общество. Организациите на гражданското общество или както
по-често ги наричаме неправителствените
организации (НПО), чрез работата си допринасят за създаване на обществен капитал, който е предпоставка за устойчиво развитие и
социалната справедливост. НПО обикновено са
първите, които реагират в случаи на заплаха за
околната среда, човешките права, включително
правата на жените, децата, бежанците и всички групи в неравностойно положение. НПО предлагат местни решения на глобални проблеми,
по един включващ и демократичен начин, като
по този начин мобилизират външни и местни
ресурси. НПО и частните дарители работят
съвместно, за да открият възможности, канализират ресурси и създадат положителната

социална промяна. Благодарение на усилията
на НПО се разрешават проблеми, които поради една или друга причина са извън обхвата на
действие на публичните институции. НПО са
двигателите на социалния прогрес, поради своята способност да обединяват различни гледни
точки, както и да заздравяват устойчивостта
на общностите в непредвидимо променящите
се местни и глобални условия. НПО играят ключова роля в поддържането на ценностите на
демокрацията и са в противовес на опитите
за ограничаване на гражданските свободи. НПО
работят за промяна на нагласите, култивират
знания и умения в младите поколения, влияят
на новите елити и работят в партньорство с
държавните институции, като понякога поставят под въпрос ефективността на техните
политики, апробират алтернативни подходи, и
играят ролята на коректив.
Защо разказвам всичко това ли? Защото, това е
описание на работата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, представена чрез
само малка част от дейностите на организаци-
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ите, които подкрепяме. Да, ФРГИ не може да
извърши всички тези дейности. Затова ФРГИ е
дарителят, фасилитаторът, протагонистът,
вдъхновителят за хората от малките НПО,
които създават обществен капитал; героите,
които ежечасно работят за социална промяна;
човеците, които ежедневно са социално ангажирани и солидарността им с хората в неравностойно социално положение променя живота на
тези хора за добро; социалните предприемачи,
които променят общностите си и вдъхновено
работят за местно културно, социално и икономическо развитие; учителите, които променят образованието и вдъхновяват своите
ученици; родителите, които се учат заедно със
своите деца; младежите, които изграждат лидерски знания и умения; хората от местните
общности, обединени за доброто на тези общности. Малката като обем средства финансова
подкрепа на ФРГИ е важна по значение за тези
хора (според изследване на ИОО по-голямата
част от активните граждански организации са
малки с ограничен финансов ресурс за изпълнение на своите дейности като през 2016 г. са
имали обороти до 20 000 лв.) Тя е такава, защото е много рядка в нашето общество, защото

ангажираността към обществото се подкрепя
предимно от частни дарители в България.
Точно за тези граждански организации и техните вдъхновени хора, ФРГИ работи активно
и през 2017 година. За ФРГИ 2017 беше година,
изпълнена с много труд, но и с удовлетворение,
радости и признания, нови и важни инициативи.
Получихме отличия. Заедно с „Еврофутбол“ сме
носител на приза за най-сполучливо партньорство между бизнес и НПО на наградите „Най-голям корпоративен дарител“ на Български дарителски форум. Наградата се връчва въз основа
на гласовете на членовете на организацията и
е за програма „Спортни таланти“, която реализираме съвместно с компанията от 2012 г.
насам. През 2017 г. ФРГИ получи първо място за
организация с най-много публикации на наградите на НПО Портала.
В лицето на Лидл България намерихме партньор, който прие идеята да финансира промяна,
основана върху разбирането, че гражданите не
са пасивни консуматори, а активни участници в
създаването и развитието на средата, в която
живеят, а активизирането им за подобряване
качеството на живот в различните населени

места е основният фактор за постигане на
устойчив растеж. Роди се „Ти и Lidl – за по-добър живот“, финансираща програма, най-голямата от частен дарител в България.
ФРГИ продължи да бъде една от малкото организации, които дълготрайно оказват подкрепа
за граждански каузи и не само. И през 2017–та
организирахме инициативи за учене и обмяна на
опит между представители на сектора. Продължихме да предоставяме и технологичен ресурс
за развитието на гражданските организации и
разширихме възможностите за подобряване на
тяхната работа с нови продукти включително.
Всичко това нямаше да се случи, ако ФРГИ не
получаваше доверието на своите дарители,
партньори, приятели, поддръжници, на хората
от финансираните организации, на доброволците. Нямаше да се случи без въвлечеността на
членовете на Настоятелството и активната
работа на екипа. Искрени благодарности за доверието и подкрепата, за предизвикателствата, поставени пред нас.
Заедно всички поставяме основата на добрия
живот за хората на България. Вижте как на
следващите страници.

Развитие
на местни
общности
за по-добър
живот

Има хора, които не чакат. Хора, които
в проблемите виждат възможности.
Хора, които вярват, планират, работят,
намират съмишленици и вдъхновяват
последователи. Има хора, които променят. Шестнадесета поредна година ние
от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепяме тези хора
да променят живота в местните общности към по-добро.
За нас по-добрият живот е възможен чрез
развитие на общностите — географски
или по интереси. Дългогодишният ни
опит показва, че само когато членовете
на една общност се чувстват пълноценни и се развиват, тогава и животът в
тази общност е пълноценен. И обратно
— добре развитите общности са среда
за реализация на потенциала на нейните
членове.
Ние знаем, че икономическото, социално,
културно и екологично подобряване на
живота в местните общности не е външен процес. Напротив — промяната идва
от хората, за хората и се случва заедно
с тях. Защото никой не познава по-добре
проблемите на една общност от нейните членове.

Никой друг, освен тях, не притежава потенциала, знанията и опита за справянето с тези проблеми. В следващите
редове ще ви срещнем с хората и организациите, които насърчихме сами да
поемат отговорност — да работят за
своето развитие и за развитието, на
общността, от която са част.
Знаем, че развитието на общността не
е бърза корекция и конкретен отговор на
даден проблем. Развитието на общността е цялостен и дългосрочен процес, при
който действията са еднакво важни, колкото и резултатите. Затова тук няма
да ви разкажем само за реализираната
промяна, но и ще ви преведем по пътя
към нейното постигане.
Ние знаем, че развитието на местните
общности укрепва гражданското общество. Защото само в добре развитите
общности са възможни диалогът и съвместната работа между граждани и институции за по-добър живот. Надяваме
се примерите, които ще ви представим
на следващите страници да ви вдъхновят
да бъдете повече граждански ангажирани.
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В България хиляди деца и младежи израстват без възможност да реализират своя потенциал. Най-малко всяко
четвърто дете е в риск или застрашено от риск. Хиляди
деца завършват осми клас без да могат да четат, а някои
изобщо не ходят на училище. Повечето не разпознават
собствените си емоции и общуват чрез шамари. Други
деца – отглеждат свои деца. Нараства и ежедневната нетърпимост към хора от различни маргинализирани групи.
Подобряването на живота в общността се случва, когато
всички нейни членове имат равни възможности за развитие. Затова през 2017 г. продължихме да работим активно за изграждане на сигурна и здравословна среда за деца и
младежи. Работихме за намаляване на проявите на дискриминация, но и създадохме среда за пълноценно участие на
хора от уязвими групи в живота на техните общности.
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Социално развитие

Програма „Дъга“
През 2017 г. приключиха 24-те инициативи
за развитие на деца и младежи в риск или
застрашени от риск. Финансираните организации работиха за целенасочено сътрудничество между родители, учители и цялата местна общност в най-добрия интерес
на детето.
В резултат децата и младежите не само
придобиха нови знания, умения и социални
компетенции. Голяма част от тях активно
участваха във вземането на решения - кои

да бъдат инициативите, в които да участват и какви са възможностите за подобряване на животa в местна общност. Тези
резултати се дължат най-вече на възрастните – семейства, педагози, представители на местните образователни институции и местната власт, както и на всички
хора в общността, които развиха умения
да се вслушват в гласа на младите. Благодарение на реализираните инициативи семействата подобриха комуникацията с де-

цата си и станаха част от техния живот.
Учителите и представителите на местните институции също научиха как ефективно да общуват с децата и младежите.
Резултатите от проектите достигнаха
до цялата местна общност, така че нейните членове да не затварят очи пред проблемите на децата и младежите и да допринасят за разрешаването им.

Програмата в цифри
Реализирани
инициативи

Обхванати
деца и младежи

Родители

Роднини

Учители

Представители на
местната власт

24

4671

1240

550

433

173
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Социално развитие

Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

Асоциация „Надежда за Антоново“

Антоново

Фондация „Кузманов“

Звъничево

Сдружение „Равновесие”

Бургас

Сдружение „Дружество Знание“

София

Народно читалище „Любен Каравелов 1897”

Куртово Конаре

Сдружение „Стъпка по стъпка“

Велико Търново

Фондация „Малък Зограф”

Самоков

Сдружение „Партньори – Кюстендил“

Кюстендил

Фондация „Детето и фолклора”

София

НЧ „Умение – 2003“

Ямбол

Сдружение „Нашето бъдеще – Омуртаг”

Омуртаг

Фондация „Ръка за помощ“

Добрич

Сдружение „НЮ ЛАЙФ – Нова Загора“

Нова Загора

Клуб „Отворено общество”

Стара Загора

Народно читалище „Земеделец 1874”

Нoво Село

Фондация „Широки перспективи”

София

Сдружение за младежка дейност

Мирково

ИМКА Габрово

Габрово

Дружество за Обединените нации в България

София

Сдружение „Бъдеще за нас“

Лясковец

Фондация „Здравето на ромите“

Сливен

Сдружение Видински общински фонд „Читалища“

Видин

Сдружение „Зорница“

Исперих

Сдружение „Алтернативи, доброволчество, развитие“ /АлДоРа/

Шумен

Íoâî Ñåëî
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Ìèðêîâî

Ñàìîêîâ
Êþñòåíäèë

Øóìåí
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Íîâà Çàãîðà
Ñòàðà Çàãîðà

Çâúíè÷åâî

Êóðòîâî Êîíàðå

Ñëèâåí
ßìáîë

Áóðãàñ

Äîáðè÷
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Ще я наречем Ани, въпреки че това не е истинското º име. Ани е от Габрово,
майка на шестгодишна дъщеря. Отглежда я сама. Обича дъщеря си повече от
всичко и се стреми да º осигури онова, което имат децата на нейната възраст,
отглеждани от двама родители.
Работи от сутрин до вечер, прибира се уморена от дългия работен ден. Често
реагира остро и неодобрително на постъпките на дъщеря си. В резултат детето се чувства отхвърлено и неоценено. Постепенно дъщерята на Ани започва
да отказва да общува – в детската градина, на площадката, у дома. Тогава майка
º разбира, че има проблем.
Решението намира благодарение на проект „За повече детски усмивки“ на ИМКА
Габрово. Там преминава поредица от обучения и тренинги и няколко индивидуални
консултации с психолог. Тогава Ани осъзнава, че е необходима промяна в начина
º на общуване с детето. Разбира колко важно е ранното детство за здравословното състояние, образованието, социалното включване и цялостния успех
на детето. Научава се да бъде по-търпелива с дъщеря си, да я разбира и да се
поставя на нейно място. А по време на организираните в проекта лаборатории
за деца дъщерята на Ани се научва да общува по-добре с майка си. Сега тя няма
затруднения в комуникацията си с хората около нея. Ани и дъщеря º също бяха
подкрепени и от педагозите от детска градина, ангажирани в проекта, за да постигнат резултатите и желаната положителна промяна в своите отношения.

11

Развитие на местни общности за по-добър живот • Годишен Отчет 2017
Социално развитие

Програма за детско и младежко развитие,
основаващо се на подход, при който се отчитат
и надграждат силните страни на детето
През 2017 г. приключиха 15 от общо 18-те
подкрепени инициативи по Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на
подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Останалите три ще приключат през март 2018 г.

Благодарение на програмата над 1100 деца
и младежи от цялата страна изградиха умения за справяне с трудната ситуация, в която се намират. Участниците развиха способност за самостоятелно мислене и за
вземане на решения, повишиха увереност-

та си, придобиха умения за ефективно общуване и създадоха позитивна нагласа към
себе си, към заобикалящия ги свят, както и
към собственото си бъдеще

Програмата в цифри
Реализирани
инициативи

Обхванати
деца и младежи

Родители

Роднини

Учители

Представители на
местната власт

18

1125

503

309

109

153
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Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

Сдружение „БОКАЯ”

Видин

Сдружение „Бъдеще за Крепост"

Крепост

Сдружение „Мисия, иновации, гражданство“

Ловеч

Фондация „Идентичност"

Пловдив

Училищно настоятелство при ПГИ

Шумен

Фондация „СЕД"
Институт за насърчаване на професионалното образование и
обучение
Сдружение „Знание"

Пловдив

Институт за изкуство и терапия „ЛИБЕРА“

София

Сдружение „Шанс и закрила”

Хасково

ИМКА Добрич

Добрич

Сдружение „Алтернативи"

Айтос

Училищно настоятелство „Христо Ботев”

Кърджали

Сдружение „Училищно настоятелство на
Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр. Видин“

Видин

Сдружение „Ре-Акт“

София

Сдружение „Академика – 245"

Антоново

НЧ „Ахинора – 2003“

Видин

Сдружение „Съучастие“

Варна

София

Âèäèí

Äîáðè÷
Øóìåí
Ëîâå÷

Âàðíà

Àíòîíîâî

Ñîôèÿ

Àéòîñ

Ловеч

Ïëîâäèâ
Õàñêîâî
Êúðäæàëè

Êðåïîñò

13

Развитие на местни общности за по-добър живот • Годишен Отчет 2017
Социално развитие

Само за две години проектът на фондация „Идентичност“ в град Пловдив се
превръща в истинска школа по живеене. В нея 50 младежи на възраст от 14
до 19 години се научават как да се справят с трудни ситуации, чрез качествата и уменията, които притежават. В резултат младите хора повишават
самооценката си, развиват умения за отстояване на собствената си позиция,
научават се да общуват по-добре в семейството, училището и в приятелския
кръг, откриват и осъзнават своите силни страни и таланти. Един от тези
младежи е Ивона, която за две години от момичето в периферията израства
като лидер на групата и на своето училище.
В първите обучителни семинари Ивона е затворена и дистанцирана от останалите участници, общува само със съучениците си. Подходът на работа,
уважението и подкрепата, които получава по време на проекта, са факторите,
които по нейни думи променят живота º. Различните игри и казуси º помагат
да се научи как да се справя в конфликтите и как е най-ефективно да се реагира
в конкретна ситуация. Благодарение на проекта Ивона променя възприятието
за себе си, научава се да не се отказва от това, което иска, защото вярва, че
може да го постигне. Споделя, че прилага наученото от проекта, защото вече
развива таланта си и планира след време да го превърне в свой бизнес.
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Информационна кампания за популяризиране
на подхода за работа с деца и младежи,
основаващ се на силните им страни
Заедно с инициативите за детско и младежко развитие, през 2017 г. приключиха и
8-те кампании за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ
се на силните им страни. Кампаниите се
реализираха от осем от организациите,
подкрепени по двете програми за детско и
младежко развитие.

Кампаниите насочиха вниманието на местните общности към проблемите за детско
и младежко развитие и представиха постигнатите от тях проектни резултати. По
този начин повишиха чувствителността
на местната общност към проблемите
за детско и младежко развитие, инициираха диалог по темата с местни институции

и власти и поставиха началото за промяна
на утвърдените подходи за работа с деца и
младежи, които не носят резултат.
Кампаниите са избрани чрез конкурс, насочен към всички 42 организации, реализиращи проекти по двете програми за детско и
младежко развитие. В конкурса се включиха
24 организации от всички 42.

Достигнати чрез кампаниите
Родители

Педагози

НПО, работещи с
деца и младежи

Местни
институции

Широка
общественост

180

150

120

300

20 000
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Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

Сдружение „Алтернативи“

Айтос

Сдружение „Равновесие“

Бургас

ИМКА Габрово

Габрово

Сдружение „Шанс и Закрила“

Хасково

Народно читалище „Любен Каравелов 1897“

Куртово Конаре

Фондация „Идентичност“

Пловдив

Клуб Отворено Общество

Стара Загора

Сдружение „БОКАЯ“

Видин

Емилия Шушарова,
координатор на кампанията „ Децата са вълшебни семенца!”
на НЧ „Любен Каравелов 1897“, Куртово Конаре

Âèäèí

Ãàáðîâî

Àéòîñ
Áóðãàñ

Ñòàðà Çàãîðà
Êóðòîâî Êîíàðå

Ïëîâäèâ
Õàñêîâî

„Благодарение на нашата информационна кампания успяхме не
само да споделим и предадем своя опит за работа с деца, чрез
силните им страни, но и да осигурим продължение на част от
проектните ни дейности. Посланието ни „Деца с бъдеще – зависи от нас“ се прие много добре от учители, родители, както
и представители на местни граждански организации и институции, ангажирани по време на кампанията. Нещо повече – благодарение на застъпническата кампания, която реализирахме, представители на местния бизнес припознаха нашата кауза и дариха
средства, с които ще продължим работа в част от творческите ателиета. Същите стартираха с проекта ни по програма
„Дъга“ на ФРГИ и са изключително ефективен инструмент за
развитие на творческия потенциал на децата и младежите.“
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Въвличане на младежки лидери и учители в
противодействие срещу антициганизма в България
Ромите са най-неравнопоставеното и малтретирано малцинство в цяла Европа. Напоследък все по-приемливи стават обидните
изрази по отношение на ромите, които се
обвиняват за различни социални проблеми. И
у нас те са най-засегната група от езика на
омразата.
В отговор на тази тревожна тенденция реализираме проект „Въвличане на младежки
лидери и учители в противодействие сре-

щу антициганизма в България“. В резултат
през 2017 г. 518 учители и 393 младежи от
17 града в страната преминаха обученията
на тема „Заедно срещу антициганизма“ на
база Наръчника „Огледала“, издаден от Съвета на Европа и преиздаден на български език
от ФРГИ и Фондация „Младеново“.
През същата година в пет от 17-те града,
където се проведоха обученията, се реализираха мащабни кампании „Заедно срещу ан-

тициганизма“. В останалите градове кампаниите продължават през 2018 г. По време на
кампаниите ромски и не-ромски младежи се
обединяват в съвместни инициативи, свързани с изкуство, танци и спорт. Чрез тях
младите хора адресират предразсъдъците
към ромите и призовават местната общност за изграждане на по-толерантна и приемаща среда.

Проектът в цифри
Населени
места

Обучения

Кампании

Обхванати
младежи

Обхванати
Учители

17

17

5

393

518
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Териториален обхват

Ðóñå

Ëîì

Äîáðè÷
Mîíòàíà
Øóìåí

Âðàöà

Âàðíà

Ãàáðîâî

Ñîôèÿ

Ñëèâåí

Ïåðíèê
Ñòàðà Çàãîðà
Êþñòåíäèë

Ïàçàðäæèê
Ïëîâäèâ

Áëàãîåâðãðàä

Áóðãàñ

На 2 декември 2017 г. в Общинския театър в Кюстендил 40
младежи от ромски и неромски произход изиграват спектакъла „Играем заедно на една сцена“. На сцената оживяват образи от двата етноса и се разиграват етюди, вдъхновени от
реални ситуации. Чрез спектакъла младите хора показват, че
да си различен е предимство, а не дефицит. Сцената е метафора на реалния живот. Защото както младите успяват
заедно на сцената, така всички можем да бъдем по-успешни
когато преодолеем стереотипите и работим ръка за ръка.
Броени минути след като приключва представлението един
от зрителите споделя, че този спектакъл поучава не само
възрастните, но и е от полза за младите актьори, защото
променя нагласите им за справянето с антициганизма.
Даниел, един от участниците, признава, че за него най-ценно
в спектакъла е срещата с различни хора, но с общ интерес –
театъра. Ивана – друг млад актьор, е категорична, че не е
важно от какъв етнос си, а какъв човек си.
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Посока: Професия
През 2017 г. още 30 младежи от 18 до 25 години, без образование и работа, поеха „Посока: професия“. Програмата се реализира пилотно в Стара Загора от 2015 г. насам, а
това е втората група младежи, интегрирани на пазара на труда.
Освен повишаване на професионалната квалификация и свързване с потенциални рабо-

тодатели, в рамките на програмата младежите получиха подкрепа за личностно
израстване чрез индивидуална мотивационна програма.
Всички обучаеми подобриха уменията и възможностите си за търсене и намиране на
работа, благодарение на участието си в
програмата. В резултат: 20 от преминали-

те курсовете по програмата започнаха работа в различни компании или като самонаети, 1 се завърна в училище, за да завърши
средното си образование, 1 бе приет да учи
в университет, 2 жени са в отпуск по майчинство, 6 активно търсят работа.

Участници
Андония Илиева, Анка Андреева, Асен Кирилов, Ася Асенова, Божидар Симеонов, Богомил Слвавов, Бонита Асенова,
Васинело Жеков, Веселин Веселинов, Виктория Иванова, Демир Димитров, Демир Мирчев, Димитър Димитров,
Димитър Митков, Елиф Огнянова, Живка Симеонова, Жулиета Живкова, Зинка Демирева, Камелия Генова,
Маргарита Фанчева, Мария Ганчева, Минка Здравкова, Митко Митков, Невена Асенова, Севда Данаилова,
Севил Вахид, Силвия Александрова, Стефка Андреева, Ташо Ташев, Тота Асенова
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Елиф е на 22 години от Стара Загора. Самотна майка на
три годишно момиченце. Родителите º работят зад граница. Разчита на средствата, които º изпращат, за да
отглежда детето си.
Елиф е учила до 10-ти клас. Поради това, че сама отглежда детето си, няма трудов опит. Мотивирана е да стане
част от програма „Посока: Професия“, защото иска да бъде
финансово независима и да отглежда спокойно детето си.

Териториален обхват

В рамките на програмата записва професионален курс по
фризьорство. Още в началото на курса, с получените средства от стипендианта си купува собствени ножици. След
всяко занятие бърза да приложи наученото на свои приятелки и така да натрупа опит.
Година след като приключва участието си в програмата,
Елиф вече работи като фризьорка. Изключително старателна е в работата си и се стреми да предлага нещо ново
на клиентите. Затова не спира да се учи. Търси нови техники и идеи в интернет.

Ñòàðà Çàãîðà

Благодарение на програмата, Елиф не само получава професионална квалификация, но и изгражда план за развитие за
себе си и за детето си. Мечтае да има собствен салон за
красота и е категорична, че ще осигури по-добри възможности за развитие на дъщеря си.
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Ти и Lidl за по-добър живот
През ноември 2017 г. най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България
– „Ти и Lidl за по-добър живот“ подкрепи 31
социално значими проекта. Проектите се
реализират в 18 населени места в страната, сред които по-малки градове и села като

с. Ясен, област Шумен, гр. Генерал Тошево,
област Добрич, с. Бяга, област Пазарджик и
др. Общо 16 са одобрените проекти в областта на образованието, 8 са с фокус здравословен начин на живот, 5 се грижат за опазване на околната среда, а 2 са насочени към

Те са група родители от Търговище. Обединява ги желанието за по-чист въздух в
града, където отглеждат своите деца. През последните години в града се развива
химическа промишленост, но заедно с това се увеличава и замърсяването на въздуха. Опити за справянето с този проблем няма.
Един от най-разпространените начини за пречистване на въздуха е засаждане на
многогодишни дървесни видове. Затова и от родителската организация решават
да организират залесителни акции и да създадат зелени пространства за отдих.
Ангажират и цялата местна общност, защото са убедени, че чистата околна среда
е отговорност на всеки един човек.
Пред декември 2017 г. организират флашмоб за засаждане на 50 дръвчета по поречието на река Сива в Търговище. В началото на 2018 г. ще предизвикат своите съграждани да засадят дърво или да дарят средства за обособяването на зелените
пространства. На 22 април ще отбележат Деня на земята хепънинг за засаждане на
цветя в обособените вече зелени зони.
Проектът на родителската организация от Търговище е един от общо 31-те, подкрепени в рамките на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“.

съхранение на историческото и културно наследство.
Инициативата се реализира в партньорство
с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
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Социално развитие

Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

СУН при ОУ „Христо Смирненски“

Генерал Тошево

Училищно настоятелство при ЦДГ „Малкият принц“

Пловдив

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

София

Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“

Русе

СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”

Бяга

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“

Стара Загора

Туристическо дружество – Момчил Юнак

Момчиловци

Фондация „Очи на четири лапи"

София

СНЦ „Зелени Балкани – клон Поморие"

Поморие

Сдружение „Знание“

Ловеч

Народно читалище „Просвета – 1923“

Ясен

Фондация „Макове за Мери”

София

Асоциация „Родители“

София

СНЦ „Български географски портал – Географ БГ”

София

Сдружение „ИМКА“

Габрово

Сдружение „ГлухАРТчета“

София

Сдружение „Приятели на Регионален природонаучен музей – Пловдив” Пловдив

Сдружение „Екомисия 21 век”

Ловеч

Родителска организация „Заедно за децата на Търговище“

Търговище

Сдружение „БАЛИЗ – Плевен“

Плевен

Сдружение „Спортен клуб Ънстопабъл"

Добрич

Сдружение „ПМГ – Надежда”

Ловеч

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината"

Смолян

Сдружение „Общност за демократично образование“

София

Сдружение „Бъдеще за децата“

Казанлък

Фондация „Съвременна плевенска медия“

Плевен

Народно читалище „Родина – 1860”

Стара Загора

Рибарско сдружение „Балканка 2009 – Благоевград“

Благоевград

Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“

Пловдив

Клуб „Отворено общество“

Стара Загора

Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“

Сливен
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Териториален обхват

Ðóñå

Äîáðè÷
ßñåí

Ïëåâåí
Òúðãîâèùå

Ëîâå÷

В края на декември 2017 г. най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България
– „Ти и Lidl за по-добър живот“ получи приза за
„Цялостна социално отговорна политика“ на
Годишните награди за благотворителност и
корпоративна социална отговорност „Златно
сърце“, организирани от сп. Business Lady.

Ãàáðîâî

Ñîôèÿ

Êàçàíëúê

Ñëèâåí
Ïîìîðèå

Ñòàðà Çàãîðà

Áÿãà

Ïëîâäèâ

Áëàãîåâðãðàä

Ìîì÷èëîâöè
Ñìîëÿí

Ãåíåðàë
Òîøåâî

Социално
развитие
Иновации в
образованието
Развитие на
дарителството
Подкрепата
на таланти
Подкрепа
за НПО

Образованието отдавна вече не е наизустяване на
факти, формули и дати. Образованието е преживяване. В
ерата на технологиите традиционната образователна
система не може да отговори на очакванията на пазара
на труда. Голяма част от завършващите средно образование не продължават в университет, най-вече защото не са открили сфера, в която искат да се развиват.
Често тези, които продължават във висше училище не
харесват следваната специалност, в резултат, на което не могат да се реализират успешно. Добрият живот
в местните общности е невъзможен, когато техните
членове се чувстват неудовлетворени и не са открили
и развили своите способности. Затова подкрепяме иновативни форми на обучение, където деца и младежи са
активни участници в образователния процес.
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Програма „Знания за успех“
През 2017 г., в шестото издание на програмата бяха подкрепени 7 училищни настоятелства в 7 населени места на страната да приложат STEM (наука, технологии, инженерство
и математика) подхода сред ученици с ограничен достъп до качествен информационен ре-

сурс. Училищните настоятелства са избрани
на конкурсен принцип измежду 14 кандидата.
През юли 2017 г. приключиха 9-те инициативи,
подкрепени в петото издание на програмата.
В резултат повече от 2500 ученици в горен
курс на обучение, 400 от които от уязвими

Има ли формула, чрез която да се изчисли как обучението по астрономия в българското училище може да бъде интересно и лесно за учениците? Отговор на този въпрос дават от сдружение „Вазовци“ към СУ „Иван Вазов“, град Вършец. Вършец е малко градче в Северозападна
България. В средното училище там се обучават повече от 600 ученици, повечето от които
са от бедни семейства и с различен етнически произход.
Въпреки това, към днешна дата учениците от горен курс на обучение не само имат подчертан интерес към изучаването на астрономия и физика, но и техни разработки са отличени с
няколко ученически награди в областта. Интересът към астрономията се ражда благодарение на школата по астрономия, създадена като част от проекта „Астропарти“ по програма
„Знания за успех“. Благодарение на него учениците се сдобиват с оборудване за експерименти
и наблюдения, както и за разработване на интерактивни мултимедийни проекти и уроци.
В школата по астрономия теоретичните занимания са интерактивни и са съвместени с
практически дейности и наблюдения на Слънцето и Луната в различни съзвездия и експерименти. По време на практическите занимания учениците изработват подвижна звездна карта и конструират слънчев часовник. Заедно с това активно участват в подготовката и
реализирането на Месец на космонавтиката, в резултат на което, освен изследователски
умения, придобиват и умения за работа в екип и организиране на научни събития. Интерактивното обучение включва посещения на обсерватории и метеорологични станции, както и
дискусии с известни учени в областта.

групи, бяха обучавани чрез STEM подхода. Учениците участваха в експерименти и разработваха групови проекти. Благодарение на
това младежите повишиха интереса си към
науката и технологиите и изградиха позитивно отношение към училището като цяло.
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Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

Сдружение „Вазовци”

Вършец

УН „Генерал Владимир Заимов“

Сопот

УН „Варненска търговска гимназия“

Варна

УН „Природо-математическа гимназия“

Кюстендил

Сдружение „Обществена подкрепа за ТХТИ“

Видин

Òðîÿí

УН „Васил Левски СОУ”

Троян

Ñîïîò

УН „Професор д-р Асен Златаров“

Хасково

УН „Петко Рачо Славейков“

Видин

УН „Методий Драгинов“

Драгиново

УН „Отец Паисий“

Кърджали

УН към СУ „Васил Левски”

Роман

Âèäèí

Âúðøåö

Êþñòåíäèë

Âàðíà

Ðîìàí

Äðàãèíîâî
Ðàêèòîâî
Õàñêîâî
Êúðäæàëè

УН „Здравец – 2004" към Професионална гимназия „Христо Смирненски“ Ракитово

Програмата в цифри
Подкрепени
инициативи

Населени
места

Обхванати
ученици

Ученици от
уязвими групи

Обхванати
учители

16

11

4 500

849

180
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Роботика за България
През 2017 г. в рамките на програмата близо
500 ученици между 10 и 16 години повишиха
интереса си към науката и технологиите.
Разделени в училищни отбори по роботика,
учениците конструираха и програмираха роботи, които изпълняват социално значими
мисии. Заедно с това младите хора разработиха научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена

2017

стойност на програмата са придобитите у
децата умения за работа в екип и умения за
презентиране на проект.
Програмата предоставя оборудване — комплект Lego с програмируем модул Mindstorm
educations и състезателно поле, както и обучение и подкрепа на учители, които са ментори на училищните отбори по роботика.

Програмата стимулира интереса на учениците и чрез ежегодния фестивал по роботика.
През юни 2017 г. се проведе вторият фестивал „Роботика за България“. В него участваха над 120 ученици и над 35 учители-ментори.
„Роботика за България“ е по идея и инициатива на развойния център на SAP в България
и се реализира в партньорство с ФРГИ.

Програмата е двугодишна, като първото º издание се провежда през 2015 г.

Стартира и третото издание на програмата
(2017 – 2019). Общо 32 учители от 16 училища в
14 населени места получиха подкрепа да създадат поне един отбор по роботика в училището,
където преподават. Кандидатите бяха избрани
след конкурс измежду 36 получени кандидатури
(72 учители).

Програмата обхвана отборите в 17-те училища,
подкрепени във второто издание на програмата
(2016 – 2018). Учениците продължиха да работят
активно както за изпълнението на различните
мисии със създадения от тях робот, така и по зададения научно-изследователски проект.

Когато приключи програмният период за подкрепените в пилотното издание (2015 – 2017), всички 16 менторски екипа получиха възможност
да продължат участието си в програмата. От
всички тях 13 менторски екипа продължиха участието си в програмата и получиха финансиране
за закупуване на втори робот с цел увеличаване
на броя отбори.

Програмата в цифри
Подкрепени
менторски екипи

Обхванати
учители

Населени
места

Обхванати
ученици

47

98

26

1 200
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Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Видин

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”

Варна

СОУ „Сава Доброплодни“

Шумен

73 СУ „Владислав Граматик“

София

ПГСУАУ „Атанас Буров“

Силистра

ПГ „Генерал Владимир Заимов“

Сопот

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Гоце Делчев

НПМГ „Академик Любомир Чакалов“

София

СОУ „Нешо Бончев“

Панагюрище

СУ „Саво Ценов Савов“

Пирдоп

ПГМТЕТТ „Христо Ботев”

Шумен

Обединено училище „Братя Миладинови"

Конарско

ОУ „Васил Левски“

Разград

СУ „Св. Патриарх Евтимий“

Пловдив

ПМГ „ Екзарх Антим I”

Видин

Професионална гимназия по механоелектротехника

Пирдоп

СОУ с природоматематическа насоченост „Отец Паисий“

Кърджали

ОУ „Яне Сандански“

Пловдив

СОУ „Димитър Благоев“

Свищов

СУ „Любен Каравелов“

Добрич

СПГЕ „Джон Атанасов“

София

СУ „Панайот Волов"

Шумен

ПГ „Найден Геров"

Лом

Мг „Гео Милев“

Плевен

МГ „Баба Тонка“

Русе

Сливен

ЕГ „Гео Милев"

Добрич

СГСАГ „Христо Ботев“

София

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Челопеч

Профилирана природо математическа гимназия „Добри Чинтулов“
Профилирана природо математическа гимназия
„Академик Иван Ценов“
Първа езикова гимназия

Профилирана английска гимназия „Гео Милев”

Русе

Професионална гимназия по електротехника и електроника

Пловдив

СУ „Христо Ботев”

Русе

Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“

Бургас

Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"

Шумен

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Драгичево

25 ОУ „Д-р Петър Берон“

София

СУ „Св.св.Кирил и Методий“

Козлодуй

СУ „Емилиян Станев“

Велико Търново

ОУ „Даскал Димитри“

Кюстендил

СУ „Христо Смирненски“

Брезово

ОУ „Христо Смирненски“

Раковски

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

Кюстендил

ПТГ „Н. Й. Вапцаров”

Враца

Враца
Варна
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Ñèëèñòðà

Âèäèí

Роботика
за България
Териториален
обхват

Ëîì

Ðóñå
Êîçëîäóé

Ñâèùîâ

Ñîôèÿ
Äðàãè÷åâî

Ïèðäîï
×åëîïå÷

Ñîïîò

Ñëèâåí
Áóðãàñ
Áðåçîâî

Ðàêîâñêè
Ïëîâäèâ

Õàñêîâî
Ãîöå Äåë÷åâ

Наред със заниманията за конструиране и програмиране на робота, учениците работят и
върху и научно-изследователски проект. Това допълнително насърчава интереса им към науката и технологиите и развива презентационните им умения. В клуба по роботика идват и
по-големи ученици, както и такива, които вече са студенти. Чрез разговорите с тях осмокласниците осъзнават, че науките осигуряват знанията за желаните занимания в бъдеще.

Âàðíà

Âåëèêî
Òúðíîâî

Ïàíàãþðèùå

Êîíàðñêî

След първия учебен ден бъдещият отбор получава оборудване за своята работа - програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателно поле, както и първата си задача. Необходимо е не само да се сглоби робот, но да го програмират така, че да се движи по определен
маршрут. Освен предизвикателна, първата мисия се оказва и много интересна. След няколко
часа работа младежите успяват успешно да приключат заданието и с нетърпение очакват
следващото. С всяко следващо получават нови знания по програмиране, но и се превръщат
от непознати съученици в екип.

Äîáðè÷

Øóìåí

Âðàöà

Êþñòåíäèë

През 2017 г. за група осмокласници от плевенската математическа гимназия началото на
учебната година е по-различно от обикновено. Не само защото преминават в горен курс на
обучение и все още не се познават един с друг, но и защото им предстои да се превърнат в
отбор. Заедно с двама учители, които ще бъдат техни ментори, младежите ще изградят
училищен отбор по роботика.

Ðàçãðàä

Ïëåâåí

Êúðäæàëè
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Запознайте се и програмирайте
Близо 1 700 деца и младежи от цялата страна влязоха в света на програмирането по
интересен и забавен начин благодарение
на инициативата „Запознайте се и програмирайте“. Общо 30 вдъхновяващи събития подпомогнаха адаптацията на младите
хора към утрешния дигитален свят, като
вдъхновиха интереса им към програмирането и като предоставиха възможности да
научат повече за софтуерната разработка
като кариерен избор.

Събитията се проведоха по време на
Европейската седмица на програмирането
(7 – 22 октомври) в 19 различни населени
места в страната и са организирани от
местни граждански организации с подкрепата на ФРГИ.
„Запознайте се и програмирайте“ се реализира благодарение на SAP в партньорство
с Techsoup Europe и с немската неправителствена организация Haus des Stiftens. ФРГИ
реализира инициативата у нас като единствен партньор на TechSoup за България.

Програмата в цифри
Подкрепени
инициативи

Населени
места

Ангажирани
ученици

Непреки
ползватели

30

17

17 000

10 000

30

Развитие на местни общности за по-добър живот • Годишен Отчет 2017
Иновации в образованието

Териториален обхват
Име / Организация

Населено място

Народно читалище „Просвета-1907“

Силистра

Училищно настоятелство „Отец Паисий“

Кърджали

Народно читалище „ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884”

Казанлък

Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“

Силистра

СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни"

Шумен

Сдружение „Европейски проекти в България“

Варна

СНЦ „Училищно настоятелство при
СОУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен

Шумен

Сдружение на младите психолози в България

София

Лаборатория за интерактивни и медийни програми

София

УН на ПМГ „Професор Емануил Иванов“

Кюстендил

Лаборатория за интерактивни и медийни програми

София

Народно читалище „Христо Смирненски -1889”

Златица

Сдружениe „Стъпка по стъпка“

В Търново

Сдружение „Обществена подкрепа за ТХТИ“

Видин

Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“

Варна

Сдружение „Обществена подкрепа за ТХТИ“

Видин

Сдружениe СТЕП

София

Народно читалище „Просвета-1914“

Малко Търново

Сдружениe СТЕП

София

Народно читалище „Иван Вазов – 2014“

София

Училищно настоятелство към СОУ „Христо Ботев“,

Русе

Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие”

Смолян

Фондация „Градище“

Габрово

Сдружение Клуб „Отворено общество”

Ст. Загора

Асоциация на завършилите ТУЕС

София

Сдружение „Мулти култи колектив“

София

Сдружение „Враца софтуер общество”,

Враца

Фондация „Смарти Кидс”

Пловдив

Фондация „Друпал България“

Пловдив

СНЦ „Алтернативен свят Оренда“

София
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Ñèëèñòðà

Âèäèí
Ðóñå

Âðàöà

Териториален
обхват

Ñîôèÿ

Âåëèêî Òúðíîâî

Êàçàíëúê

Ïëîâäèâ

Ñìîëÿí

С двете инициативи Десислава си поставя за цел да вдъхнови интереса на учениците към
програмирането, така че на първо място да бъдат мотивирани да повишат своята дигитална грамотност. Изборът за бъдеща реализация в сферата на програмирането е допълнителен
ефект от инициативите.
По време на събитията учениците виждат на практика как знанията по информатика и математика се свързват при програмирането на робот, получават нови знания и умения по
алгоритъм и последователност на операциите и изготвят етюд на среща и кратък разговор
между създадените от тях герои. Успешно се справят с предизвикателството – да направят квадрат с робота.
В резултат, учениците не само правят първите си стъпки в света на програмирането, но и
придобиват увереност в собствения си потенциал. Всичко това се случва под формата на игра и
забавление. Инициативите мотивират Десислава да търси нови интерактивни и практически
ориентирани методи, с които да вдъхновява интереса на младите хора към програмирането.

Âàðíà

Ãàáðîâî

Çëàòèöà

Êþñòåíäèë

Десислава Цокова е преподавател по информатика и ИТ и e обучител в двете събития на
Сдружение „Обществена подкрепа при ТХТИ“ Видин, подкрепени в рамките на инициативата
„Запознайте се и програмирайте“. В събитията участват общо 48 ученици на възраст от 8
до 14 години. Участниците са с ограничен достъп до качествен информационен ресурс.

Øóìåí

Ñòàðà Çàãîðà
Ìàëêî
Òúðíîâî

Êúðäæàëè
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Запознайте се и програмирайте успеха
Инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“ вдъхнови над 800 ученици от 15 училища в страната да програмират. Инициативата се проведе по време на
Европейската седмица на програмирането
– от 7 до 22 октомври, и обхвана ученици
на възраст от 12 до 19 години от населени
места с ограничен достъп до качествен информационен ресурс.

По време на инициативата учениците научиха повече за програмирането и за професиите, свързани с него лично от служители
в развойния център на SAP в София, направиха и първите си стъпки по програмиране чрез игра, повишиха увереността във
собствените си възможности.
Инициативата се организира от ФРГИ, заедно с Фондация „4.0“ в партньорство и с подкрепата на българския развоен център на SAP.

Недялка Цонева, учител ПГ
по селско стопанство „Никола Пушкаров“, Попово
„Учениците са отблъснати от сложни учебници, сериозно количество понятия и формули. В резултат – спират да учат. Толкова много се зарадвах и въодушевих от това, че моите ученици се справиха с днешната игра за програмиране. На доста от тях не съм им
чувала гласовете - изключително стеснителни и притеснителни
момчета. Мислех си, че нямат възможности за учене. Но от вчера
гледам по друг начин на тях и съм радостна. А днес видях и техния
променен поглед!“
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Териториален обхват
Училище

Населено място

ПМГ „Екзарх Антим I“

Видин

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Видин

СУ „Иван Вазов“

Вършец

ПГ по селско стопанство „Никола Пушкаров“

Попово

СУ „Св.св. Кирил и Методий“

Смядово

Òðîÿí

СУ „Васил Левски“

Вълчи дол

Ñîïîò

СУ „Васил Левски“

Троян

СУ „Димитър Благоев“

Свищов

ПГ „Генерал В. Заимов“

Сопот

ПГ „Иван Хаджиенов“

Казанлък

СУ „Св. Климент Охридски“

Костенец

СУ „Методий Драгинов“

Драгиново

ГПЧЕ „Христо Ботев“

Кърджали

ПМГ „Васил Левски“

Смолян

ПМГ „Проф. Е. Иванов“

Кюстендил

Âèäèí

Ñâèùîâ
Âúë÷è äîë

Ïîïîâî
Âúðøåö

Ñìÿäîâî

Êþñòåíäèë

Êàçàíëúê

Êîñòåíåö
Äðàãèíîâî

Ñìîëÿí

Êúðäæàëè

Инициативата в цифри
Реализирани
срещи

Населени
места

Ангажирани
ученици

Обхванати
учители

Непреки
ползватели

15

14

800

15

5 000
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Журналисти в училище
Повече от 3 000 ученици от 26 училища в
цялата страна се срещнаха с журналисти,
свързани с наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Срещите са част от
инициативата „Журналисти в училище“ на
Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
13 изявени журналисти влязоха в класната
стая, за да дадат отговор на ученическите
въпроси. Инициативата поставя фокус върху

медийната грамотност на учениците и допринася за сформирането на гражданска позиция. Срещите дават възможност на учениците да разберат повече за журналистиката
като кариерен избор.
Четвъртото издание на „Журналисти в училище“ се реализира с партньорството на
OFFNews.bg, mediapool.bg, БНТ, BTV, Nova TV,
Bulgaria on air и BIT.

Инициативата в цифри
Реализирани
срещи

Населени
места

Ангажирани
ученици

Обхванати
учители

Непреки
ползватели

26

26

3 000

30

10 000
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Териториален обхват
Училище
ГПЧЕ „Симеон Радев
СУ „Васил Кънчов”
ПГТХТ”Никола Стойчев”
СУ „Нешо Бончев”
СУ „Никола Йонков Вапцаров“
СУ „Св. Паисий Хилендарски”
СУ „Петко Рачев Славейков“
ОУ “Граф Николай Игнатиев“
ПГТ„Д-р Васил Берон“
54-то СУ „Свети Иван Рилски“
ПГ„Иван Хаджиенов”
СУ „ Васил Дечев“
32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
СУ„Вичо Грънчаров“
СУ „Васил Левски“
Първа езикова гимназия Варна
Професионална земеделска гимназия „Добруджа“
СУ„Васил Левски“
СУ „Георги Бенковски“
35. СУ „Добри Войнииков”
Първо ОУ „Свети Климент Охридски”
ОУ „Васил Левски”
СУ„Пейо Крачолов Яворов“
СУПНЕ „Фридрих Шилер“
ПМГ „Яне Сандански“
ПЕГ „Екзарх Йосиф І“

Населено място
Перник
Враца
Разлог
Панагюрище
Петрич
Златица
Трявна
Граф Игнатиево
Велико Търново
София
Казанлък
Чепеларе
София
Горна Оряховица
Карлово
Варна
Силистра
Троян
Тетевен
София
Сандански
Правец
Чирпан
Русе
Гоце Делчев
Ловеч

Ñèëèñòðà
Ðóñå

Âðàöà
Òåòåâåí
Ïðàâåö

Ëîâå÷

Âåëèêî Òúðíîâî

Òðîÿí

Ñîôèÿ

Êàðëîâî

Çëàòèöà

Ïåðíèê

Ãîðíà Îðÿõîâèöà
Òðÿâíà
Êàçàíëúê

Ïàíàãþðèùå
×èðïàí
Ãðàô Èãíàòèåâî
Ðàçëîã
Ñàíäàíñêè
Ïåòðè÷

Ãîöå Äåë÷åâ

×åïåëàðå
Ñìîëÿí

Êúðäæàëè

Âàðíà
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Две поредни години езиковата гимназия в Перник е домакин на срещи от поредицата „Журналисти в училище“. Милена Исаева, учител по български език и литература в гимназията, е категорична, че срещите са изключително полезни и
запомнящи се както за учениците, така и за цялата училищна общност. „Осъзнаването, че медийната грамотност е част от функционалната грамотност
на всеки един от нас, че има разлика между факт и фикция, а интерпретацията
може да манипулира общественото мнение, се превърна в един от най-ценните уроци по критическо мислене, на които участниците в тези срещи станаха
свидетели.“
Виолина Христова е член на училищния клуб по журналистика и активен участник в срещите с журналистите. Тя споделя, че благодарение на инициативата
е влязла в ролята на журналист и по този начин в известна степен се е докоснала до същността на професията. „За мен тези срещи са много интересни
и вълнуващи, защото имаме личен контакт с хора, които ежедневно гледаме
по телевизията, които отразяват обществените явления, събития и тенденции. Получаваме нов поглед върху заобикалящата ни среда, което е полезно
както за хората, които след това искат да се занимават с журналистика, така
и за останалите като граждани.“
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Фонд „Боя“
За учениците и учителите от столичното
18-то СУ „Уилям Гладстоун“ новата учебна година започна с нов интерактивен мултимедиен дисплей. Благодарение на него ученици
и учители ще разработват заедно интерактивни уроци и научно–изследователски проекти в областта на географията. Очаква се
предоставеното оборудване да вдъхнови интереса на учениците в областта на географията и природните науки и да мотивира желанието им да се развиват в тази сфера.
Оборудването е закупено със средствата набрани от Фонд „Боя“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Фондът е
учреден в памет на Бояна Иванчева, възпитаник на 18-то СУ, пътешественик и фотограф.
През 2016 г. фондът набра дарения чрез продажба на фотоси, направени от Бояна.

Териториален обхват

Ñîôèÿ

Социално
развитие
Иновации в
образованието
Развитие на
дарителството
Подкрепата
на таланти
Подкрепа
за НПО

По-добрият живот в общността е възможен само когато
тази общност се развива. Добре развитите общност са
устойчивите общности. Ние работим за въвеждането и
развитието на различни дарителски практики, за да бъдат местните общности устойчиви и да не разчитат на
външна подкрепа, а сами да превръщат своя квартал, село
или град в по-добро място за живеене. Всеки от членовете на една местна общност притежава необходимите ресурси и, когато те бъдат насочени към разрешаването на
местните проблеми, може да се постигне реална промяна.
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Програма „Развитие на обществените фондации в България“

Фонд „Институционално укрепване
на обществените фондации“
През 2017 г. се реализираха над 30 важни за
местите общности инициативи в градовете: Варна, Габрово, Сливен и Стара Загора.
Инициативите подобриха живота в общността чрез интеграция на уязвими групи,
създаване на условия за изкуство и култура,
спорт и въвеждане на иновативни форми на
образование.

Всички те са подкрепени от Обществените фондации във Варна, Габрово, Сливен и
Стара Загора. Обществените фондации набират средства от местни дарители и ги
разпределят за важни местни инициативи.
Те помагат на дарителите по-лесно да осъществят своите благотворителни намерения, контролират разходването на дарителските средства и дават обратна връзка за
ефекта от финансираните инициативи.

ФРГИ подкрепя институционалното развитие на Обществените фондации от 2009
г. насам. ФРГИ финансира институционалното укрепване на Обществените фондации, предоставя опит, обучения и добри работни практики.

40

Развитие на местни общности за по-добър живот • Годишен Отчет 2017
Развитие на дарителството

Териториален обхват

Âàðíà
Ãàáðîâî
Ñëèâåí
Ñòàðà Çàãîðà

Една от каузите, за които Фондация „Обществен дарителски фонд –
Габрово“ работи от самото си създаване, е превръщането на МБАЛ
„Д-р Тота Венкова“ в съвременен център на здравеопазването в региона с добри условия за лечение на пациентите. През последните
години Обществената фондация фокусира усилията си в обособяване
на стая за изписване на бебетата и ремонти в Родилното отделение
и Неонатологията.
Затова и през 2017 г. реализира две мащабни дарителски акции за
преоборудване на приемния кабинет и манипулационната в Родилно
отделение. Това са първите кабинети, в които влиза всяка бъдеща
майка. Там тя трябва да се чувства сигурна и спокойна, но я посреща
оборудване на повече от 40 години.
Благодарение на първата дарителска акция са закупени два нови
съвременни АГ стола и са обновени старите мебели. А в резултат на
инициативата „Дари метър плат за шарен детски свят“ са събрани
над 100 метра плат, с които ще бъде подменено постелъчното бельо
за бебета и родилки.
Фондът продължава да набира средства за осъвременяване на габровската болница. През годините все повече дарители припознават
тази кауза и допринасят за една по-сигурна и цветна първа среща със
света, в мястото, от където всеки габровец започва живота си.
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Програма „Развитие на обществените фондации в България“

Фонд „Социални иновации“
Общо 28 важни за общността каузи ще се
реализират в Бургас, Варна, Габрово, Сливен
и Стара Загора през 2018 г. Инициативите
са в областта на образованието, спорта и
здравословния начин на живот, културата
и социалната работа. Всички те срещнаха
подкрепата на над 500 дарители по време
на кампанията Национална седмица на Дарителските кръгове.

Кампанията се проведе в периода 7 – 19 декември 2017 г., като във всеки от петте
града бе проведен Дарителски кръг.
По време на Дарителските кръгове дарителите се запознаваха лично с предложения на граждански организации за превръщането на града в по-добро място, като по
този начин се ангажираха с представените
каузи не само чрез дарение, но и чрез опит,
идеи, контакти и доброволен труд.

В отделните градове, Дарителските кръгове бяха реализирани от местните Обществени фондации.
Освен, че организира Национална седмица
на Дарителските кръгове и подпомогна реализирането на всеки един от тях, ФРГИ
удвои набраните по време на събитията
120 000 лв.

Националната седмица на Дарителските кръгове в цифри
Подкрепа
от ФРГИ
(лв)

Подкрепени
Дарителски
кръгове

Подкрепени
инициативи от ОДФ

Преки
ползватели

Непреки
ползватели

120 000

5

28

3 000

10 000
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Âàðíà

Териториален
обхват

Мария Бенчева, участник в Дарителски кръг „За Варна“
„Казвам се Мария Бенчева и представлявам верига ресторанти „БМ“. Ние като дарители не веднъж сме подкрепяли каузи чрез Дарителските кръгове, организирани от
Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“.
Интерес за нас представлява това, че организациите сами представят своя проект
в публичното пространство. Благодарение на това можем да изберем кои каузи да подкрепим. Обикновено подкрепяме иновативни идеи, чиято реализация води до осезаема
промяна в нашия град.
Участваме в Дарителските кръгове, защото са различна форма на дарителството.
Събитията винаги са много интересни и са свързани с приятни преживявания. Най-важното за нас обаче е доверието, че събраните средства отиват за конкретни дела.“

Ãàáðîâî
Ñëèâåí
Ñòàðà Çàãîðà

Áóðãàñ
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Програма „Развитие на обществените фондации в България“

Фонд „Младежка банка“
През 2017 г. общо 53 младежки идеи се
реализираха благодарение на подкрепата
на Младежките банки от цялата страна. Най-много от младежките инициативи
са за създаване на поле за изява на млади
хора, след това – подобряване на градския
облик и околна среда, а на следващо място
– спортна активност и здраве. Реализираните инициативи доведоха до подобряване
на живота в цялата местна общност.

Всички те станаха възможни благодарение на усилията на 13-те Младежки банки,
които ФРГИ подкрепя. Екипите на Младежките банки са изградени изцяло от млади хора. Младежите организират събития
и дарителски акции за набиране на средства, а след това разпределят набраните средства в подкрепа на идеите на свои
връстници.

Освен финансиране, ФРГИ предоставя полезен опит, знания, както и месечна онлайн
подкрепа в областта на фондонабирането,
управлението на средства и реализацията
на проекти от млади хора за млади хора.
Благодарение на това Младежките банки
стават все по-разпознаваем източник на
подкрепа за младежки идеи.

Програмата в цифри
Подкрепени
Младежки банки

Въвлечени младежи
в екипите на
Младежките банки

Финансирани
инициативи

Преки
ползватели

Непреки
ползватели

13

153

53

2 500

15 000
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Териториален обхват
Училище
Асоциация „Академика-245“
Асоциация „Активно общество“
ИМКА Габрово
Сдружение „Дебют“
Сдружение „Граждански инициативи“
Сдружение „Гражданско единство“
Сдружение „Алтернативи, Доброволчество, Развитие – АлДоРа“
Фондация „Обществен дарителски фонд Стара Загора“
Фондация „Северозападен Институт за младежки политики“
Асоциация Младежки Форум Разград
Фондация „Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас“
Младежка банка София
Сдружение с нестопанска цел „ИНТЕЛЕКТ РЕКОНЕКТ“

Населено място
Велико Търново
Видин
Габрово
Кюстендил
Ловеч
Силистра
Шумен
Стара Загора
Монтана
Разград
Бургас
София
Лом

Âèäèí

Ñèëèñòðà
Ëîì
Ðàçãðàä

Mîíòàíà

Øóìåí
Ëîâå÷

Ñîôèÿ

Âåëèêî Òúðíîâî
Ãàáðîâî
Áóðãàñ

Êþñòåíäèë

Ñòàðà Çàãîðà

Близо 40 младежи от цялата страна се включиха в четиридневно приключение по време на летния лагер на Младежките банки, организиран от ФРГИ. По време на събитието участниците придобиха нови знания и умения за управление на дарителски програми и
позициониране в местната общност.
Лагерът премина под формата на интерактивни уъркшопове, водени от представители на по-опитните Младежки банки. Темите маркираха отделните етапи от развитието на една Младежка банка: от сформиране и развитие на екип и позициониране в местната общност, през набиране на средства и отпускане на грантове за младежки идеи до мониторинг на финансираните проекти и отчитане.
Участниците преминаха през различни симулации и ролеви игри, за да се научат как да комуникират по-ефективно с представители
на различните целеви групи - свои връстници, дарители, медии, институции, цялата местна общност. Младежите се запознаха и с
успешни инструменти за набиране на средства. Лагерът даде възможност на младите хора да обменят опит и идеи и да обмислят
начини за сътрудничество помежду си.
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Театрална постановка за намаляване на насилието в училище събира близо 50
ученици от три училища в Ловеч. Сценарият е вдъхновен от реални ситуации
и е написан от самите младежи. На езика на изкуството младежите казват
всичко, което в реалния свят често остава неразбрано. На сцената се ражда
конфликт между жертва и насилник, както и с не дотам разбиращите възрастни. После насилникът се превръща в жертва и обратно жертвата – в насилник. В публиката са всички, чиито образи оживяват в постановката – ученици, родители, учители, представители на местни институции. Преживяното
провокира размисъл у публиката, а самата пиеса е призив да се предприемат
ефективни действия за намаляване на агресията в училище.
В Ловеч постановката се изиграва два пъти, като вторият не е планиран и е
поради засилен интерес от страна на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. Идеята за тази пиеса е на група младежи с интерес към театъра и с кауза да покажат, че проблемът с насилието в училище е проблем на всички и всички трябва да участват
в разрешаването му. Каузата им среща подкрепата на техни връстници от
Младежка банка Ловеч, които финансират реализирането на постановката със
средства, набрани от дарители.

Социално
развитие
Иновации в
образованието
Развитие на
дарителството
Подкрепата
на таланти
Подкрепа
за НПО

Подкрепа за развитие на личния потенциал и таланти

Когато членовете на една общност реализират своя
потенциал и таланти, това е от полза за цялата общност. Затова инвестираме в хора от различни сфери
да развият знанията и уменията си и да бъдат полезни
както за себе си, така и за общността, от която са
част. Успешните и реализирани хора изграждат устойчиви местни общности, а устойчивите общности са
среда за развитие на потенциала на техните членове.
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Програма “Study iT First“
През 2017 г. стартира третото поредно издание на стипендиантската програма Study iT First. Нови 7 първокурсници бяха
подкрепени да се фокусират върху образованието и да придобият стаж по специалността. Стипендиантите са избрани след
проведен конкурс измежду 84 кандидати.

Освен че получават месечна стипендия за
една академична година, студентите придобиват работни практики в корпоративна
среда със съдействието на личен ментор,
специалист в сферата на софтуерната разработка. Допълнително програмата предоставя и възможност за стаж в развойния
център на SAP в София по време на лятната ваканция.

Той е студент по информатика в Софийския университет. Близо година след като е
част от стипендиантската програма Study iT First, категорично заявява, че обучението в университета е еднакво важно с това, да придобиваш практически умения по специалността. Определя програмата като здрава основа, благодарение на която може да
се концентрира върху образованието си и паралелно с това да се развива като специалист, като двете никога не си пречат. Смята, че един от основните проблеми на първокурсниците е разпиляното внимание между две, три или повече неща, което накрая
води до проблеми. В резултат от участието си в програмата успява да се фокусира
върху обучението си и да натрупа опит. Заедно с това е категоричен, че най-ценното
в програмата са ментора и общността от хора със сходни интереси.
„От моя ментор научих много - от актуални работни практики до как се работи в толкова голяма компания. С останалите стипендианти и ментори изградихме общност, в
която всеки се учи от другия, помагаме си взаимно и се забавляваме заедно.“

Програмата се реализира от 2015 г. насам
по инициатива на SAP Labs България и в
партньорство с ФРГИ. В досегашните две
издания са подкрепени 25 студента да се
фокусират върху академичното си образование и да придобият нови знания и умения
в областта на софтуерната разработка.
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Допълнителна квалификация за
„Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ“
През 2017 г. нови трима учители по информатика и информационни технологии получиха финансиране за едногодишен курс за
повишаване на квалификацията във Факултета по математика и информатика към

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Финансирането е част от проект
Допълнителна квалификация за „Учител
профилирана подготовка по информатика и
ИТ“, който ФРГИ реализира заедно със SAP

от 2015 г. Проектът има за цел да повиши
качеството на преподаване по дисциплините, свързани с информационни технологии
в средните училища.

Добрият учител по информатика и ИТ трябва постоянно да следи новите тенденции
и да не спира да се учи. Това е мотивацията на един от подкрепените учители да кандидатства за проекта. Година по-късно, на прага на получаването на допълнителната
квалификация, подкрепеният учител е категоричен, че благодарение на проекта не само
е повишил знанията си по информатика и ИТ, но е мотивиран да търси нови методи, с
които да ангажира учениците си. Обмисля няколко варианта, с които да направи часовете по-интересни, така че да вдъхнови учениците си да се занимават с програмиране.
А с тези, които вече са показали интерес към информатиката и ИТ, планира да работи
допълнително в създадения от него училищен клуб по ИТ.
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Програма „Спортни таланти“
През 2017 г., в шестото издание на програма „Спортни таланти“ подкрепепи 27
индивидуални спортисти, представители
на 17 вида спорт. Подкрепените таланти
са избрани след конкурс измежду 125 кандидати. Програмата осигури финансиране
на спортистите в размер на близо 95 068
лева.

Програмата осигурява финансиране на обещаващи спортисти на възраст до 25 години. Благодарение на получената подкрепа,
талантите подсигуряват тренировъчния процес, осигуряват необходимата екипировка или подпомагат участието си в
подготвителни и тренировъчни лагери и
в състезания. Освен финансова подкрепа,

„Еврофутбол“ и ФРГИ получиха приза „Най-сполучливо партньорство“ за програма „Спортни таланти“ по време на 12-те годишни
награди „Най-голям корпоративен дарител” на Българския дарителски форум (БДФ). Официалната церемония се състоя на 23.11.2017 г.,
а нейн домакин беше Румен Радев, Президент на Република България.
Статуетката отличава партньорствата между компании, НПО,
публични институции или медии при осъществяването на благотворителни проекти в подкрепа на обществени каузи и се връчва
след гласуване на членовете на БДФ.

програмата осигурява възможност за личностно израстване и придобиване на знания и умения извън спорта.
През 2017 г., за пръв път подкрепените
таланти преминаха обучение по публично
говорене, в резултат на което научиха как
да комуникират постиженията си по въздействащ начин.
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Подкрепени таланти
Име /
Организация
Александър Иванов Джорджев

Населено
място
Дупница

Ангел Николаев Кодинов

Пловдив

Антоан Бориславов Божилов

София

Антон Антимов Синапов

Чепеларе

Антонио Светославов Иванов

София

Атанас Недялков Хорозов

Пловдив

Десислава Петрова Стоянова

Пловдив

Диана Петкова Петкова

Пирдоп

Диляна Венелинова Минкина

Чепеларе

Димитър Димитров Герджиков

София

Димитър Орлинов Исаев

София

Димитър Росенов Райкин

Ст. Загора

Елеонора Илиянова Драгиева

София

Габриела Андреева Антова

Монтана

Ивайло Здравков Иванов

Пловдив

Иван Ивайлов Алмаджиев

Варна

Калина Емилова Христова

София

Мария Теодорова Делчева

София

Стефани Иванова Музакова

Пловдив

Михаела Борисова Кафтанова

Дупница

Таня Звискова Христова

Ботевград

Митко Иванов Джорджев

София

Владимир Александров Далаклиев

София

Петър Борисов Божилов

Пирдоп

Тодор Валентинов Тодоров

Бургас

Пламена Пламенова Съйкова

Поморие

Александър Тодоров Сръндев

София

Mîíòàíà
Áåðêîâèöà

Âàðíà
Áîòåâãðàä

Ñîôèÿ

Ïèðäîï

Ïîìîðèå
Áóðãàñ
Ñòàðà Çàãîðà

Äóïíèöà

Ïëîâäèâ
×åïåëàðå
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Владимир Далаклиев е български състезател по таекуондо. През 2017 година той
стана първият българин, взел медал от световно първенство по таекуондо за мъже.
Той стана трети на шампионата в Муджу (Корея), което е най-големият успех в състезателната му кариера досега.
През 2017 г. той е част от програма „Спортни таланти“ за трети път.
„Кандидатствах за програмата за първи път през 2012 г. Оказа се, че това е била
най-успешната ми година до този момент. Станах европейски шампион, имах 4 златни медала и един сребърен. Кандидатствах пак през 2015 и 2017 г. Още през 2012 г.
много ми хареса духът на програмата и самото отношение на хората, които работят за нея. Действаше много мотивиращо и имах повече желание за постижения, за
да доказвам на себе си и на хората нашия спорт в България.
Следващата ми година в програмата – 2015 г., ми беше най-трудната. Бях контузен
и след операцията имаше дълго възстановяване. Беше много тежко, не знаех дори
дали ще мога да продължа със спорта. Тогава програмата ми помогна отново не само
финансово, но и морално. През 2017 г. кандидатствах, защото исках да съм част от
нея. Всички хора в екипа са позитивни и подкрепящи, мотивирани и мотивиращи. Така
се оказа, че 2017 г. е най-успешната ми като цяло.“
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Шести медийни награди
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
На официална церемония, на 30 ноември в
Дома на Европа в София, бяха обявени имената на победителите в шестото, поредно издание на конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората “. Седем журналисти получиха
приза в различните категории на конкурса за
гражданска журналистика. За втора поредна

„Ще продължавам да се боря срещу несправедливостите.“ с тези думи прие Голяма
награда „Валя Крушкина – журналистка за
хората“ - Тина Ивайлова. Тя получи приза за
разследване срещу „ало“ измамниците.

година с грамоти бяха отличени и журналистите, номинирани в челната тройка.
Наградите „Валя Крушкина – журналистика
за хората“ се връчват ежегодно от 2012 година насам и отличават български журналисти с активна позиция, отстоявана в името
на гражданите.

Носителите на наградата са избрани след
оценка на 13-членно жури. Журито оцени получените 66 номинации със 133 различни материала. Измежду всички получени номинации, журито определи и тазгодишният
носител на Голямата награда.

Категория
Млад журналист

Победител
Глория Николова

Печатна медия

Диян Божидаров

Снимащ журналист

Росен Илиев

Онлайн медия

Тони Николов

Радио

Мая Щърбанова

Телевизия

Цвета Младенова

Голяма награда

Тина Ивайлова

Социално
развитие
Иновации в
образованието
Развитие на
дарителството
Подкрепата
на таланти
Подкрепа
за НПО

Основният двигател за промяна в местните общности
за нас са местните граждански организации. В добре
развитите местни общности има активни граждански
организации, които работят за промяна в общността
и за повишаването на качеството на живота в нея. Освен че изграждаме капацитета на финансираните от
нас граждански организации, споделяме добри практики,
знания, опит и ресурси с организации от цялата страна.
За нас е важно те не само да разпознават проблемите и
да се ангажират с тяхното разрешаване, но и да постигат по-високи резултати от своята работа. 			
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Годишна среща на финансираните
организации „Извънредни уроци“
През юли 2017 г. ФРГИ събра на едно място
86 представители на гражданските организации, които подкрепя, по време на Годишната среща „Извънредни уроци – как работим
за силните страни на детето“. Срещата
премина под формата на кръгла маса. Освен
поле за обмяна на опит и добри практики,
събитието вдъхнови участниците за нови
идеи и партньорства и беше още един повод за равносметка на постигнатото в сферата на детското и младежкото развитие.
В първия панел „Държавната политика на
ход“ се включиха Надя Клисурска, народен
представител в 44-то Народно събрание,
Комисията по труда, социалната и демографската политика, Росица Димитрова, заместник-министър на Министерство на труда
и социалната политика и Десислава Иванова, старши експерт в Националната коми-

сия за борба с трафика на хора. В панел „Образование“ представители на финансирани
от ФРГИ организации, споделиха как се справят с дефицитите чрез извънкласни форми
на обучение, как въвличат деца и младежки в
различни образователни дейности и как, изхождайки от силните им страни, работят
за развитието на важни образователни и социални умения.
В третия панел „Социални дейности“ бяха
представени примери, свързани с превенция
на рискови групи, застрашени от отпадане
от училище; превенция и бораба срещу насилието в училище, ранната бременост и раждане, както и стимулиране на отговорно и
позитивно родителство.
В края на всеки панел участниците дискутираха различни казуси и проблеми, свързани с
работата им.
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Ден на НПО „Технологии за добри каузи“
Общо 140 представители на граждански организации от цялата страна подобриха своите технологични умения в рамките на инициативата „Технологии за добри каузи“ 2017.
В отговор на съвременните тенденции и
очаквания, ФРГИ проведе традиционния Ден
НПО в нов формат. От май до юни 2017 г.
участниците преминаха през интерактив-

ни онлайн обучения за работа с Office 365,
Power Point, Access и Excel. Темите на обучението отговорят на различните предизвикателства, пред които са изправени работещите в сектора: от създаването на база
данни, през представяне на резултатите и
докладите за промотиране и подпомагане на
каузите и мисиите на организациите.

Лора Лалова, Фондация „Широки перспективи“
„Участвах в обучението за изработване на презентации за напреднали. Това обучение
беше полезно, тъй като в работата ни често използваме Power point за представяне
на информация по време на срещи, обучения, семинари. Научих нови начини за оптимизиране на подготовката на самата презентация и как да я направя по-атрактивна и
лесна за възприемане. Създаването на по-въздействащи презентации ще ни помогне
да привлечем повече съмишленици към мисията на Фондация „Широки перспективи“.
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Програма за дарение на лицензиран софтуер TechSoup
От 2009 г. чрез платформата TechSoup България ФРГИ осигурява дарение на лицензирани технологични ресурси за НПО в обществена полза.
През 2017 г. нови 175 НПО в обществена полза бяха регистрирани на платформата през
2017 г., 193 поръчки на различен софтуер бяха
направени през годината от 146 НПО като
пазарната стойност на дарения софтуер е

приблизително 410 000 лв.
През платформата TeshSoup България се
осъществява валидирането на граждански
организации, кандидатстващи за Google for
nonprofits. Това е дарителската програма
на Google, чрез която се предоставят три
продукта: Ad Grants, YouTube for Nonprofits и
Google Apps. През 2017 г. близо 150 организации са се възползвали от програмата, като

Тодор Михайлов е изпълнителен директор на сдружение, което има за цел да
повиши вниманието към опазването на околната среда. Организацията се
опитва да изгради общност от еко-активисти от целия свят, които да се
учат и мотивират взаимно. Проектират плавателен съд, захранван изцяло
с възобновяема енергия, който да обиколи света, „разказвайки“ за хората,
които се борят за по-добро бъдеще чрез опазване на околната среда.

Програмата в цифри
Регистрирани Осъществени
нови НПО
поръчки

175

193

най-поръчван е Ad Grants. Тази услуга представлява нефинансово дарение в рекламни
импресии в Google на стойност до 10,000 $.
Първата българска ИТ компания, която стана първия местен дарител чрез платформата Techsoup България – SuperHosting осигури
хостинг планове и домейни за 26 български
НПО през 2017 г.

Спестени
средства

410 000

Технологични продукти, които получават като дарение през платформата
TechSoup България им помагат да повишат продуктивността на екипа и подобряват комуникациите им. Благодарение на това привличат нови съмишленици и последователи. Спестените средства от полученото дарение насочват
към своята кауза. Тодор Михайлов е убеден, че използването на нелицензиран
софтуер не само повишава риска от законодателна намеса, но и може да причини неочаквани сривове и загуба на стотици хиляди човеко-часа труд, затова
избира да получи дарение на лицензирани технологични продукти от TeschSoup.
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Пътуваща изложба „Пазители и традиции“
През 2017 година турнето на пътуващата изложба на ФРГИ – „Пазители и традиции“ продължи в нови пет областни града:
Хасково, Сливен, Ямбол, Кърджали и Смолян.
Там повече от 20 000 души разгледаха 20те снимки на тема забравени традиции, оби-

чаи, празници и фестивали от миналото на
българина. Фотографиите са вдъхновени от
20-те проекта, подкрепени през 2014 година
по програма „Живо наследство“ на Фондация
„Работилница за граждански инициативи“.
Изложбата се домакинства от регионални-

те библиотеки по места, а гостуването º
е истински празник за местните общности.
Празник и повод за размисъл – кои са съвременните пазители на традициите, защо е
важно да пазим културното наследство и
прави ли ни това по-модерни граждани.

Татяна Йовчева, Регионална библиотека „Георги Раковски“, град Ямбол
„Изложбата се превърна в истински празник за нашия град. Дойдоха да я видят и малки, и големи. Пълна с цвят и настроение, изложбата ни върна към нашите корени. Тази
среща с миналото беше още един повод да разкажем на по-младите как са живели нашите баби и дядовци, как са празнували и в какво са вярвали. Мисля, че успяхме да им
предадем частица от нашите традиции.“
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Дарители
Фондация Чарлз
Стюарт Мот
Програма „Развитие на обществените фондации
в България“ и организационна подкрепа за ФРГИ
Фондация „Америка за България“
Програма „Развитие на обществените
фондации в България“

SAP Labs България
Програма „Знания за успех“,
Програма „Роботика за България“,
Инициатива „Meet and Code“
Инициатива „Запознайте се и програмирайте успеха“
Програма „Stydi iT First“
Проект „Допълнителна квалификация за
„Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ“

Фондация „ОУК“

ТехСуп Глобъл

Програма „Детско и младежко развитие,
основаващо се на подход, при който се отчитат
и надграждат силните страни на детето"

Фонд за даряване на софтуер TechSoup

Фондация „Велукс“

Ден на неправителствените организации

Програма „Дъга“

Дънди Прешъс Металс

YouthBuild International

Награден фонд за наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Проект „Посока: Професия“
Тръст за социална алтернатива

Майкрософт

Sociate Generale Експресбанк

Проект „Посока: Професия“

Награден фонд за наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Лидл България

Европейски съюз

Програма „Ти и Lild за по-добър живот“

Проект „Въвличане на младежки лидери и учители
в противодействие срещу антициганизма в България“

Еврофутбол ООД
Програма „Спортни таланти“
Награден фонд за наградите „Валя Крушкина“
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Партньори
Синдикат „Образование“
към КТ „Подкрепа“
Проект „Въвличане на младежки лидери и учители в
противодействие срещу антициганизма в България“
Фондация „Младеново“
Проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в
противодействие срещу антициганизма в България“

Nova Tv
Инициатива „Журналисти в училище“
Bulgaria on air
Инициатива „Журналисти в училище“
BIT
Инициатива „Журналисти в училище“

Български дарителски форум

OFFNews.bg

Програма „Ти и Lild за по-добър живот“

Инициатива „Журналисти в училище“

Фондация „Обществен дарителски
фонд Стара Загора“

Mediapool.bg

Проект „Посока: Професия“
Фондация „4.0“
Инициатива „Запознайте се и програмирайте успеха“
Българска национална телевизия
Инициатива „Журналисти в училище“
BTV
Инициатива „Журналисти в училище“

Инициатива „Журналисти в училище“
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Дарители на стоки и услуги

Индивидуални дарители
на стоки и услуги:

Българска асоциация по семейно планиране
Осигуряване на кетъринг за наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Водещи на церемонията по връчването на наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Инхом

Добрина Чешмеджиева

Изработване на статуетките за наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Надежда Узунова

Coca Cola HBC България

Елена Китова за дизайна на наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Осигуряване на напитки за
церемонията по връчване на наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
Дом на Европа
Предоставяне на зала за провеждане
на церемонията по връчването на наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
Българска национална телевизия
Изработване и излъчване на
информационни клипове за наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Николаос Цитиридис
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Медийни партньори
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Доброволци
Членове на Групата на съветниците
и оценители на проекти:

Членове на журито на наградите
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Снежана Иванова

Анна Радева

Владимир Йончев

Петьо Цеков

Ирина Русева

Благой Цицелков

Генка Шикерова

Пролет Велкова

Яна Касова

Венцислав Савов

Калин Първанов

Росен Цветков

Томислав Русев

Даниела Колева

Мария Чернева

Силвия Великова

Рая Иванова

Джема Барух

Надежда Чипева

Стояна Георгиева

Светослав Костов

Диян Божидаров

Николина Димитрова

Татяна Ваксберг

Илка Христова

Елица Маркова

Олег Попов

Илия Илиев

Живка Белчева

Иво Вецев

Красимира Величкова

Мария Мицова

Любомира Колчева

Кръстина Иванова

Людмила Атанасова

Членове по право:

Виолета Стоянова

Мария Брестничка

Николай Панайотов

Мария Чернева

Венцислав Крушкин,
Учредител

Теодора Вълева

Нели Папазова

Пламен Славов

Николаос Цитиридис

Ралица Николова

Паола Хюсеин

Борис Недялков

Радостина Маринова

Теодора Георгиева

Росен Цветков

Илиана Стоилова

Силвия Великова

Динко Гоцев

Стефан Попов

Анита Байкушева

Теодора Бакърджиева

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Вирджиния Владимирова,
Учредител и Председател
на Обществения съвет
Моника Христова,
член на Настоятелството
на ФРГИ
Илияна Николова,
Изпълнителен директор
на ФРГИ

Членове, избрани
от учредителите:
Добрина Чешмеджиева
Радосвета Стаменкова
Красимира Величкова
Павлина Филипова
Росен Цветков
Надежда Узунова
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Обществен съвет на Фонд „Гласове“
Членове по право:
Ганчо Гавазов
Учредител и Председател
Димитър Еленски
Учредител
Моника Христова
член на Настоятелството на ФРГИ
Илияна Николова
Изпълнителен директор на ФРГИ
Членове, избрани
от учредителите:
Симона Станоева
Виолета Костадинова
Теа Димитрова

Обществен съвет на Фонд „Боя“
Членове по право:
Красимира Иванчева
Учредител и Председател
Моника Христова
член на Настоятелството на ФРГИ
Илияна Николова
Изпълнителен директор на ФРГИ

Добоволци, подкрепящи
събитията на ФРГИ
Нели Лалковска
Стоян Петров
Тодор Младенов

Членове, избрани
от учредителите:
Андрей Демиров
Вергиния Костадинова
Ирена Влахова
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СТРУКТУРА И ЕКИП
НАСТОЯТЕЛСТВО

Настоятелство на ФРГИ

Стратегическо управление, формулиране на полититчески решения за предоставяне на финансиране

Аниел Гочев
Валери Манчев
Димитър Цолов
Илиян Христов

ГРУПА НА СЪВЕТНИЦИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Оценка на предложенията
на финансите

Оперативно управление

Милена Бурнаска
Моника Христова — Председател на Настоятелството
Ралица Агайн — Гури

ЕКИП НА ФРГИ
ПРОГРАМЕН ЕКИП

Програмен директор
Дарителски програми

АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП
ДОБРОВОЛЦИ

Офис мениджър

Мениджър финансирания
Мениджър развитие
на филантропията
Мениджър комуникация
и информация
Координатор проекти
Координатор програми

Финансов мениджър

Изпълнителен директор — Илияна Николова
Мениджър развитие на филантропията — Моника Писанкънева
Мениджър финансирания — Галина Асенова
Мениджър комуникации и информация — Мария Цекова

ОБУЧИТЕЛИ И
КОНСУЛТАНТИ

Програмен мениджър Дарителски програми — Симона Бондикова
Координатор програми — Петър Андреев
Координатор програми — Валери Панджаров
Финансов мениджър — Мария Стоименова
Офис мениджър — Мария Петрова
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БАЛАНС
АКТИВ

Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

2017

2016

ПАСИВ

Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

I. РЕЗЕРВИ

1. Земи и сгради, в т. ч. :

1124

448

1. Резерв от последващи оценки

— сгради

1124

448

2. Други резерви

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

13

14

3. Транспортни средства и други ДМА

32

45

Общо за група I :

1169

507

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „Б“ :

1169

507

3. Други задължения, в т. ч. :

2017

2016

4
Общо за група I :
ОБЩО за РАЗДЕЛ „А“ :

2012

1963

2016

1963

2016

1963

27

7

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

— към персонала, в т. ч. :

3

I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

до 1 година

3

1. Други материални запаси
Общо по група I :

1

1

— осигурителни задължения, в т. ч. :

2

1

1

1

до 1 година

2

1

— данъчни задължения, в т. ч. :

25

3

до 1 година

25

3

27

7

27

7

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

1881

1569

1881

1569

3924

3539

II. ВЗЕМАНИЯ
1. Вземания от клиенти и доставчици
2. Други вземания
Общо по група II :

13
128

118

141

118

III. ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩО за РАЗДЕЛ „В“, в т. ч. :
до 1 година

18

14

— финансирания

18

14

СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)

13

20

2582

2879

Общо по група IV :

2595

2899

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „В“ :

2755

3032

3924

3539

1. Други инвестиции
Общо по група III :
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
1. Парични средства в брой
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)

СУМА НА АКТИВА ( раздели Б+В)
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

2017

2016

I. Разходи за оперативна дейност
Разходи за суровини, материали и външни услуги
- суровини и материали

Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

2017

2016

Нетни приходи от продажби, в т.ч. :

317

6

99

- Услуги

306

6

3

- наеми

11

- външни услуги

96

Общо приходи от оперативна дейност

Разходи за персонала

19

Финансови приходи

3

- разходи за възнаграждения

19

Други лихви и финансови приходи

3

6

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

320

6

Разходи за амортизация

317

6

Други разходи

153

Общо Приходи

320

6

Общо за група I

277

ВСИЧКО

320

6

Печалба от обичайната дейност

43

6

Счетоводна Печалба

43

6

Разходи за данъци от печалбата

20

1

Печалба след данъчно облагане

23

5

320

6

ВСИЧКО
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017
Суми (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

„премии от
емисии“

„записан
капитал“

„резерв
от
последващи
оценки“

1

2

„фин.резултат от
минали години“
„неразпр. „непопечалба“ крита
загуба“

РЕЗЕРВИ
законови

3

4

„резерв от
изкупени
собств.
Акции“

„резерв
съгл.
Учред.
Акт“

5

други
резерви

6

7

8

текуща
година

9

„печалба
/ загуба“

ОБЩО
„собствен
капитал“

10

11

Салдо в началото на отчетния период

1963

1963

Салдо след промените в счетоводната
политика и грешки

1963

1963

Финансов резултат за текущия период

49

49

Други изменения в собствения капитал

4

4

Салдо към края на отчетния период

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

2016

Собствен капитал към края на отчетния период

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

2016
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Суми (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
а

2017

2016

1

2

Суми (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
а

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

А. Разходи за регламентирана дейност

А. Приходи от регламентирана дейност

1. Дарения

2017

2016

1

2

494

830

1. Приходи от дарения под условие

1306

1320

99

31

2. Приходи от дарения без условие

17

7

Всичко А

593

861

Общо за група I

1323

1327

Б. Административни разходи

570

460

II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

1163

1321

10

14

4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове

116

134

Общо за група II

126

148

23

5

IV. ОБЩО ПРИХОДИ

1472

1480

Всичко (IV)

1472

1480

2. Други 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
IV. ОБЩО РАЗХОДИ
V. РЕЗУЛТАТ
Всичко (IV + V)

256

96

4

4

260

100

1423

1421

49

59

1472

1480

3. Приходи от лихви

III. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2017 ГОДИНА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
а
I. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

Суми (хил.лв.)

Текущ период
1

Предходен период
2

2899

2837

Получени дарения под условия

1672

1643

Получени дарения без условия

13

3

2

0

63

146

1750

1792

Изплатени дарения

647

830

Изплатени заплати

255

187

59

52

Плащания по банкови и валутни операции

260

77

Плащания за услуги

218

212

Други плащания

125

378

1564

1736

186

56

Постъпления от продажба на активи и услуги

317

6

Всичко постъпления от стопанска дейност

317

6

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
A. Постъпления от нестопанска дейност

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

Изплатени осигуровки

Всичко плащания за нестопанска дейност
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А.ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Плащания за услуги и за придобити активи

807

Всичко плащания за стопанска дейност

807

В. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

-490

6

IV. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА

2595

2899

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

-304
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Доклад на
независимия одитор
Ние извършихме одит на финансовия отчет
на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съдържащ счетоводния баланс към
31 декември 2017 г. и отчета за приходите и разходите, отчет за собствения в капитал и отчета
за паричните потоци за годината, завършваща на
тази дата, както и приложение към финансовия
отчет, съдържащо обобщено оповестяване на
съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.
По наше мнение, приложеният финансов отчет
представя достоверно, във всички съществени
аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2017 г. и неговите финансови
резултати от дейността и прачините му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.
База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с
Международните одиторски стандарти (МОС).
Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия
доклад „Отговорности на одитора на финансовия
отчет“. Ние сме независими от Дружеството в
съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни
стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на
СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона
за независимия финансов одит (ЗНФО) приложими
по отношение на нашия одит на финансовия отчет
в България, като ние изпълнихме и нашите други
етични отговорности в съответсвие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме,

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

че одиторските доказателства, получени от нас,
са достатъчни и уместни, за да осигурят база за
нашето мнение.
Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него
Ръководството носи отговорност за друга информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството
съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.
Нашето мнение относно финансовия отчет не
обхваща друга информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност
относно нея, освен ако не е изрично посочено в
доклада ни и до степента, до която е посочено.
Във връзка с нашия одит на финансовия отчет,
нашата отговроност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено съответствие с финансовия отчет или с
нашите познания, придобити по време на одита,
или по друг начин изглежда да съдържа неправилно
докладване. В случай че на базата на работата,
която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга инфомация, от нас се изисква да
докладваме този факт.
Нямаме какво да доказваме в това отношение
Допълнителни въпроси, които поставя за
докладване Закона за счетоводството
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за

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

дейността, ние изпълнихме процедурите, добавени към изискването на МОС, съгласно „Указанията относно нови разширени одиторски доклади
и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Институт на дипломираните
експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури
касаят проверки за наличието, както и проверки
на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на
становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията,
предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за
счетоводството
На базата на извършените процедури нашето
становище е че:
а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен
финансовия отчет, съответства на финансовия отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.
в) Докладът за плащанията към правителствата
за финансовата година, за която е изготвен финансовия отчет, е предоставен и изготвен в
съответствие с изискванията на Глава седма
от Закона за счетоводството.
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Отговорности на ръководството за финансовия отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен
контрол, каквато ръководството определя като
необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени
неправилни отчитания, независимо дали дължащи
се на измама или грешка.
При изговяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да
функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси,
свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводна база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява
да ликвидира Дружеството или да преустанови
дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпо
по този начин.
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Дружеството.
Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовия отчет
като цяло не съдържа съществени неправилни
отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад,
който да включва нащето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на
сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен
в съответствие със МОС, винаги ще разкрива

съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да
възникнат в резултат на измама или грешка и се
считат за съществени, ако би могло да се очаква, че те , самостоятелно или като съвкупност,
биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз
основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съотвествие с МОС, ние
използваме професионална преценка и запазваме
професионале скептицизъм по време на целия
одит. Ние също така:
• идентифицираме и оценяваме рисковете от
съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на
измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези
рискове и получаваме одиторски доказателсва, които да са достатъчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение. Рискът да не
бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок,
отколкото риска от съществено неправилно
отчитане, което е резултат от грешка, тъй
като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в
заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
• получаваме разбиране за вътрешния контрол,
имащ отношение към одита, за да разработим
одиторски процедури, които да са подходящи
при конкретните обстоятелства, но не с цел
изразяване на мнение относно ефективността
на вътрешния контрол на Дружеството.
• оценяме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях
оповестявания, направени от ръководството.

• достигаме до заключение относно уместността на използваните от страна на ръководството на счетоводната база на основата на
предложението за действащо предприятие и,
на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е на лице съществена
несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни
съмнение относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо
предприятие. Ако ние достигнем до заключение,
че е налице съществена несигурност, от нас се
изисква да привлечем внимание в одиторския си
доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай
че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключение се
основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат
причина Дружестово да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
• оценяме цялостното представяне, структура
и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият очет
представя основополагащите за него сделки и
събития по начин, който постига достоверно
представяне.
Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо
управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и
съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на
извършения от нас одит.
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