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“Чичко Тревичко събира в кратко време концепцията, която се
опитваме да предадем на децата от “Подарете книга” – за връзката
Усилие-Търпение-Резултат. Трудно е да намериш по-нагледен и
ясен пример за едно дете. Неслучайно няколко пъти съм
подарявала Чичко Тревичко на дете от нашите домове. Както се
случва и в реалността, един път избуява хубава зелена трева, друг
път го забравяме и изсъхва. И в двата случая си е струвало опита. 

Работата с деца, които носят товара на изоставянето от
семейството, е трудна и би било твърде наивно, ако кажа, че
винаги е успешна. Понякога завършва с разочарование, но нито аз,
нито останалите доброволци се отказваме – защото, ако сме
успели да променим живота дори на половината от тези деца, това
е наистина огромна победа.”

Писмо от основателя

Благовеста Пугьова
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Завръщането!

2021 бе несигурна за всички, но
най-вече за децата в институции.
През месец май най-сетне успяхме
да се завърнем при тях!

61 
 ПОСЕЩЕНИЯ

 
 

3 
НОВИ ЛОКАЦИИ

 
 



 "Често пъти на връщане от посещение в
някой от домовете просто съм седяла в
буса и съм гледала в една точка от
отчаяние и гняв. И после съм се
утешавала с мисълта, че все пак е супер,
че я има фондацията и винаги ще се
намерят добри хора, които да оставят
собствените си деца, болните си
родители, хобитата си, уроците си, съня
си и свободното си време, за да
отпътуват към някое дете и да поучат с
него, да си поговорят и да го окуражат
за утрешния ден."
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Враца Брацигово Долна баня Драгоман

ж.к Люлин ж.к Илинден Берковица Самоков

Пещера Лом Стражица Велико Търново



Kогато Подарете Книга започна преди 11 години, вярвахме наивно,
че книгите могат да накарат всяко дете да мечтае. 11 години по-
късно, след 11 години подаряване на книги и време заедно с
хиляди доброволци, разбрахме, че книгите не могат да накарат
всяко дете да мечтае, но много от тях - да. Вярваме, че всяко дете в
дом трябва да има стая, кът, библиотека с поне 100 книги. За да
влезе там и да може да остане, ако пожелае. 

Библиотека във всеки дом

www.podarivreme.org

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUb4NTWoLmDuYBvvK8wE4l6gkQyfBiHMsjh7XX6p31ad32uyKWx3rjFxkjNbZtHZygRHzMOgriL_Ci-gEAElS4Ay0jbRBv_io8lUSRKTE4izuPG-r15tzuQLmvBM2UjnAUucLrYlJBcqmCFErs1KWX3ctAMWduIg_ZCNnwG8-N9cpvTozasdsIQzMM05Uz7UHE&__tn__=*NK-R


Ако Моцарт нямаше стая с пиано у дома, 
нямаше да стане Моцарт



Виж повече за инициативата "Библиотека във всеки дом"

Четящите хора не се раждат, те се възпитават. 

"За да започнат да четат, децата имат нужда от
място, в което да се почувстват уютно. Не
просто бяла стая. Подбрахме книгите, които
децата ще искат да прочетат с интерес - 
 такива, които са си избрали самите те, защото
"Библиотека за всеки дом" е преди всичко са за
тях.

 Разбира се, много бих се радвала някой ден да
прочетат Граф Монте Кристо или големите
томове на руската класика и мисля, че това е
възможно, когато децата растат сред книги. " 

https://www.youtube.com/watch?v=WwI9vEaZRD4
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Враца - център 1 ж.к Люлин

Драгоман Враца - център 2

Долна баня ж.к Илинден

Велико Търново Пещера

Перник Берковица

www.podarivreme.org

Домовете, в които направихме библиотеки
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Към края на 2021г. "Подарете книга" притежава 50% от
дяловете на Чайлдиш ООД.

Компанията разработва софтуерни решения за клиенти
от цял свят и от самото й основаване, учредителите на
компанията - Благовеста Пугьова и Андрей Нончев,
решават да я споделят с фондацията, осигурявайки
половината от бюджета на фондацията. Годишната
печалба за 2021г. на Чайлдиш ООД е 78 хил.лв.. От тях 39
хил. лв. принадлежат на фондация "Подарете книга" и ще
бъдат изразходвани за дейността ѝ. Това поставя
началото на бизнес структура, която включва НПО,
доказвайки че то може да има стабилност и поле за по-
голямо развитие.



Приходи 2021 2020

Дарения от физически лица 15 400лв. 23 700лв.

Дарения от компании и проектна
дейност

58 000лв. 57 000лв.

Дарения "Магазин за добри дела" 15 600лв. 11 300лв.

www.podarivreme.org

Финансов отчет 2021
 

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност, както и счетоводен баланс можете да разгледате тук.

https://www.podarivreme.org/shop/
https://www.podarivreme.org/shop
https://www.podarivreme.org/shop/
https://www.podarivreme.org/uploads/e808b413ec6170b5da1b4266eadb0e58ff43d3c6.pdf
https://www.podarivreme.org/uploads/e808b413ec6170b5da1b4266eadb0e58ff43d3c6.pdf


Приятелите са всичко

Библиотека във всеки домУчилище за моите пари

компании -приятели

медийни партньори
 

Основната дейност на фондация Подарете книга в периода 01.06.2019 до 30.06.2021 се финансира по проект „Подкрепа за
социално включване на деца и младежи от ЦНСТ“ по ОП “Развитие на човешките ресурси“ по Приоритетна ос: Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване, Процедура: Открий ме, с код: BG05M9OP001-2.009



WWW.PODARIVREME.ORG

 

      pk@podaretekniga.org

+359885544435

бул. Ал. Малинов 31А, Campus X

podarete.kniga

podari_vreme

Подарете книга

https://www.facebook.com/podarete.kniga
https://www.instagram.com/podari_vreme/
https://www.youtube.com/channel/UC-DyAY0VsBvhzhs_DhqTWbg

