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Отчет за дейността на фондация „Благотворител” за 2016 г.

От правна гледна точка…

Фондация „Благотворител” е създадена за осъществяване на дейност в
обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на СГС на
02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. и е вписана в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност под № 20050623004. Фондацията е
представлявана от Пенка Лазарова, председател на Управителния съвет.

Защото вярваме, че промяната идва от работата в екип…

Фондацията е пълноправен член на Български дарителски форум и на
Национална мрежа на децата.

КОИ СМЕ НИЕ?



Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са 
децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално 

развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното 
израстване и професионалната насоченост на децата, 

като инвестираме в образованието им.

НАШАТА МИСИЯ



ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Стойко Петков

учредител на Фондация „Благотворител“
председател на УС на Български дарителски форум 
основен акционер и управляващ директор на "Енко Вендинг" ООД

Няколко думи за мен…
Определям се като предприемач, реализирал успешни проекти в
областта на финансите, производството и търговията.
Актуалната ми страст е кафето.

Какво ме вдъхнови да създам Благотворител?
Потребността да споделям блага, а в последствие установих, че
допринася и за личното ми щастие.

Какво ми дава участието във Фондацията?
Дава ми усещането, че поемам отговорност и съм активен по
отношение на средата, в която живея.



ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Няколко думи за мен…

Филолог съм по образование, преминах през професиите на педагог,
журналист, консултант, връзки с обществеността, за да ги съчетая в
работата си във Фондацията. Обичам да общувам и да пътувам.

Какво ме вдъхнови да работя за Благотворител?

Исках да правя добро за другите и така да участвам в промяната на
средата, в която израстват децата и внуците ми.

Какво ми дава участието във Фондацията?

Работата във Фондацията ми помага да търся и да откривам ефективни
решения за подкрепа, променя нагласите ми. Срещам интересни и сърцати
млади хора, а да съм част от техния напредък е професионалното ми
удовлетворение.

Пенка Лазарова

председател на УС – де юре
сърцето и душата на Фондацията – де факто



Ива Петкова

член на УС
aдминистративен мениджър за 
връзки и координация в Болкан 
Металс енд Минералс ЕООД.

Няколко думи за мен…
Майка и мениджър в американска компания за геоложки проучвания. Обичам изкуството,
пътуванията, срещите с доброто у хората...

Какво ме вдъхнови да участвам в създаването на Благотворител?
Всяко добро, което правим, е вдъхновено от природата ни. Просто трябва да не забравяме
да бъдем хора колкото е възможно по-често, не само по големите християнски празници.

Какво ми дава Фондацията?
Топлината, че малката, но навременна подкрепа променя съдби и дава надежда!

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА



член на УС
адвокат

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Юлиан Пекунов

Няколко думи за мен…
Юрист по образование, адвокат по професия.
Вече семеен, вече с две дечица.

Какво ме вдъхнови да участвам в създаването на Благотворител?
Желанието ми да помагам на тези, които имат нужда.

Какво ми дава Фондацията?
Не е толкова важно какво ми дава на мен участието ми във фондацията, а дали, с какво и
доколко аз мога да помогна на другите. Все пак, не мога да отрека, че работата ми във
фондацията ми дава чувство на лично удовлетворение и също така радост, че някой е
постигнал поне част от мечтите си или поне е направил крачка в тази посока с наша помощ.



координатор

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Няколко думи за мен…
ПР по образование. Обичам да пътувам, да се
смея и да се радвам на природата.

Какво ми дава Фондацията?
Привилегията да обичам работата си и да съм не само свидетел, но и участник в позитивна промяна.
Оправдана надежда, че има много млади хора, които искат да учат и достатъчно истински даскали,
които искат да ги научат.

Какво ме вдъхнови да работя за Благотворител?
Дългосрочните взаимоотношения с хората, които фондацията
подкрепя. Насърчаването на всяко тяхно усилие да се научат да
виждат, да ценят и да се стремят към най-доброто, на което са
способни. Екипът просто върви до тях, когато е нужно. Не на
последно място, това, че акцентът е върху качеството, а не
количеството на постигнатите резултати.

Екатерина Русева,



НАШАТА МОТИВАЦИЯ…

В продължение на 75 години учени от Харвард проследяват живота на 724 мъже. Изследването продължава до днес с
около 60 от тях. Анализират се всички аспекти на етапите от техния живот. Основното заключение е: тези, които са
изградили качествени, здрави и смислени взаимоотношения със семейство, приятели, колеги и общност, са по-щастливи,
по-здрави и живеят по-дълго. Безброй поговорки, научни теории и произведения на изкуството говорят за значението на
общуването и на моделите за подражание. В основата им е простичкото заключение, че както преживяното добро, така и
преживяното зло имат тенденцията да се възпроизвеждат - „Каквото повикало, токова се обадило….“ /народна
поговорка/.

Ние, възрастните, често обичаме да публикуваме достъпни истини в профилите си във „Фейсбук“ като доказателство за
мъдростта, която сме добили през годините. Но във възпитанието и обучението на децата продължаваме да забраняваме
и задължаваме, да поставяме акцент на борбата с тормоза, с насилието, със зависимостите.

Дали ефектът няма да е по-добър, ако с примера си насърчаваме проявата на уважение, търпение, грижовност,
миролюбие, честност, смелост, решителност, любов, щедрост, целеустременост, отговорност? Важно е да насочваме
децата, но и да им позволим те да творят живота си. Да ги учим как да бъдат добри, а не как да не бъдат лоши…

Ние от фондация „Благотворител“ сме убедени - този път е правилният и тази инвестиция си струва усилията. Затова
повече от 6 години окуражаваме децата да вземат решения и да общуват с другите чрез добродетелите – добрите
качества на своя характер. Защото, въпреки че не учим в училище как да общуваме пълноценно, целият ни живот зависи
от това умение. Тогава защо да не положим повече усилия децата ни да растат по-здрави и по-щастливи?

Екипът на фондация „Благотворител“



КАКВА БЕШЕ ЗА НАС 2016? 



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ

Дългосрочни проекти

Вече 12 години стипендиантската ни програма
насърчава младите хора с много добър и отличен
успех да инвестират в образованието си.
27 ученици и 12 студенти, лишени от родителски
грижи, настанени в приемни семейства или с
нарушено зрение получиха месечни стипендии през
2016 г. Кандидатите през годината писаха есета на
тема по избор: „Кои добродетели развива
образованието”; „Учителят, който промени живота ми“;
„Доброто в мен се проявява, когато…“; „Качествата на моя
любим учител”; „Най-добрият начин да предскажеш
бъдещето е да го създадеш“; „Силата на словото може да
изцелява, може и да убива“.
Стипендиантите са от София, Пловдив, Провадия,
Благоевград, Бургас и с. Триводици.

Общата сума на изразходваните средства за
39 стипендии е 12940 лв.



Дългосрочни проекти

СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ

По втория ни дългосрочен проект 12 младежи – шестима от
Стара Загора, двама от София, трима от Долна баня и един от
Провадия получиха възможност за професионална и езикова
подготовка. Младежите кандидатстваха с интервю и есе на
тема по избор – „Как работата помага за сбъдването на мечтите?“,
„За мен успехът е…“, „Моят живот след 10 години“ и успешно
завършиха курсовете си за професиите – готвач, шивач, сладкар,
сервитьор и бояджия. Новите умения ще помогнат на младите
хора по пътя към самостоятелния живот, като подобрят
възможностите им да си намерят подходяща работа.

Общата сума на дарените средства за
12 курсисти е 5399 лв.



Програма „Добродетели“

ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ СИЛА

В края на учебната година
завърши проектът „Часовете,
които ни дават сила“ 2015/2016.
Опитът ни показва, че в
училищата, в които няколко
години се провеждат занимания
по добродетели, децата добиват
самочувствие и навик да
изразяват емоциите си свободно
и да споделят преживяното.
Затова един от основните ни
приоритети е устойчивостта на
проектите по програмата.
„Часовете, които ни дават сила“
се провеждаха в 10 вече
съществуващи клуба, както и в
3 новосъздадени в Габрово и
Велико Търново.



Програма „Добродетели“ – проект „Часовете, които ни дават сила…“

Проведохме мониторинг и станахме част от много вдъхновяващи
часове, в които ученици преподават добродетели на съучениците си и
на по-малките деца. Те ни впечатлиха със своята искреност и
непринуденост и ни учиха какво е благодарност, целеустременост,
любов, прошка, търпение, грижовност, единство и смелост.



Програма „Добродетели“ – проект „Часовете, които ни дават сила…“

През април деца от клубовете участваха в конкурс за
есе по една от следните теми „Какво научих, докато
преподавах добродетели на съученици?“, „Най-добрият
човек, когото познавам.“, „Колко струват усмивките?“.
Наградата за победителя беше в размер на 150 лв.,
които фондацията да дари на избрана от него кауза.

Дияна от 119-о СУ избра да помогне на 8-годишната Ивалена Вучоглавска, която
страда от рядко автоимунно заболяване и има нужда от скъпо лечение.



Програма „Добродетели“ – проект „Часовете, които ни дават сила…“

Заключителна среща по проекта през
юни. Колегите от училищата споделиха
опита от работата си с над 4000 деца през
годината.

Проектът бе с продължителност 10 месеца
/01.09.2015-30.06.2016/ и се осъществи с
финансовата подкрепа на Фондация „Оук“, която
от години насърчава развитието на програма
„Добродетели“.

Общата стойност е 23312.4 лв. 



Програма „Добродетели“ 

ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ СИЛА 2016/2017

Във втората година на проекта подкрепяме 6 училища. Избрахме проектните
предложения на 104-то и 120-то училище в София, Професионална
математическа гимназия в Габрово, СУ „Отец Паисий“ в Самоков,
Професионална гимназия по транспорт в Сливница и СУ „Д-р Петър Берон“ в
Костинброд.
Проектът е с продължителност 10 месеца /01.09.2016 – 30.06.2017/

Финансира със собствени средства на фондацията в размер на 6500 лв.



Програма „Добродетели“ 

Проектът е за създаване на екип от обучители,
които да работят за разширяване обхвата на
програма „Добродетели” и да популяризират
нейните възможности сред учители в страната. С
конкурс избрахме 10 мотивирани педагози, които
преминаха петдневно обучение, за да предадат
опита си в 50 училища, за които програмата е нова.
Учители от 20 учебни заведения ще преминат
семинарни обучения. Така учебните заведения,
работили по програмата през последните 6 години,
ще станат 105. Шестте години работа с
добродетелите потвърждават огромната нужда от
изграждане на умения за толерантно общуване и
позитивни послания в образователната ни система.

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ

Продължителност – 11 месеца /01.08.2016 г. - 30.06.2017/
Осъществява се с финансовата подкрепа на фондация „Оук“ на обща стойност 26210 лв.

Десетте посланици на програмата са учители от различни училища в София, София област, Кърджали и
област Пазарджик. До края на годината са проведени обучения на педагогическите състави на 5 детски
градини в София, Костенец, Огняново и Говедаре.



Национални конкурси

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Дългогодишната ни работа с младежи ни научи колко е важно
да се вслушваме в думите им. Решихме да разберем до колко
осъзнават отговорността за своето бъдеще и кои са качествата,
които искат да развиват в себе си. Затова в месеца на
будителите организирахме национален конкурс за есе за
учениците от 8 до 12 клас от цялата страна.
За нас беше истинско предизвикателство да изберем
победителите сред всички 103-ма участници.
Повечето избраха да пишат за
бъдещето – осъзнато и целеустремено.

Първото място в конкурса взе есето „ Да образоваш ума, без да образоваш 
сърцето, не е никакво образование” на Деница от Монтана, 
която обича да пише и мечтае да стане журналистка. 

На второ място бе класирано есето „Езикът на добродетелите е разбираем за всички 
хора по света“ на деветокласника Иван от Кърджали. Той ни трогна истински не само 

с красивите си разсъждения, но и с делата си. Иван реши да дари сумата от наградата 
си за стипендии за деца, лишени от родителски грижи, които имат висок успех в 

училище. И се нареди сред най-младите дарители на „Благотворител”.



Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

За да популяризираме добрите примери сред
учениците, през октомври започнахме да търсим
нашите нови герои. Поставихме началото на
конкурс за благотворителна инициатива на
ученици. Те кандидатстваха с проекти за
финансиране от фондацията в размер на 2000 лв.
Получихме 17 проектни предложения от цялата
страна.
Целта ни беше да популяризираме
филантропията сред учениците, да ги насърчим
да бъдат креативни и активно да работят за
сбъдването на своите каузи.

.

Инициативата стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България, 
организирана от Български дарителски форум. 



Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

На 5 декември – ден на доброволеца обявихме и кой е първият
„Млад Благотворител“. Цветина Генева, ученичка в СУ „Димитър
Благоев” от Свищов с проект „С колело на училище“ победи в
пилотното издание на конкурса.

Тежка беше задачата на журито Пенка Лазарова – председател
на УС на Фондация Благотворител, Красимира Величкова –
директор на Български дарителски форум и Люба Йорданова –
журналист от вестник Капитал.

Цветина иска да популяризира активния начин на живот и
спорта сред съучениците си, като монтира стойки за колела в 5
училища и около общината в града. Фондацията финансира
закупуването на 22 стойки за по 5 колела.
.



Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

Проектът „Щастието е…” на ученици от търговската гимназия в Пловдив бе сред финалистите
в Млад Благотворител. Младежите искат да купят адаптирана люлка за деца с трайни
увреждания, които излизат рядко и имат нужда от социализация и развлечения, както
всички останали.

Фондацията реши да подкрепи инициативата с DMS кампания - USMIVKA на номер 17 777 за
набирането на 2905 лв. до май 2017 г.

Люлката ще бъде монтирана в Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена”,
Пловдив и ще е добра възможност за по-активен и разнообразен живот за децата, за
радостни преживявания и за изграждане на по-добри комуникативни умения извън къщата.



МЛАДИТЕ ГЕРОИ 
дарителска кампания в подкрепа на Мария от Стара Загора

На 18 януари 15-годишната Мария Звездева от 
Стара Загора спаси живота на шофьор на 

тролейбус на път от училище до социалния дом, 
в който живее и така предпази от по-тежък 

инцидент и останалите пътници. 

Много хора имаха желание да наградят смелата постъпка на Мария, която учи плуване
и мечтае да стане помощник треньор. Фондация „Благотворител” от години работи с
дом „Мария Терезия“ в Стара Загора и бяхме поканени за партньор за кампанията за
набиране на средства. Събрани са 9145.65 лв., които ще бъдат отпускани целево според
образователните нужди на момичето от тристранна комисия с представители на
Фондация „Благотворител“, Спортно училище „Тодор Каблешков“ и дом „Мария Терезия“.



На 4 юли малкото, но сплотено семейство на
„Благотворител“ отпразнува своя рожден ден.
Числото 12 няма претенцията за някаква особена
символика, но за нас означаваше да направим
оценка на свършеното и да се подготвим за
вълнуващите предизвикателства, които ни
очакват. Откакто се роди фондацията, всички ние
пораснахме с нея и всеки ден се учим на
търпение, отговорност, уважение и
съпричастност.

Извън проектите…  

Благодарни сме на дарителите за доверието и подкрепата, която получаваме.
Имаме късмета да продължаваме да правим неща, в които силно вярваме и да
бъдем част от пътя на много вдъхновяващи и изключително силни млади хора!



Станахме член на НМД през февруари. Мрежата обединява 141 организации,
работещи в полза на деца и младежи. Вярваме, че обменът на добри практики
и опит между организациите, работещи в тази сфера, спомага за по-устойчива
промяна на средата, в която се развиват децата.

Защото всички сме част от една и съща общност…

VOICE IT – Мнение от значение

Участвахме с щанд на ежегодния
младежки форум, организиран от
Национална мрежа за децата. Той се
провежда по случай годишнината от
подписването на Конвенцията за правата
на децата на ООН. Подготвихме различни
предизвикателства за младежите.
Говорихме си за силните страни на
характера им, както и за тези, които е
важно да развиват.

Извън проектите…  



Извън проектите…  

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

В работата си винаги сме
се ръководели от най-
добрия интерес на децата,
грижейки се да пазим
тяхното достойнство и да
изтъкваме и насърчаваме
най-доброто, на което са
способни.

Благодарение на Фондация „Оук“ преминахме обучение за изработване на
организационна политика за закрила на детето, която влезе в сила от 1
септември. Въвеждането на тази политика ще е още една гаранция за усилията ни
да прилагаме високи стандарти в работата си с децата, като това се отнася, както
за служителите ни, така и за всички доброволци и партньори на фондацията.



Извън проектите…  

От февруари имаме ново лого във формата на лебед
като символ на чистотата, силата и съвършенството.
Лебедът носи послание за любов, добрина и
партньорство във взаимоотношенията.

НОВО ЛОГО – ЛЕБЕД „ОРИГАМИ“

Вдъхновихме се от проекта „Работилница за
добродетели“ от 2012 година, по време на който
36 младежи направиха лебед оригами от 700
хартиени парченца. Те работиха в екип с много
ентусиазъм и вдъхновение и подариха лебеда на
фондацията като спомен за преживените
незабравими дни.



На новата си 
Фейсбук страница, 
споделяме 
инициативите си и 
разказваме
историите на 
нашите малки и 
големи герои. 

Извън проектите…  

www.facebook.com/blagotvoritel.org



Извън проектите…  

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Подновихме инициативата „Заедно
можем повече“, с която желаещите
да подпомогнат каузите ни, могат
да го направят с месечни дарения
от 5 до 50 лв. Сумите може би
изглеждат малки, но всъщност за
една година това са средствата,
необходими за една месечна
стипендия или професионален
курс за младежи, лишени от
родителски грижи, които са на път
да напуснат системата за закрила.



Извън проектите…  

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИХА:

Фолклорна група „Бански старчета”, която подпомага дейността на Детска
певческа група – гр. Банско с 800 лв.

Василен Василев за обучението си в УНСС в размер на 2000 лв.

Александра Асенова за индивидуална слухово-речева рехабилитация на
обща стойност 3629 лв.

Силвия Игнатова за заплащане на видео уроци по биология - 50 лв.



ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ

65 665.65 лв. са дарени от дарители физически лица, сред тях са :

106129.65 лв. са дарените средства за 2016 г. 

Надежда и Стойко Петкови
Александър Величков и Жулиета Димитрова

Петър Въжаров
Александър Александров

Дарина Колева
Любомир Петков
Антоний Тодоров

Коста Кънчев
Десислава Велкова





Повече информация за нас може да намерите на:

www.blagotvoritel.org

www.facebook.com/blagotvoritel.org

Свържете се с нас на:

office@blagotvoritel.org 
1186 София, ул. „Черно море” № 4



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016












