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Мисия, ценности, история

За Фондацията —
История, цел, мисия
Историята на ФРГИ стартира през далечната 2001 година. Тогава се
заражда идеята за създаване на Фондация, която да е продължение на
програмата в България на британската организация „Чарити Ноу Хау“.
Целта на учредителите е да изградят силна и ефективна организация,
която да подкрепя развитието на страната чрез финасова подкрепа
за граждански инициативи, променящи различни аспекти на живота,
насърчаване на гражданското участие, дарителството и подпомагане
развитието на гражданския сектор, чрез инвестиции в организационния капацитет у малки, независими организации и неформални групи от
цялата страна, както и да насърчава сътрудничеството помежду им.
Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат
отговорност и да работят активно за социално развитие, като
използват пълноценно местни ресурси.
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20 години
Фондация
„Работилница
за граждански
инициативи“
През 2021 година се навършиха точно 20 години от
създаването на ФРГИ.
Преживяхме цели две десетилетия, наситени със
значими за нас успехи! Към днешна дата тези 20 години ни се струват някак сюреалистично — преминали
почти неусетно, но действителността ни напомня
за нелекия и предизвикателен път, който трябваше
да извървим, за да стигнем там, където сме днес!
Случилите се събития, реализираните мечти и разказаните истории изпълват дните ни с много емоции,
които винаги топлят сърцата ни, но и ще ни запазват
чувствителни и безкомпромисни към неправдата.
Подкрепените хора и организации придават смисъл
на нашия труд, за което сме безкрайно благодарни…

Какво
постигнахме
за тези
20 години:

Наши
приятели и
съмишленици
също ни
поздравиха:
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Писмо от Изпълнителния директор и Председателя на Настоятелството
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Писмо от
Изпълнителния
директор и
Председателя на
Настоятелството
Далечната 1997 беше изключително трудна за страната ни година.
Политическата криза и хиперинфлацията, последвани от хуманитарен колапс за големи групи хора, бяха двата основни фактора, наложили пилотната програма на Чарити Ноу Хау за България да бъде свързана
с предоставянето на хуманитарна подкрепа за най-нуждаещите се.
От там започна нашата история. Като нейно продължение на 11 юли 2001
година официално се роди Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Хората, свързани преди това с програма „Знания, успех, промяна“, събрали опит от 5 програми, обикололи цялата страна в 4 регионални издания,
обучили над 250 човека, финансирали над 100 малки граждански инициативи,
застанаха зад идеята, че една демократична страна може и трябва да се
развива с участието на своите граждани, обединени в своите организации,
а този процес има нужда от подкрепа чрез финансиране и изграждане на
капацитет. Името, което избрахме, даде заявка, че организацията ще продължи да търси и чува граждансите активисти и тяхното мнение.

Годишен отчет 2021

И макар светът, България и хората да се промениха значимо, ние останахме верни на идеята за гражданите и
възможността те да работят за по-добрия живот. Хората във Фондацията винаги сме вярвали, че преходът
към демокрация може да се случи само чрез съживяване
на общностния живот, че инициативността и индивидуалната отговорност, доверието, грижата, солидарността, дарителството, гражданскта позиция са от
съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

Писмо от Изпълнителния директор и Председателя на Настоятелството

но, домашно насилие, равенство на половете и др.) повече
от всякога показват нуждата от развитие на общностите, от изграждане на механизми за гражданско участие, за
споделени ценности, от общи действия за промяна.

Пътят през годините ни срещна с много и различни
хора. Създадохме приятелства, развихме идеи, привлякохме съмишленици, партньори, дарители. Научихме уроци. През всичките тези години ние бяхме компас, който
отчиташе посоките, но и даваше път за много хора и
организации.

Ние вярваме, че едно общество може да се равива, тогава когато има механизми, по които гражданите да се
чувстват овластени, да участват, да приемат различните гледни точки. За нас основна цел на работата ни
ще остане създаването на механизмите за изграждане
на общности и развитието им. А това може да се случва,
когато има хора, които са готови да се самоорганизират
в името на промяната, да работят доброволно за нея, и
когато има корпоративни граждани, които са готови да
насърчват своите служители да подкрепят чрез доброволчество или финансиране гражданските каузи, а самите компании да финансират своите обществени казуи.

През 2021 отново раздавахме хуманитарна подкрепа, защото искахме да дарим преди всичко надежда! А тя беше
нужна на хората, изпаднали в затруднено положение! Надежда дарихме на различни хора – жители на села, квартали, деца, ученици, студенти, преподаватели, родители,
мигранти, граждански активисти.

Ние сме тук и ще продължим да бъдем тук, за да
създаваме кричитна маса от инициативни граждани, създаващи по-добър живот! Благодарим на всички, с които заедно търсихме верния път и посока!
Благодарим за споделеността и ангажираността,
за вярата и доброто отношение!

Коронакризата, в добавка на все по-голямото разделение
на обществото по всякакви теми (екология, национални
ценности, права на човека, либерализъм, домашно насилие,
ваксини, родителство, образование, включително здрав-

Илияна Николова, Изпълнителен директор и
Моника Христова, Председател на Настоятелството
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Видин
Русе

Дулово

Дуранкулак

Добрич
Mонтана
Враца
Вършец

Своге

Ловеч

Търговище

Никюп
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Шумен

Варна

Смядово

ПОИМЕННИ
ФОНДОВЕ

Троян

София
Златица

Перник

Пирдоп

Карлово
Павел баня

Габрово
Шейново

Казанлък

Сливен

Бургас

Стара
Загора

Крушовица

МОЛДОВА

Кюстендил
Белозем

Дупница
Куртово Конаре

Благоеврград

Велинград

Димитровград

Пловдив
Харманли

Смолян

Кърджали

84 финансирани проекти
37 подкрепени хора
94 организирани обучения

2021

Резултатите
в цифри

855 обучени хора
106 организации, подобрили работата
си чрез получените 230 технологични
продукта през TechSoup България

97 549 лв
Пазарна стойност
на дарените продукти
Брой кампании 5

56 организации, приели

Стандартите за добро
управление на ФРГИ

Нашите
дейности
през 2021
година

Собствени и
корпоративни
програми
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Програма „ИРИС“ —
Да запазим
семействата заедно

Нашият
отговор
срещу
коронакризата

През пролетта на 2020 година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), съвместно с Български дарителски форум (БДФ) и Национална
мрежа за децата (НМД), създадохме програма „ИРИС“ в отговор на глобалната здравна и икономическа криза, вследствие на пандемията от COVID-19. Основната ни цел тогава бе да осигурим необходимата подкрепа на най-силно
засегнатите от пандемията семейства и да намалим опасността от
раздяла между децата и родителите им, като гарантираме основните им потребности.
Продължихме изпълнението на програмата и през 2021 година, като целта
ни остана същата. Отново финансирахме граждански инициативи и проекти
на читалища, нестопански организации и инициативни групи, които работят
пряко с най-рисковите групи. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект остана 20 000 лева, а процесът на кандидатстване
— максимално улеснен, за да бъде помощта навременна и адекватна на извънредната пандемична обстановка.
В рамките на първите 3 месеца на 2021 година получихме 25 проектни предложения. От тях финансиране получиха 10, като всички приключиха дейност
до края на годината. Чрез своите проекти, финансираните организации подкрепиха нуждаещите се семейства по най-различен начин — предоставяне на
храна и лекарства, детски храни и пелени, психологически консултации, подкрепа от доброволци и други. Средствата, получени от организациите през
годината, са в размер на 126 311 лева, с които общата стойност на грантовете достигна 623 039 лева.

10
раздадени

проекта

126 311

623 039

лева

Общо предоставени по програмата

лева
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Историята
на млада
майка,
останала
без дом
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В края на 2018 г. младата майка С.Б. остава на улицата заедно с едномесечното си бебе.
Тя е афганистанска гражданка, пристигнала в България заедно със съпруга си малко по-рано. Двамата започват живота си начисто в нова къща и работа във фабрика за чанти.
Но не всичко е розово. Съпругът є е изключително властен
и ограничава контактите на младата жена, не є дава пари
и не желае деца. Тя забременява, а малко преди раждането
мъжът заминава за Германия и оставя съпругата си съвсем сама, без средства и сигурност. Младата жена ражда
и скоро остава на улицата.
След като нощуват на открито през зимата, тя и детето
са настанени в Звено „Майка и бебе“ към Дирекция „Социално подпомагане“. Веднага след настаняването е избран
личен лекар за бебето и за майката. Със съдействието и
финансовата подкрепа на ЗМБ, детето започва да посещава детска ясла. Изплатени са и изостаналите осигуровки
на майката. От звеното помагат на младата жена да задейства процедурата по развода си. Осигурен є е курс по
изучаване на български език.
Фондация „Работилница за граждански инициативи“, чрез
програма „ИРИС“, финансира проекта на ЗМБ — „Помогнете на мама да останем заедно с нея“. Благодарение на проекта, младата жена е подпомогната с осигуряване на медикаменти, заплащане на прегледи за нея и детето, такси
за детската градина, както и предоставяне на хигиенни и
хуманитарни материали.
Днес младата майка вече живее спокойно. Със съдействието на ЗМБ тя намира работа и квартира, в която заживява самостоятелно със своето дете. Тежките моменти
са зад гърба є и тя вече чувства България като свой дом.
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Още истории за подпомогнати
по програма „ИРИС“ семейства
ще намерите на нашия сайт.
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Ти и Lidl за
по-добър живот
Партньорството
на ФРГИ
с Лидл
България

Най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България —
„Ти и Lidl за по-добър живот“ отразява стремежа на компанията да
допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората в различни региони в страната. ФРГИ, заедно с Български дарителски форум, също сме част от тази кауза като партньори в инициативата.
През 2021 година обявихме конкурс за старта на четвъртото издание. В рамките на един месец Лидл отделяше по 3 стотинки от всеки
касов бон, като натрупаните средства по общия Фонд достигнаха 170
000 лева. Със средствата от Фонда ще финанираме проектни предложения на 23 граждански организации от 15 населени места, в три
тематични области — околна среда (6), образование (12) и култура и
културно наследство (5).

18
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Право да кандидатстват за финансиране имаха граждански организации
от цялата страна. Подадени бяха 139 проекта от 66 населени места —
29 села и 37 градове, което е истинско признание за това, че програмата
е станала по-разпознаваема сред гражданите и в по-малките населени
места. През октомври обявихме одобрените организации, а по-голямата част от проектите започнаха изпълнението на дейностите още в
края на годината.

170 000
23

15

лева общ Фонд

организации

населени места
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Партньорството на ФРГИ със

SAP Labs Bulgaria
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Роботика
за България
Партньорството на
ФРГИ със
SAP Labs
Bulgaria

Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори /учители/ и създаване на отбори по роботика в концепцията на
международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта
е да се стимулира интереса на учениците от 10 до 16 годишна възраст
към науката и технологиите. Участието в отборите по роботика насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи.
Със старта на програмата през 2015 година, заедно с колегите от развойния център на SAP в София, си поставихме за цел да обучим над 200
учители, които да се развиват в областта на Роботиката и да придобият меки умения. Благодарение на тези учители, до 2021 година успяхме да включим над 1500 ученици от близо 80 училища в 50 различни
населени места от цялата страна.
В седмото издание бяха създадени 53 отбора, които през учебната
година работиха по заданията и изработката на свой проект. Общо
26 отбора предадоха поне по едно задание от първите две. От тях 16
отбора изпратиха задание 3, което остана и финалното класиране за
сезона и за втора поредна година, изцяло виртуално.
През 2021 година проведохме конкурс за 8-мия сезон на програмата, с
който избрахме нови 16 менторски двойки от училища в 11 населени
места в страната.
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Отбор CyberTronic,
гр. Пирдоп

Запознайте се и
програмирайте
Партньорството
на ФРГИ
със SAP и
TechSoup
Bulgaria

През 2021 година ФРГИ, като партньори на TechSoup Европа и SAP,
проведохме петото издание на инициативата „Запознайте се и
програмирайте“. Инициативата финансира идеи за събития по програмиране, предложени от неправителствени организации. Целта на
събитията е да популяризират науката и технологиите сред деца и
младежи на възраст от 8 до 24 години. Инициативата е част от Европейската седмица на програмирането и се провежда в 35 държави от
цяла Европа, като през 2021 година се проведоха общо 1461 събития.
За втори път реализирахме събитията виртуално, за да предпазим
участниците от зараза с коронавируса. През изминалата 2021 година
направихме изключение за организации, работещи с хора с увреждания
и при тях форматът беше хибриден.
Големият ни успех за 2021 година е, че България зае пето място след
Германия, Украйна, Румъния и Полша по най-много регистрирани събития. В рамките на тазгодишното пето издание за България, подкрепихме 29 организации, които проведоха 81 събития в 16 населени места от цялата страна. Общият брой участници надвиши 2300 души.

„Научих се да пиша кодове и едновременно с това
да се забавлявам! Искам пак!“
Ивайла Димитрова, 1-ви клас,
ОУ Олимпи Панов, гр.Русе

„Дигиталните умения подготвят децата
за бъдещите професии. Благодаря Ви, че
отново бяхме партньори в тази инициатива“
Благовеста Ценова, Сдружение „Европейски
Инициативи без граници“, гр.Русе

Програмата в България
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Наука на сцената

Партньорството
на ФРГИ с
Наука на
сцената

Инициативата „Наука на сцената“, част от „Наука на сцената Европа”, е европейска мрежа на преподавателите по STEM дисциплините,
чийто основен фокус е обмен на идеи и най-добри практики за преподаване и създаване на общество от активни учители и посланици на
науката. Целта є е по забавен начин да вдъхнови интереса на ученици
от различни възрасти към науката и технологиите.
Организираме тази инициатива съвместно с развойният център на
SAP Labs в България и Националния организационен комитет (НОК) на
българския фестивал „Наука на сцената”.
Едно от постиженията на партньорите по проекта, е стартирането на българска версия на сайта Science on stage, с полезни новини и
ресурси. Благодарение на създадената онлайн платформа, учители от
различни отдалечени населени места в страната, които не ползват английски, могат да търсят информация и да развиват уменията на децата. Платформата направи и по-достъпни разработените материали
от български учители, участници във Фестивала.
През 2021 година постигнахме още един успех — бяхме партньори, заедно със SAP Labs България и НОК, в организирането на Националния
фестивал „Наука на сцената“ в хибриден формат — присъствено в
СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево и онлайн, чрез платформата Hopin,
предоставена и финансирана от SAP и ФРГИ.
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Фонд Активни
граждани
ФРГИ, в партньорство с Институт „Отворено общество“, София
(ИОО) и Тръст за социална алтернатива, сме част от консорциума
на българския оператор на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
2014–2021. Съществена част от ангажимента на Фондацията са три
от шестте тематични приоритета на грантовата схема на Фонда.
Това са:
 „Овластяване на уязвими групи“;
 „Повишаване на приноса на гражданските организации
за равенството между половете и предотвратяване
на насилието по полов признак“;
 „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския
сектор, в това число на гражданските организации“.
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През 2021 г., в рамките на тези три приоритета продължи изпълнението
на общо 20 проекта, одобрени и договорени по първия конкурс за стратегически проекти, проведен през 2019 г. От тях финализирани са общо 11.
Вторият конкурс за стратегически проекти, който обявихме през септември 2020 г., беше с краен срок за подаване на документите 5 януари
2021 г. По трите приоритета, бяха подадени общо 92 проектни предложения, от които одобрение за финансиране получиха 21. Договорите с 20
организации — бенефициенти бяха подписани през лятото и есента, и
изпълнението на техните проекти стартира преди края на отчетната
година. Последният договор подписахме в началото на 2022 г.
През януари и февруари 2021 г. договорихме 12 малки проекта по приоритетите, управлявани от нас, в рамките на третата сесия на Схемата за
малки инициативи, обявена като Анти-кризисната мярка за преодоляване
на ефектите от COVID-19. Пет от тези проекти приключиха до края на
годината. През 2021 г. продължи изпълнението и на други 17 проекта, договорени през предходните две сесии от схемата за малки инициативи,
16 от тях бяха завършени.
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ФРГИ имаше ангажимент да организира традиционната
Годишна среща с организациите — бенефициенти по
Фонда, проведена онлайн на 25 ноември 2021 г. Темата на
срещата бе:
„Капацитетът на гражданските организации –
възможен фактор за тяхната устойчивост?“.
Близо 120 участници се включиха в продължилата повече от два часа и половина дискусия.
ФРГИ активно участваше в организирането и провеждането на уебинари за изграждане на капацитет,
инструктаж, консултации или мониторинг, предназначени за организации — бенефициенти. Всички събития се
проведоха онлайн, поради ограничителните мерки срещу
COVID-19.
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Подкрепа на организации, работещи в
сферата на детското
развитие
С подкрепа от Фондация ОУК, през 2021 година ние продължихме да
финансираме дейностите на организации, работещи в сферата на
детското развитие, дългогодишни партньори на фондация Оук в България. В допълнение на финансовата подрепа за работата на организациите, членове на техните екипи бяха част от различни инициативи за изграждане на организационен капацитет. Тези инициативи бяха
както общи обучителни и практически семинари, проведени от от
български и международни лектори, така и инициативи, в отговор на
специфични нужди на отделните организации, свързани с подобряване
на различни аспекти от тяхната работа – комуникации, устойчивост,
стратегическо планиране и др.
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През 2021 година към финансираните през предходната година 5
организации, започнахме да подкрепяме нови 3. Пример за индивидуалната подкрепа в процеса на изграждане на капацитет е Национална мрежа за децата, организацията обединяваща над 140 организации работещи с деца. ФРГИ подкрепи създаването на националния
сертификат — „Компания — приятел на детето“. Идеята е
компаниите, които проявяват социална отговорност към децата
и семействата, да бъдат отличавани със специален сертификат
след проведен одит и така НМД да приобщи бизнеса към темите
за децата.
През изминалата година подкрепихме 3 нови организации от Перник,
Бургас и София. Пълният списък с организации, ще намерите във Финансовата част на Oтчета.
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ФМИ инициативи
Фонд „ФМИ инициативи“ е посветен на професионалното развитие на
младежи в областта на математиката и информатиката. Във Фонда
набираме средства чрез различни инициативи, предимно от корпоративни дарители. Тази година се проведоха две основни събития – Fresher’s
week и Форум на кариерното развитие 2021.
В рамките на два дни — 8 и 9 юни, над 40 компании се включиха в
12-тото издание на Форума на кариерното развитие във Факултета по
математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Форумът на кариерното развитие предизвиква голям интерес сред студентите на Факултета по математика и информатика,
като се включиха студенти и от други университети в София.
На 2 и 3 октомври за пета поредна година във ФМИ се проведе
Freshers‘ Weekend с участието на над 200 първокурсници.

Поименни
фондове
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Фонд
„Валя Крушкина“
2021 година донесе десетото юбилейно издание на Фонд „Валя
Крушкина“. Поименният Фонд „Валя Крушкина“ е учреден при нас на
11 септември 2012 г. в памет на журналиста Валя Крушкина, дългогодишен кадър на БНТ, която загубихме през 2011 година, следствие
на тежко заболяване и въпреки лечение в Турция. През изминалата
година отново реализирахме двете големи инициативи, създадени в
рамките на Фонда и посветени на смелата българска журналистика
с човешко лице.
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Наградите „Валя Крушкина —
журналистика за хората“
Наградите в памет на обичаната Валя
Крушкина целят да отличат онези
смели журналисти, които със своята
активна позиция отстояват гражданския интерес. През есента на 2021 година проведохме конкурс, в който 66
журналисти изпратиха над 130 журналистически материала, публикувани в
изминалата една година.
През декември организирахме и десетото юбилейно издание на наградите, за да отличим журналистите
в 4-те категории на конкурса. Заради високата заболеваемост от
COVID-19, излъчихме церемонията по
награждаването на победителите на
живо в социалната мрежа Facebook.
Наградите връчи нашият изпълнителен директор – Илияна Николова.

https://www.youtube.com/watch?v=gG_H3icCL6E
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Победителите
по категории
Голямата награда
Мария Цънцарова, BTV Media Group,
„Дарения между парите и надеждата“
Журналист от електронна медия
Миролюба Бенатова, ТV1,
За разследването на фиктивни
хоспитализации на над 100 пациента
по пътека 20.1 от Болница Лозенец
Пишещ журналист
Борис Митов, Свободна Европа,
“МВР срещу протеста.
Как прокуратурата повярва
на съмнителните показания
на един полицай”
Снимащ журналист
Мирослав Михайлов, Свободна Европа,
“Кметът, хлябът, ножът.
Корпоративната зависимост
в едно село”
Журналист — надежда
Кристиян Юлзари —
“Това е корупция, но никой не говори
за нея”: Как милиони левове за младежки
дейности потъват всяка година?
Мария Цънцарова при връчването на наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“
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Журналисти
в училище
Инициативата „Журналисти в училище“ среща ученическите въпроси
с журналистическите отговори вече цели седем последователни
години. Изявени български журналисти се срещат с младите хора, за
да разкажат защо е важно да бъдат активни граждани, какво е да си
журналист в България и как да познаят коя новина е фалшива. Тази
година за нашата инициатива получихме подкрепата на Черноморския
тръст за регионално сътрудничество.
В осмото издание на инициативата променихме нейната посока,
за да разгърнем идеята за медийна грамотност сред учениците по
нов начин. Провокирани от новите реалности и живот в условия на
световна пандемия, решихме да въведем темата „Инфодемия в
условия на пандемия“. Целта ни бе да въвлечем ученици между 5-ти и
12-ти клас в онлайн обучителни срещи, посветени на изграждането
на способности за идентифициране на фалшиви новини в социалните
мрежи, свързани с коронавируса.
Близо 450 ученици от 14 училища в 10 населени места дискутираха
с журналистката Мария Чернева по темата за фалшивите новини,
свързани с коронавируса. Учениците, които участваха най-активно
в срещите и изпълниха допълнителните си задачи, бяха избрани да
станат посланици на комуникационна кампания в социалните мрежи.
Представители на рекламна агенция съдействаха на децата с
изготвяне на рекламни материали и обучение за целите на кампанията.
Дейностите и резултатите от кампанията се очаква да бъдат
готови в началото на 2022 година.
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„Мария Чернева по време на срещите с ученици“
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Фонд „За децата
на Милен“
В трагичен инцидент през 2020 година си отиде журналистът Милен
Цветков. Той бе уважаван професионалист, с активна гражданска позиция.
Милен остави две деца, едното от които на 8 годинки. В тяхна подкрепа
негови колеги, журналисти и приятели стартираха дарителска кампания,
с която да осигурят средства за тяхното образование, грижа и подкрепа,
които баща им при други обстоятелства би отдал.
Във ФРГИ бе учреден Фонд „За децата на Милен Цветков“. В рамките
на месец, кампанията събра 193 000 лева, превръщайки я в едно от
най-успешните усилия за привличане на индивидуални дарители във
Фондацията. Съветът на Фонда взе единодушно решение събраните
средства да се използват за отпускане на стипендии, които да
покриват различни образователни активности на децата. От юли
2021 година такава стипендия получава само малолетния син на Милен.
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Фонд „За Али“
През годината подкрепяхме обучението на малката Александра,
като заплащахме разходите за училище.
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MIraGE
През 2021 година успешно завършихме изпълнението на проект MIraGE,
финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на еС. Проектът се бори срещу неравенствата на пазара на труда, с които се
сблъскват гражданите на трети страни в ЕС и насърчава отговорното отношение сред работодателите. Проектът се осъществи в
партньорство между 9 граждански организации, 1 синдикат, 1 център
за професионално образование и 1 доставчик на обучение от 8 държави
от ЕС.
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Хибриден формат на Финалната
среща с партньорите по MIraGE

Проектът съдейства за повишаване на интереса на 467 европейски
работодатели от 8 страни на ЕС (Австрия, България, Италия, Кипър,
Румъния, Унгария, Франция, Швеция) към наемане на мигранти с различен статут. Фокусът на дейностите през 2021 г. беше провеждането на обучения за работодатели и за мигранти, което да подпомогне
по-лесната интеграция. Общият брой обучени мигранти в страните, участващи в проекта, бе 844 (двойно повече от предварително
планираната бройка). Повечето обучения се проведоха онлайн, поради
ограниченията за физически събирания.
Проектът приключи с широка информационна кампания*, проведена в социалните мрежи, която достигна до над 649 000 граждани на
ЕС. Количествените резултати бяха отразени в анимирано видео,
а качествените резултати, както и въдействието в/у двете основни целеви групи (работодатели и мигранти) бяха представени в
документален филм, заснет от Мария Чернева, журналист от БНТ.
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Кампанията на ФРГИ в
рамките на проекта:
Темата за мигрантите е широко дискутирана, но често грешно интерпретирана. В опит да променим това, ще ви
споделим няколко истории за граждани на трети страни с
право да работят у нас, които противно на разбиранията,
са успешно интегрирани на пазара на труда в България и
имат принос към икономиката на страната.
Поредицата ни е част от проект MIraGE, по който ФРГИ
работи съвместно с партньори от няколко европейски
държави. Има за цел да улесни достъпа и интеграцията на
лицата от трети страни, търсещи работа на пазара на
труда на страни домакини от Европейския съюз.
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„Хамид Хошсияр e от Техеран, Иран. Завършил e бакалавърска степен по приложна физика към Университета
в Семнан, Иран. Докато e в страната си e работил като
търговец на фондовата борса, експерт по продажбите,
за известно време и в собствена малка компания. Едно от
най-страстните му хобита е да чете книги и статии. Преди да дойде в България е живал в Турция, където две години
е работил като преводач и общ работник в различни фирми.
Заради правозащитната дейност, която извършвал, Хамид
имал много проблеми с властите в Иран. Това продължило
дори след като бил освободен от затвора, където лежал по
политически причини. „Не само че бях под контрол, но и бях
силно ограничен да правя каквото и да е от режима в Иран.“
— споделя Хамид. Нито за момент обаче техният натиск
не го спира да прави това, което трябва. Опитали се да го
задържат отново по-късно и да го арестуват, но успял да
избяга. „Причината, поради която напуснах Иран, е липсата
на свобода и по-конкретно свобода на словото, на изразяването. Не можех да остана повече.“ — категоричен е Хамид.

В България е от лятото на 2019 г. Тук той намира сигурност и свобода. Хамид вярва, че лесно се адаптира
към чужди култури. Владее няколко езика и това определено му е от полза. В България някои от настоящите му колеги му помогнали да научи повече за местната култура и традиции.
Благодарение на натрупания опит и способности, той
лесно намира работа, единствената му пречка е това,
че все още не говори добре езика ни, но е щастлив от
работата си като преводач от персийски и координатор в работата с бежанци и мигранти в гр. Харманли
към Фондация „Мисия Криле“. Почасово работи и като
преводач към Центъра за правна помощ „Глас в България“. От година е член на Бежанския консултативен
съвет към Върховния комисариат за бежанците на
ООН в България.

„Работата е фундаментален елемент по пътя на успешното вграждане на чужденците в друга култура,
особено, когато възприемат страната като място,
където да останат, а не като временна спирка.“ —
казва Хамид.
Следващата цел на иранеца е да научи български език
и след това да намери възможности да развива онова,
което вече е научил по-рано — в областта на компютърните технологии.“
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CLARINET
ФРГИ продължи изпълнението на още една транснационална инициатива, финансирана от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС,
чиято цел е да повиши осведомеността на гражданите на ЕС за положителния принос на мигрантите към европейските общества. Проектът
CLARINET се ръководи от община Лампедуза и Линоза, Италия, която
сътрудничи с местни власти от 7 други населени места, разположени в
гранични райони, 9 граждански организации със седалище в 8 държави от
ЕС и 2 международни мрежи.
Проектът е насочен към местните власти и жителите на населени места в гранични територии. През 2021 г. ФРГИ заедно с община Бургас
успяхме да планираме и реализираме „Артистична работилница“, която
включваше поредица от публични събития, проведни в периода 1–10 май
2021 г. в град Бургас. Кулминацията на събитията беше отбелязването
на Деня на Европа, 9 - ти май.
„Артистичната работилница“ стимулира диалога между мигранти, които успешно са интегрирани в местната общност, с хора от общността. „Работилницата“ беше заснета в кратък документален филм,
излъчен в социалните мрежи на ФРГИ и Община Бургас, включително от
Фейсбук страницата на Кмета. Филмът е достигнал до 1900 жители на
Бургас през страницата на кмета и до над 5000 граждани на страната
от социалните мрежи на ФРГИ.
В рамките на годината реализирахме и информационна кампания в социалните мрежи — Общи принципи на комуникационната кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“.
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STRENTGTHEN
Проект STRENTGTHEN, финансиран от Европейската комисия по
Програма, Права, равенство и гражданство“ (2014-2020), се изпълнява
от ФРГИ в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.
Целите на проекта са:
	Да се повиши капацитета на 420+ професионалисти от 28 региона в
цяла България, работещи в образованието, социалните служби и полицията, за да прилагат координирани мерки в подкрепа на деца, подложени на неблагоприятни детски преживявания;
	Да подобри координацията и сътрудничеството между институциите и гражданските организации (НПО), за да увеличи ефективното
прилагане на националната политика за закрила на детето;
	Да се създадат отворени източници на информация (онлайн материали за безплатно ползване) с добри практики при прилагането на подход, целящ изграждане на устойчивост при работа с деца, пострадали от неблагоприятни детски преживявания.
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Всички ресурси, създадени по проекта
са достъпни като свободни ресурси
през уебсайта на проекта strengthen.
frgi.bg. В началото на 2021 г. се проведе Обучение за обучители, след което
обучители от трите партниращи организации проведоха съвместно 28 регионални обучения в страната с участието на над 420 учители, социални
работници, представители на полицията и на местната власт. Участниците
в обученията изразиха своята удовлетвореност от повишените знания и споделиха, че обученията са допринесли за
подобряване на координацията между
институциите, отговорни за закрила
на децата в съответната община.
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Growing up equal
Проектът Growing Up Equal, по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014 – 2020) на ЕС, е свързан с опазване правата на децата. Има за
цел да се справи със стереотипите, базирани на пол сред учениците в
началното образование (3 – 4 клас). Очаква се да бъде повишена осведомеността на над 500 професионалисти в образованието относно важността от справяне с негативния ефект от стереотипите при подрастващите, както и да осигури адекватни инструменти за учители и
училищни администрации, които са отговорни с проблема, за да успеят
те да се справят с него, без да предизвикват обществено недоволство
по темата.
Проектът се реализира в партньорство със Синдикат „Образование“
към КТ „Подкрепа“.
През 2021 г. беше проведено качествено изследване на база преглед на
научни източници и фокус-групи с учители от 4 различни по големина
градове в страната. На тази основа беше изготвен доклад – анализ на
ситуацията, използван при разработването на ресурсни материали
за учители, които ще бъдат разпространени чрез проектния уебсайт
growingupequal.frgi.bg. Всички ресурсни материали бяха изпратени за
съгласуване с Министерство на образованието и науката преди началото на обученията с учители.
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Migrant Voices Heard
В края на 2021 година ФРГИ стартира изпълнението на още един международен проект — MigrantVoicesHeard, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС. Целта на проекта е да засили гражданското участие на мигрантите във формиране на политики, които ги
касаят, както и да адресира следните предизвикателства:
• Доминиращата представа за мигрантите като безпомощни жертви/
получатели на услуги, които изчерпват системите за социални услуги
на държавите;
• Ниският капацитет на мигрантските общности за самоорганизация и
липсата на умения за застъпничество у организациите, ръководени от
мигранти;
• Липсата на стимули за местните/регионалните власти да създават и
активно да включват консултативни органи, ръководени от мигранти.
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За тази цел
проектът
ще осигури:
 транснационален обмен на най-добри
практики;
 програма за изграждане на капацитет за
организации, ръководени от мигранти
(и неформални групи), която насърчава
тяхното участие в изграждането на политики, планиране на действия с участието на общността за създаване на нови
съвети на мигрантите;
 програма за изграждане на капацитет
за местните/регионалните власти,
 разпространение на резултатите от
проекта на национално ниво и на ниво
ЕС с цел разширяване на участието на
мигрантите;
 подготовка на международна конференция.

Очаквани резултати: Пет нови съвета на мигрантите, създадени в местни региони, в които понастоящем няма такива, в 5 различни държави-членки
на ЕС (България, Румъния, Унгария, Гърция и Франция),
и един активиран (Италия), като по този начин се
създават структурирани и формализирани начини за
редовно консултиране на над 5000 мигранти, които
живеят в тези места, относно политиките, които
ги засягат пряко. Засилено сътрудничество между
държави с различни нива на опит в насърчаването
на активното участие на мигрантите в процесите
на консултиране и вземане на решения. Разпространение на ниво ЕС на работещ механизъм за редовни
консултации с мигрантите, основан на модела, разработен в град Грац (Австрия), който разполага с активен консултативен съвет на мигрантите.
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Посока професия
/Direction
employment/
Тази година продължихме изпълнението на международния проект
„Посока професия“, който има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на маргинализирани групи младежи. Този проект реализираме съвместно с партньори от Италия, Ирландия, Литва, Португалия и
Словения. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
Епидемията COVID-19 наложи преструктуриране на всички дейности по
проекта, включително основното професионално обучение, което премина в онлайн формат. Това доведе до известни забавяния в изпълнението на дейностите, но партньорите по проекта намерихме правилните
формули за продължаване на обучението.
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У нас 74 безработни младежи бяха обучени в три
професионални профила през 2021 г: Програмиране,
Дигитален маркетинг и Софтуерно тестване. Обученията се реализираха от IT компанията Vola Software,
като обхванаха младежи от следните градове: Монтана, Враца, Пловдив и Велико Търново.
В рамките на проекта проведохме два уебинара със заинтересовани преподаватели от училища и от НПО.
Те бяха запознати с методологията на преподаване,
която осигурява включване на младежи от уязвими
групи, някои от които нямат необходимите образователни умения за ефективно усвояване на съдържание
в онлайн среда.
Осъществихме също други две онлайн срещи с представители на бизнеса, в едната от които се включиха
служители в IT фирми. Някои от участниците проявиха интерес да бъдат включени в проекта като ментори на обучаваните младежи с цел улесняване на тяхната интеграция в IT сферата.
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Програма за дарения
на лицензирани
софтуерни продукти
TechSoup
ФРГИ е българският партньор на глобалната платформа за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки,
TechSoup и активен участник в регионалната мрежа — TechSoup Европа.
И през 2021 в условията на пандемия, акцентът ни беше върху технологични инструменти, необходими за дистанционната работа на НПО
общността и усвояване на умения за работа с тях.
Благодарение на TechSoup България, българските нестопански организации успяха по-лесно да се справят с ограниченията, наложени от пандемията, като през 2021 много от тях увеличиха своя
технологичен потенциал и обхват. На платформата TechSoup България се регистрираха 305 нови организации с нестопанска цел,
от които след валидация за технологични дарения, бяха одобрени
247, направените поръчки за същия период са 106, като са поръчани
общо над 230 продукта. Над 70% от получените чрез платформата технологични продукти от НПО са за работа от разстояние —
Zoom, Asana, DocuSign, Box, CleveReach, AutoDesk и TeamViewer.
На платформата TechSoup България свои продукти даряват и две български компании – Superhosting и Evedo.
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Представихме нова обучителна поредица уебинари
„TechSoup обучителна сряда за НПО“, в подкрепа на неправителствените организации у нас. Веднъж седмично в продължение на два месеца /април и май 2021 г./ хора от нашия
екип, съвместно с професионалисти от технологичния
свят, организирахме Уебинари на различна тема. Така успяхме да достигнем до различни доброволци и активисти на
НПО, на които представихме полезни ресурси, достъпни на
платформата TechSoup. С тази поредица доказахме своята
отдаденост в мисията да предлагаме подкрепа на неправителствените организации у нас и да им предоставяме
полезни ресурси, отговарящи на актуалните им нужди.
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Проекти „Еразъм +“
През 2021 приключихме проект по Програма „Еразъм+“ по ключова дейност „Образователна мобилност за индивиди“. Целта на проекта
бе да повишим уменията си за обучение на организации с нестопанска
цел в областта на дигиталните умения и цифровата трансформация.
Проектът се осъществи в консорциум с още 11 други Европейски организации, членки на мрежата TechSoup Европа от Полша, Унгария, Австрия, Италия, Португалия, Румъния, Македония, Швеция, Турция, Чехия
и Словения.
По-широката цел на проекта в Европейски контекст беше да увеличи
въздействието, което гражданското общество може да окаже върху
различни общности в неравностойно положение в цяла Европа, и да намалим дигиталното разделение. Рестрикциите, наложени заради пандемията, промениха формата на предвидените срещи и те бяха осъществени
като тридневни онлайн обучения.
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Темите, в които
се включихме:
 Борба и противопоставяне на свиването
на гражданското пространство, как дезинформацията влияе на гражданския сектор – (Дезинформация и нейното влияние
върху гражданските общества,
	Изграждане на ефективни и стратегически контрааргументи);
 Разработване на обучителна методология в помощ на НПО сектора в тяхната
дигитална трансформация – (Принципи на
проектиране на онлайн и офлайн дейности за обучение,
 Подготовка и анализ на обучително съдържание, създаване на ефективен поток
за онлайн обучение);
 Създаване и разработване на ефективни
кампании в подкрепа на гражданския сектор – (Разказване на истории, Създаване
на положителни разкази).

В обученията взеха участие трима представители на ФРГИ, които повишиха знанията и уменията си в посочените области.
Отново в рамките на мрежата TechSoup Европа, ФРГИ участва в още един проект по Програма
„Еразъм +“ за Дигитална Грамотност за НПО
/Digital Literacy for NGOs (DLNGO 2.0)/.
През 2021 основните дейности по проекта бяха
насочени към разработване на методология и
инструментариум за оценка на дигиталните потребности на организациите на гражданското общество. За целта бяха проведени
структурирани интервюта с представители на
сектора в различните Европейски държави участнички – Полша, Франция, Италия, България, Македония, Словения, Испания, Румъния и Унгария.
На база събрана информация се разработи методология за определяне на дигиталните потребности на организациите от сектора, която ще бъде
тествана в рамките на проекта.
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Инициативата
През 2021 г. нашата Инициатива за развитие на бъдещо поколение лидери на граждански организации продължи да подкрепя развитието и уменията на млади хора, ангажирани с неправителствени каузи
в България. През 2021 г. ФРГИ организира индивидуална работа на всеки
участник с ментор по негов избор.

Яна Бюрер – Тавание, директор на Fine Acts по време на менторска среща с
Петър Бодуров, Фондация „Подобри“, участник в Инициативата
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Групата ментори включваше професионалисти от
неправителствения сектор и от бизнес сектора с
опит в набирането на средства, финансовото управление на НПО, онлайн маркетинга, провеждането
на кампании, управлението на човешките ресурси
и други области, свързани с работата на младите
лидери на граждански организации. В същото време
усилията за взаимно обучение и сътрудничество
между участниците развиха няколко нови проектни
партньорства. През лятото проведохме финална
присъствена среща с участниците, по време на
която разменихме идеи за създаване на Алумни клуб
на групата.
През последното тримесечие на 2021 г. открихме
покана за подбор на втората група стажанти в
Инициативата и избрахме 30 нови лидери. Поканата привлече интереса на общността на мигрантите в България (5 кандидатури), но поради езиковата
бариера успяхме да влючим една афганистанка за
участник и още един бежанец за гост.

Програмният директор, Моника Писанкънева по време на
Финалната среща с участниците от Инициативата 1

Нашият принос
за подобряване
работата на НПО
общността в
България

Стандарти за добро
управление на гражданска организация
В края на 2020 г., след консултации с група неправителствени организации, включително Български дарителски форум, Фондация
B-Cause, Национална мрежа за децата, решихме да подновим процеса на саморегулация на НПО сектора. Актуализирахме разработените през 2010 година от нас Стандарти, включихме нови сфери
на дейност, повечето от тях свързани с различни аспекти от процеса на набирането на средства — отчетност пред дарители, процента на таксите от платформите за набиране на средства и др.
За 2021 година общо 56 организации поеха ангажимента да следват Стандартите при управление на НПО. Стандартите и списък на организациите, които ги подкрепят, са публикувани на
уеб страницата на ФРГИ.

Признания
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ бе отличена в категория „Най-сполучливо партньорство 2020“
за партньорството със SAP Labs България по програмата
„Запознайте се и програмирайте“ на годишните награди
„Корпоративен дарител“ 2021. Наградите се организират
от Български дарителски форум за 16-та поредна година.
Конкурсът отличава компаниите, допринесли значително за
ефективна и смислена обществена промяна чрез прозрачни,
устойчиви и ефективни програми и инициативи.

Дарители и
партньори
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Лидл България
Програма „Ти и Lild
за по-добър живот“
Фондация ОУК
Подкрепа на организации, работещи
в сферата на детското развитие
ТехСуп Глобъл
Фонд за даряване на
софтуер TechSoup

Дарители и
партньори

ТехСуп Европа
Инициатива „Meet and Code”
SAP Labs България
Програма „Роботика за България“,
„Наука на сцената“,
Инициатива „Запознайте се и програмирайте”

New
greenery

Ню грийнъри ЕООД
Наградите „Валя Крушкина“
Черноморски тръст за
регионално сътрудничество
Наградите „Валя Крушкина“
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Европейски съюз
Migrant integration for growth in Europe funded by
the Asylum, Migration and Integration Fund of the EU
Проект: MIraGE
Communication of Local Authorities for integration
in European towns funded by the Asylum, Migration
and Integration Fund of the EU
Проект „Clarinet”

Дарители и
партньори

Rights, Equality and Citizenship
Program (2014 –2020) of the EU
Проект Strenghten „Укрепване на системата за закрила
на детето в България чрез изграждане на капацитета
на професионалисти от сферите на социалните услуги,
образованието и полицията“
Rights, Equality and Citizenship
Program (2014 –2020) of the EU
Проект „Growing Up Equal”
Asylum, Migration and Integration Fund of the EU
Проект „Migrant Voices Heard”
EEA and Norway Grants Fund,
Fund for Youth Employment
Проект: Direction Employment
EEA Grants, Active Citizens Fund
– Фонд Активни граждани
–	Инициативата за следващо
поколение граждански лидери
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Синдикат „Образование“
към КТ „Подкрепа“
Проект “MIraGE”
Проект: Strengthen
Проект „Growing Up Equal”
Български дарителски форум
„Ти и Lidl за по-добър живот“
Фондация „Институт
Отворено общество“
Фонд Активни граждани

Партньори

Фондация „Тръст за
социална алтернатива“
Фонд Активни граждани
Lai-momo societa
cooperative sociale
Проект „MIraGE”
Проект: Direction Employment
Sudwind Verein fur
Entwicklungspolitik und
Globale Gerechtigkeit
Проект „MIraGE”
Center for Social Innovation Ltd
Проект „MIraGE”
Die Wiener
Volkshochschulen GmbH
Проект „MIraGE”
Victum Oktatasi –
Es Tanacsado Beteti Tarsasag
Проект „MIraGE”
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Szubjektiv Ertekekek Alapitvany
Проект „MIraGE”
Groupe SOS Solidarites
Проект „MIraGE”
Swideas AB
Проект „MIraGE”
Ressources Humaines Sans
Frontieres
Проект „MIraGE”
Asociatia Novapolis – Ventrul
De Analize si Initiative Pentru
Dezvoltare
Проект „MIraGE”
Lithuanian Gay League
Проект: Direction Employment
Porto Accounting and
Business School
Проект: Direction Employment
DMC-Metrix
Проект: Direction Employment
ŠKUC Association
(Section ŠKUCLL)
Проект: Direction Employment
Държавна агенция за
закрила на детето
Проект: Strengthen
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Дарители на „Дни на кариерата във ФМИ“

Дарители на
Фонд „ФМИ
инициативи“

А1 България ЕАД

Прогрес Софтуер ЕАД

Аксидиа АД

Проксиад България ЕАД

Астеа Солушънс АД

Резидънс Контрол ЕООД

Бългериън Онлайн Рисърч ООД

Роберт Бош ЕООД

Вистеон Електроникс
България ЕООД

САП Лабс България ЕООД

Докумастер България ЕООД

Страйпс ЕООД

Дриймикс ООД

Студио Ракета ЕООД

Евро Геймс Технолоджи ООД

СУ Св. Климент Охридски

Експириън България ЕАД

Телебид про ЕООД

Ендава ЕООД

Ултра плей ЕООД

ЗАД Алианц България

Форт България ЕООД

Иненсия ООД

Хаос Софтуер ООД

Ипей АД
Кохерент Лабс АД

Хейлоу Диагностикс
България ЕООД

Лаб08 ЕООД

Химера Айдиъс ЕООД

Майлстоун Системс
България ЕООД

Химера Айдиъс ЕООД

Мелън АД

Смюл България ЕООД

Хитачи Солюшънс Юръп ООД

ММ Солушънс ЕАД

Юбер България Софтуер
енд Дивелопмент ЕООД

Мусала Софт АД

Юбисофт ЕООД

Немечек ООД

Юнайтед партнърс ЕООД

Опенкод системс ООД

Юнайтед партнърс ЕООД

Парафлоу Комуникейшънс ООД
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Хаос Софтуер ООД
Дриймикс ООД

Дарители на
Fresher’s week

Немечек ООД
САП Лабс България ЕООД
ЛабО8 ЕООД
Юбер България Софтуер
енд девелопмент ЕООД
Юнайтед Партнърс
Прогрес Софтуер ЕАД
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Членове на журито на наградите
„Валя Крушкина — журналистика за хората“
Владимир Йончев, OFF News,
Мария Чернева, БНТ,
Николина Димитрова,
Bulgaria ON AIR,
Петьо Цеков, в. Сега,
Пролет Велкова, Дарик Радио,
Росен Цветков, bTV,
Силвия Великова, БНР,

Доброволци

Стояна Георгиева, Mediapool
Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“
Членове по право:
Венцислав Крушкин,
Учредител
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 „ФМИ Инициативи“
Първан Първанов
Веселин Гушев
Ралица Агаийн –Гури
Деян Лилов
Диана Стефанова
Радослав Николов
Илияна Николова

Доброволци

Обществен съвет на Фонд „За децата на Милен“
Георги Тошев
Генка Шикерова
Камен Воденичаров
Николина Димитрова
Обществен съвет на Фонд „За Али“
Нина Нейкова
Чавдар Маринов
Гроздан Караджов
Цецка Караджова
Деница Сачева
Илияна Цанова
Красимира Величкова
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Структура
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ЕКИП
Настоятелство на ФРГИ
Моника Христова — Председател на Настоятелството
Аниел Гочев

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

Валери Манчев
Димитър Цолов
Илиян Христов
Милена Бурнаска

ГРУПА НА
СЪВЕТНИЦИТЕ
Оценка на
предложенията
на финансите

Ралица Агайн – Гури

Оперативно управление

Екип на ФРГИ
Изпълнителен директор — Илияна Николова
Финансов директор — Мария Стоименова
Програмен директор — Моника Писанкънева

ПРОГРАМЕН ЕКИП
Програмен екип

Финансов директор

Директор „Дарителски програми“ — Симона Бондикова

Програмен директор

Административен
директор

Директор „Комуникации“ — Мария Цекова

Директор „Дарителски
програми“
Директор „Комуникации“

Доброволци

Програмен мениджър
Мениджър
„Финансирания“
Програмен координатор

(от февруари 2020 г. в отпуск по майчинство)
Програмен мениджър — Валери Панджаров

Обучители и
консултанти

Административен директор — Мария Петрова
Мениджър „Комуникации“ — Ренета Куцарова
Координатор програми — Петър Андреев

финанси
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№ Име

Физически
лица

Населено място

Финансиране

1

Илиян Йорданов

Варна

975,00

2

Петър Петров

Шумен

1440,00

3

Евгени Василев

София

530,00

4

Десислава Рачева

София

810,00

5

Марин Шаламанов

София

165,00

6

Ивац Даков

София

25,00

7

Иво Дилов

София

275,00

8

Иванка Зангочева

София

50,00

9

Таня Баладжанова

София

50,00

10 Ценка Фурнаджиева

София

50,00

11 Красимир Манев

София

110,00

Русе

500,00

13 Мирослав Красимиров Михайлов

София

500,00

14 Борис Антонов Митев

София

500,00

15 Мария Цънцарова - Голева

София

1000,00

16 Чавдар Маринов

София

19392,33

17 Калина Цветкова

София

9000,00

18 Ивета Гоцова

София

17415,00

19 Бенжамен Менто Ментешев

София

300,00

12 Кристиян Моис Юлзари
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№ Име

Населено място

Финансиране

Велико Търново

1500,00

21 Николай Асенов Пашов

София

500,00

22 Радослав Руменов Хубенов

София

3000,00

23 Хрусана Стоянова

Бургас

200,00

24 Мария Георгиева

Добрич

200,00

25 Елица Цонева

София

400,00

26 Таня Евтимова

Бургас

500,00

27 Мария Желязкова

Шумен

500,00

28 Илиян Германов

София

600,00

29 Полина Димитрова

Бургас

900,00

30 Светла Бояджиева

Добрич

500,00

31 Ирина Найденова

Карлово

200,00

Русе

450,00

33 Десислава Цокова

Видин

800,00

34 Петрана Давчева

Благоевград

200,00

35 Донка Чардакова

Пирдоп

400,00

Казънлък

500,00

37 Милена Гошева

София

300,00

38 Вера Дакова

София

2250,00

20 Мирослав Евгениев Николов

Физически
лица

32 Хакан Хасан

36 Радостина Кацарова
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№ Наименование

Юридически
лица

Населено място

Финансиране

1

Българска асоциация по
семейно планиране и
сексуално здраве /БАСП

София

101400,00

2

Сдружение Асоциация
Българско училище за политика
Димитър Паница

София

1977,53

3

Фондация Приложни изследвания и
комуникации

София

72577,57

4

Сдружение Асоциация Ная

5

Child Rigths Information Center

6

Търговище

120000,00

Молдова

48678,65

Фондация П.У.Л.С.

Перник

105300,00

7

Асоциация Деметра

Бургас

157050,00

8

НМД

София

4842,00

9

Фондация Яника

София

1160,00

Белозем

1648,00

Враца

2360,00

София

1666,40

Пловдив

2655,60

Никюп

1700,00

Дуранкулак

800,00

10 НЧ Просвета 1909
11 Враца софтуер общество
12

Сдружение Общност за
демократично образование

13 Фондация Кентавър арт
14 Сдружение Бъдеще за Никюп
15 НЧ Дружба 1898
16

Сдружение Млади изследователи
за младежко развитие

Смолян

2840,00
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№ Наименование

Кърджали

3154,80

Сливен

1720,00

Дуранкулак

1280,00

Бургас

2592,00

Златица

1292,00

Стара Загора

3880,00

23 Сдружение Троян в бъдещето

Троян

3422,40

24 Фондация Очи на четири лапи

София

3600,00

25 Сдружение Дете и пространство

София

2950,80

Харманли

2800,22

Габрово

3456,00

Велинград

2744,00

Стара Загора

3428,80

Павел баня

3496,00

Ловеч

3607,60

Смядово

2320,00

Стара Загора

3240,00

Монтана

2653,92

17 НЧ Родопски фар 1938
18 Фондация Добротолюбие
19 НЧ Дружба 1898
20 Сдружение УН при ОУ Христо Ботев
21 НЧ Христо Смирненски – 1889
22 Клуб Отворено общество

Юридически
лица

Населено място Финансиране

26 УН при ОУ Иван Вазов
27 Сдружение ИМКА
28 ОНЧ Св.Св.Кирил и Методий – 1905
29 НЧ Родина – 1860
30 НЧ Напред – 1903г.
31 Сдружение ПМГ – Надежда
32 НЧ Братство – 1860
33

Сдружение Зелени Балкани –
Стара Загора

Сдружение Обществен съвет
34 по образование –
Алтернативна Монтана
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№ Наименование
Сдружение Обществен център за
околна среда и устойчиво развитие

Финансиране

Варна

3534,00

Крушовица

3484,00

37 Морски клуб Приятели на морето

Варна

3440,00

38 Фондация Подобри

Шумен

3760,00

Димитровград

9516,20

35

36 НЧ Просвета 1899

39 Сдружение Подари усмивка

Русе

13000,00

Казанлък

19998,00

София

19855,50

София

9581,00

Варна

3000,00

Сливен

8606,00

Дупница

7414,13

47 Фондация Мисия Криле

Стара Загора

9800,00

48 Сдружение Клуб на НСО

Търговище

18036,00

40 Сдружение Еквилибриум
41 Сдружение Бъдеще за децата

Юридически
лица

Населено място

42

Фондация За децата с
церебрална парализа

43 Фондация Конкордия България
44

Фондация Обществен дарителски
фонд за Варна

45 Майчин център Надежда
46 Сдружение Амала – Приятели

49 Сдружение Екомисия 21век

Ловеч

6183,00

50 Фондация Асоциация Анимус

София

6925,00

51 Сдружение ИДЕА

Варна

6250,00
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№ Наименование
52 НЧ Просвета 1899
53

Народно читалище
Любен Каравелов – 1897

54 Сдружение Амала – Приятели

Финансиране

Крушовица

17690,00

Куртово Конаре

11900,00

Дупница

7414,13

София

13755,00

Пловдив

14740,00

Бургас

13198,00

Видин

2317,00

59 НЧ Иван Вазов – 2014

София

580,00

60 Фондация Подобри

Шумен

2900,00

София

1740,00

62 Сдружение ФАР

Бургас

1580,00

63 Сдружение СТЕП

София

1440,00

64 Сдружение Моят град

Варна

580,00

65 УН Гео Милев

Добрич

1740,00

66 НЧ Васил Левски 1928

София

1740,00

67 Сдружение БДФ

София

3460,00

68 Арте Урбана Колектив

София

1580,00

Велико Търново

2900,00

55 Сдружение Каритас София
56 Фондация Джендър алтернативи
57 Сдружение Верният настойник
58

Юридически
лица

Населено място

61

Сдружение Обществена
подкрепа за ТХТИ

Сдружение Алтернативен
свят Оренда

69 Сдружение Елита
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№ Наименование

Финансиране

Кюстендил

1590,00

Вършец

1740,00

Смолян

1740,00

73 НЧ Асен Златаров 1940

Бургас

1520,00

74 НЧ Н.Й. Вапцаров 1895

Дулово

430,00

75 Сдружение Бокая

Видин

1600,00

с. Шейново

1160,00

77 УН към СПГЕ Джон Атанасов

София

1740,00

78 Сдружение Ин Тайм Ер Ем

Смолян

580,00

79 Сдружение Отворени данни

София

350,00

80 Фондация Хюмънс ин дъ лууп

София

580,00

81

Сдружение Черноморски
център за развитие

Добрич

2318,00

82

Сдружение Европейски
инициативи без граници

Русе

2900,00

83

Сдружение Център за европейски
технологии и проекти

Горна
Оряховица

1160,00

70 УН на ПМГ Проф. Емануил Иванов
71 Сдружение Вазовци
72

Сдружение Млади изследователи
за младежко развитие

76 НЧ Освобождение 1884

Юридически
лица

Населено място

89

90

Годишен отчет 2021 | финанси

БАЛАНС
АКТИВ

Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
1. Земи и сгради, в т. ч. :
— сгради
2. Машини, производствено оборудване и апаратура
3. Транспортни средства и други ДМА
Общо за група I:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „Б“:
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
1. Други материални запаси
Общо по група I:
II. ВЗЕМАНИЯ
1. Вземания от клиенти и доставчици
2. Други вземания
Общо по група II:
III. ИНВЕСТИЦИИ
1. Други инвестиции

2021

2020

1023
1023
14
125
1162
1162

1048
1048
17
1065
1065

1
1

1
1

17

15

Общо по група III:

17

15

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
1. Парични средства в брой
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)
Общо по група IV:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „В“:
СУМА НА АКТИВА (раздели Б+В)

5
5598
5603
5761
6923

5
4918
4923
5057
6122

25
115
140

3
115
118

ПАСИВ

Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. РЕЗЕРВИ
1. Резерв от последващи оценки
2. Други резерви
Общо за група I:
ОБЩО за РАЗДЕЛ „А“:

2021

2020

3
2121
2124
2124

1
2089
2090
2090

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
3. Други задължения, в т. ч. :
— към персонала, в т. ч. :
до 1 година
— осигурителни задължения, в т. ч. :
до 1 година
— данъчни задължения, в т. ч. :
до 1 година
ОБЩО за РАЗДЕЛ „В“, в т. ч.:
до 1 година
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т. ч.:
— финансирания

4799
4764

4029
3981

— приходи за бъдещи периоди
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)

35
6923

48
6122

3

3
3
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Суми (хил.лв.)

Наименование на разходите
а

2021

2020

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
2. Други разходи
Всичко А
Б. Административни разходи
Общо за група I

1018

1116

1. Приходи от дарения под условие

459

308

2. Приходи от дарения без условие

1477

1424

265

241

1742

1665

II. Финансови разходи
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
4. Други разходи по финансови операции
Общо за група II

62

198

3

2

65

200

III. Загуба от стопанска дейност	
IV. Общо разходи
V. Резултат
Всичко (IV + V)

1807

1865

34

32

1841

1897

Общо за група I

2021

2020

1

2

1755

1787
4

1755

1791

3. Приходи от лихви

10

12

4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове

43

73

Общо за група II

53

85

III. Печалба от стопанска дейност

33

21

IV. Общо приходи

1841

1897

Всичко (IV)

1841

1897

II. Финансови приходи
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
I. Разходи за оперативна дейност

2021

2020

Суми (хил.лв.)

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

2021

2020

256

167

Разходи за суровини, материали и външни услуги

47

2 - Услуги

239

150

- суровини и материали

38

2 - наеми

17

17

256

167

256

167

256

167

256

167

- външни услуги

9

Общо приходи от оперативна дейност

Разходи за персонала

148

120 Финансови приходи

- разходи за възнаграждения

148

120 Други лихви и финансови приходи

Разходи за амортизация

24

22 ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Други разходи

Общо Приходи

Общо за група I

219

144 Счетоводна загуба

Печалба от обичайната дейност

37

23 Загуба

Счетоводна Печалба

37

23 ВСИЧКО

Разходи за данъци от печалбата
Печалба след данъчно облагане

ВСИЧКО

4

2

33

21

256

167
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Отчет за собствения капитал за 2021
Суми (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

„записан
капитал“

„премии от
емисии“

РЕЗЕРВИ
„резерв
от
последващи
оценки“

1

2

законови

3

4

„резерв от
изкупени
собств.
Акции“

„резерв
съгл.
Учред.
Акт“

5

други
резерви

6

7

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

8

текуща
година

9

„печалба
/ загуба“

ОБЩО
„собствен
капитал“

10

11

Салдо в началото на отчетния период

2090

2090

Салдо след промените в счетоводната
политика и грешки

2090

2090

Финансов резултат за текущия период

34

34

Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период

0

0

0

0

0

0

2124

0

0

0

2124

Собствен капитал към края на
отчетния период

0

0

0

0

0

0

2124

0

0

0

2124
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2021 ГОДИНА
Наименование на паричните потоци

Суми (хил.лв.)

Текущ период
а

I. Наличност на паричните средства в началото на периода
II. Парични потоци от нестопанска дейност

A. Постъпления от нестопанска дейност
Получени дарения под условия
Получени дарения без условия
Други постъпления
Постъпления от банкови и валутни операции
Всичко постъпления от нестопанска дейност
Б. Плащания за нестопанска дейност
Изплатени дарения
Изплатени заплати
Изплатени осигуровки
Плащания по банкови и валутни операции
Плащания за услуги
Други плащания
Всичко плащания за нестопанска дейност
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

1

Предходен период
2

4923

4189

2545
53

2289
4
85

2598

2378

1018
261
50
65
416
122
1932
666

1116
149
47
200
137
16
1665
713

256
256

167
167

242
242
14
5603
680

146
146
21
4923
734

III. Парични потоци от стопанска дейност

А.Постъпления от стопанска дейност
Постъпления от продажба на активи и услуги
Всичко постъпления от стопанска дейност
Б. Плащания за стопанска дейност
Плащания за услуги и за придобити активи
Други плащания
Всичко плащания за стопанска дейност
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
IV. Наличност на парични средства в края на периода
V. Изменение на паричните средства през периода
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Доклад на
независимия одитор

регистриран одитор 0471
Виолин Д. Илиев
София, ул. „Клокотница“ № 35
вх. В, ап. 47
Тел. 02/931 56 34, 0888 086 712

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

Мнение
Ние извършихме одит на финансовия отчет на
Фондация „Работилница за граждански инициативи“, съдържащ баланс към 31 декември 2021г.,
отчет за приходите и разходите за стопанска
дейност, отчет за приходите и разходите за
нестопанска дейност, отчет за паричния поток
и отчет на собствения капитал за годината,
завършваща на тази дата, както и приложение,
което съдържа обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

зависимост) 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, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

По наше мнение, приложеният финансов отчет:

Друга информация, различна от финансовия
отчет и одиторския доклад върху него

• представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на
Фондацията към 31 декември 2021 г. и неговите финансови резултати от дейността
за годината, завършваща на тази дата; и
• е изготвен съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти, и чл. 29 от
Закона на счетоводството.

База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с
Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета
за международни стандарти по етика за счетоводители. (Кодекса на СМСЕС)
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 „Международен етичен
кодекс на професионалните счетоводители“
(включително Международни стандарти за не-

Ръководството носи отговорност за другата
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 несъответствие 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 не-

95

правилно 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 дейността, ние изпълнихме процедурите,
добавени към изискването на МОС, съгласно
Указанията на професионалната организация
на дипломираните експерт-счетоводители
и регистрираните одитори в България — Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени и утвърдени от нейния Управителен съвет. Тези процедури касаят
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, 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.
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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 Националните
счетоводни стандарти, включително освобождаванията за представяне и оповестяване по
тези стандарти и по чл. 29 от Закона за счетоводството, 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.

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 Закона за
независимия финансов одит и 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 разумно 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 основание (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 използване 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 налице
съществена несигурност, отнасяща се до
събития или условия, които биха могли да
породят значителни съмнение относно спо-

собността 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
заключения 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 ръководството, 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.

Подпис:
Виолин Д. Илиев — дес. 0471
София
05.08.2022

96

