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Инициативата „Подарете книга” започва през 2010 г. Фондация „Подарете книга” (Фондацията) е 

регистрирана съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел през януари 2012 г. 

Фондацията работи в обществена полза и е вписана в Централния регистър на Министерството 

на правосъдието.   

 

Основната кауза на фондацията е създаването на мрежа от доброволци, които работят с деца, 

лишени от родителска грижа и настанени в институции. Доброволците общуват с децата като 

приятели, ментори, помагат им с уроците или просто със съвети и насърчаване да четат повече 

или да се върнат към образованието си. 

 

Започнахме посещенията си в домове за деца, лишени от родителска грижа, за да подаряваме 

книги на децата. Много скоро видяхме, че това, което наистина трябва на тези деца е 

приятелство и подкрепа. Целта ни е един доброволец да стане приятел на едно дете, така че 

дори фондацията утре да изчезне, те да останат приятели. 

 

За да помогне на тези приятелства, фондация ‘Подарете книга’ се старае да улесни 

доброволците и децата, като осигурява транспорт до 19 институции за деца в страната. Поне 

един път в месеца над 150 доброволци посещават домовете в Лом, Враца, Варна, Стражица, 

Доганово, София, Пловдив, Благоевград, Мездра, Монтана, Берковица, Павликени, Пещера и 

Гаврил Геново. Всеки доброволец има подкрепата на нашите координатори и има достъп до 

целия наш опит, когато има нужда от него. 

 

Стотици доброволци имат приятели в институциите и ги посещават всеки месец, понякога дори 

по-често. Промяната в общуването и старанието, които се забелязват в стотици деца са най-

точния измерител за успеха на програмата, но и удовлетвореността на менторите-доброволци 

също е ценен резултат. 
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Проект „Приятелска програма”  

 

През годината, дейността по мрежата от доброволци е финансирана по Програмата за подкрепа 

на неправителствените организации в България, под името „Приятелска програма”. Договорът за 

изпъленнието на проекта от 27.10.2014 г. предвижда безвъзмездно финансиране от 76,900 евро 

за период от 18 месеца, а целта на проекта е насърчаване на дългосрочното доброволчество и 

менторство, насочено към всяко дете, чрез създаване на трайни приятелства между деца и 

доброволци. Друга цел на прогарамата е изграждане на опростена процедура за достъп до 

инститиуциите за деца, лишени от родителска грижа, която в същото време гарантира 

сигурността им. 

 

Проектът „Приятелска програма” вклюва три основни дейности дейности, който започват да се 

изпълняват през 2014 г. и ще приключат през 2016 г.  

 Организирани ежемесечни пътувания за доброволците до институции в цялата страна, в 

т.ч. популяризиране на датите за посещение на домовете, координиране на 

присъстващите доброволци и осигуряване на транспорта до дома. 

 Сайт–наръчник на доброволеца, а именно информационен сайт за доброволците, който 

включва база данни, съдържаща съвети и правила, специализирана литература. 

 Методология за достъп до домовете, която да създаде път за допускане до институциите 

чрез консултации с Държавна агенция за закрила на детето  

 

Ежемесечните пътувания до децата бяха факт през всеки от месеците на 2015 г., сайтът 

www.podarivreme.org стана активно използвана платформа от доброволците, а съвместната 

работа с ДАЗД доведе до създаването на финален одобрен проект на методология, който 

предстои да влезе в сила през 2016 г.  

http://www.podarivreme.org/
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През изминалата година: 
 

 организирахме над 90 посещения до домове за деца, лишени от родителска 

грижа в цялата страна 

 

 всеки месец посещавахме над 370 деца в 19 институции в цяла България 

 

 Над 150 доброволци всеки месец пътуваха до своите приятелчета  

 

 създадохме мрежа от над 300 доброволци – приятели на децата 

 

 проведохме десетки срещи с доброволците и координаторите на Фондация 

„Подарете книга“, на които обсъждахме проблеми и добри практики свързани с 

живота на децата в институциите 

 

 По наше предложение, ДАЗД иницира и завърши създаването на „Процедура за 

достъп на доброволци до специализирани институции за деца и услуги от 

резидентен тип“. Целта на процедурата е да улесни достъпа на доброволците 

физически лица до децата в институции, за да могат тези, които искат да помагат, 

да имат път как става това, но и правила, които да спазват. 

 
 Участвахме в работна групи с представители към президента на РБългария, и 

заедно с ДАЗД, АСП, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията 
по заетостта и други, споделихме добри практики и стратегии за намиране на 
работа на младежи, израснали в институции. 
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Кампанията ни „Училище за работа“ има за цел да помогне на тези деца, които излизат от 

домовете да си помогнат сами след това. Всяка година работим с нова група от 40 младежи от 16 

до 19 години от различни институции от цялата страна, за да им осигурим професионални 

курсове. Някои от тях няма да имат средно образование, когато излязат от дома, някои няма да 

могат да пишат добре, други, въпреки трудностите са учили много и искат да кандидатстват в 

университет.   

 

За трета поредна година през нашата школа преминаха 40 деца от различни домове в страната, 

които ние сме интервюирали, за да разберем какво искат и могат да работят. 

Организирахме за тях кратки професионални курсове в 5 направления (готварство, фризьорство, 

строителство, хотелиерство и IT).  

 

I-ви етап:  Стартова седмица 

Стартовата седмица имаше за цел да ориентира децата професионално и да им даде поглед 

какво всъщност представлява професията, която са си избрали. Всички деца участваха и в 

обучения по български език, писане на CV и мотивационно писмо. Всяка вечер организирахме 

различни събития, на които децата имаха възможността да се смесят с включилите се близо 100 

доброволеца и да разговарят по-свободно, в приятелска атмосфера. Присъстваха и различни 

популярни личности, които разказаха историите си, за да покажат на децата, че всеки успех е 

предшестван от много труд.  

 

II-ви етап:  Курсове и стипендии 

След приключване на подготвителния етап, на всяко от децата беше предложен курс, като в 

зависимост от интересите му и заетостта им, голяма част от тях вече имат сертификат за 

професионална квалификация, работят или са студенти благодарени на тези курсове.  

 

III-ти етап: Менторство 

Доброволците, взели участие в седмицата в София, продължават да общуват с децата и да ги 

посещават в градовете, където живеят. Така успяваме да проследим децата и да продължаваме 

да ги съветваме и да им помагаме до момента, когато те напуснат институцията и имат най-

голяма нужда от съвет и подкрепа.  
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Финансирането на тази дейност е изцяло от частни дарения, като общата сума на направените 

дарения през 2015 г. беше  18,270 лв., а резервите от 2014 г. бяха 8,974 лв. Благодарение на 

големия брой партньори и спонсори, успяхме да осигурим много безвъзмездни обучения и 

стажове, като например курс по готварство в Метро Академия, курсове по маникюр и козметика 

в Хил Клиник, ИТ курс с помощта на доброволци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИТЕ 
По-голямата част от маладежите завършиха своите професионални курсове. За да улесни 

интегрирането им в света извън дома, фондацията е поела ангажимент да помага финансово на 

2 от децата, които напуснаха домовете си през изминалите 10 месеца. 3 деца започнаха работа, 

а на част от тях предстои да се явят на кандидатстудентски изпити с надежда да учат висше 

образование. 

 

Историята на всяко отделно дете е по-показателна от статистиката. Да видиш как животът и 

целите на един млад мъж или момиче са се променили е най-големия успех. Успех е когато 

доброволецът, който работи с Иван го убеди да продължи образованието си и да се върне в 

града. 

 

Успех е когато Здравко се задържи на работа няколко месеца и има своя квартира. Успех е 

когато Марин започна уроци по математика, защото разбира, че в работата си трябва да смята 

по-добре. Успех е когато фирмата, в която Павлин ходи на курс за барман, му предложи работа. 

И още по-голям успех е когато той се обади на своята доброволка и развълнувано й каза: 

„Подарете книга ми помогна с осъществяването на моята мечта и сега ще постигна всичко, което 

някога съм искал“. 
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Всяко дете има мечта. Да стане футболист или певица, да играе тенис или шах... Важно е някой 

да повярва в тези мечти и да помогне в реализирането им, защото никой олимпийски шампион 

не е станал такъв без подкрепа. Затова и ние от „Подарете книга” вярваме в потенциала на 

децата, които посещаваме и се стараем да сбъднем тези мечти. 

 

За изминалата година осигурихме курсове на 14 деца, като подкрепихме всяко едно от тях не 

само финансово, а и емоционално. Нашите доброволци присъстваха на всяко едно завършване и 

представление на децата. Бяха тяхна опора и им оказваха подкрепа, когато им бе необходима.  

 

 

 

 

З.М. Стипендия (подкрепа)          (10) 
И.Л. Уроци по пиано   (2) 
С. БЕЛ      (1) 
Я.Й. Стипендия    (6) 
П.С. Стипендия (бокс)   (2) 
Н.Б Стипендия     (4) 
П.С. Курс за барман             (1) 

Б.Б. Стипендия  (3) 
С.Б. Стипендия  (2) 
Б. Стипендия  (6) 
А. Стипендия  (5) 
Г.Б. Курс английски (1) 
Н.Н. Стипендия  (4) 

          М.И. Курс английски (1) 
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Много от децата в институциите са или напълно неграмотни, или функционално неграмотни. 
Нямаме отговор как системата допуска дете на 15 г. да бъде в осми клас без да може да прочете 
цяло изречение. В момента можем само да се опитаме да поправим някои от тези пропуски с 
общообразователни занимални в различни градове. 
 
Фондацията наема преподавател от града, където се намира институцията и плаща 
възнаграждение в зависимост от броя на заниманията и групите деца. Такива занимални по 
наша инициатива през 2015г. се проведоха в Пловдив, Враца, София, Пещера, Павликени и 
Берковица. 
 
 
 
 

 
  Ц. (Берковица)    Уроци (математика)                     24ч. 

Г.М. (Пещера)      Уроци (общообразователни)        50ч. 
Враца              Уроци (общообразователни)        36ч. 
Пловдив    Уроци (общообразователни)        24ч. 
Якоруда    Уроци (общообразователни)        30ч. 
В.Г. (София)        Уроци (английски и математика)   24ч. 
Павликени          Уроци (общообразователни)       12ч. 
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И защото доброволците трябва да стават още и още, през 2015г. организирахме различни 

събития, с които да разкажем за приятелството между деца и доброволци: 

 
 Кампанията "Изкуство за Добро” успя да привлече много нови доброволци чрез няколко 

събития с музика, театър и приложни изкуства. 
 

 „Ако целта ни е до всяко дете в институциите да има един приятел, ментор, 

доброволец, бавно вървим натам. И честно казано предпочитам да няма домове за 

деца, и да няма нужда от нас, но това е химера – домове има навсякъде. И все пак 150 

наши доброволци пътуват всеки месец до своите деца и това е огромна стъпка, 

много деца са променили живота си, върнали са се на училище, справили са се с 

различни трудности заради тези приятели. И най-хубавото е, че това приятелство 

ще остане дори утре фондацията да я няма. Това е най-големият успех и се надявам 

просто доброволците да стават още и още” 

(Благовеста, на 5-тия рожден ден на Подарете книга, 2 юли 2015 г.) 

 

 Изложба на истории в Литературен клуб „Перото”, към НДК 
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Благодарим на: 
 Програма за подкрепа на НПО в България 

 Фондация "Комунитас" 

 Hamilton Data Services 

 Hill Clinic 

 Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ 

 Училища BRITANICA 

 Симеон Найденов и всички професионални покер играчи,  

които помогнаха за „Училище за работа“ 

 Служителите на Делойт България 

 Лудогорско пиле и Амета Холдинг 

 English World Academy 

 Happy Bar & Grill 

 Европейски лицей 

 Promedica 24 

 Парол-М 

 ТАЛ Инженеринг 

 Time Heroes 

 Български Дарителски Форум 

 Amgen 

 Хроника ООД 

 LIDL 
 

 И много благодарим на всеки, който е отделил от личния си 
комформ или средства, за да помогне на „Подарете книга” 

 

http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1
http://hds-group.com/bg
http://hillclinic.com/
http://www.georg-tod.com/bg/
http://bg.britanica-edu.org/
http://hds-group.com/bg
https://englishworldacademy.com/
http://happy.bg/
http://britishschoolbg.com/
http://promedica24.bg/
http://www.parole-m.com/
http://talengineering.com/bg/
https://timeheroes.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.amgen.com/
http://www.chronika.com/
http://www.lidl.bg/bg/index.htm
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ОТЧЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ ПРЕЗ 2015 г. 

Дата Дарител Сума Предназначение 

Дарения за "Приятелска програма" 

08.05.2015 Concentus Mater Misericordiae 800.00 лв. "Приятелска програма" 

11.09.2015 Павел Цеков 200.00 лв. "Приятелска програма" 

12.12.2015 Едокс ЕООД 800.00 лв. "Приятелска програма" 

14.12.2015 Деница Ябълкарова 50.00 лв. "Приятелска програма" 

16.06.2015 EEA grants / Отворено общество 52,639.16 лв. "Приятелска програма" 

17.06.2015 Служителите на Делойт България 160.00 лв. "Приятелска програма" 

17.12.2015 Членовете на Голф клуб Св.София 1,022.00 лв. "Приятелска програма" 

18.12.2015 Служителите на Делойт България 2,050.00 лв. "Приятелска програма" 

21.12.2015 Dante International SA 67.99 лв. "Приятелска програма" 

24.04.2015 Дарения "Изкуство за добро" 280.00 лв. "Приятелска програма" 

28.04.2015 Дарения "Изкуство за добро" 140.00 лв. "Приятелска програма" 

28.04.2015 Георги Ненов 975.00 лв. "Приятелска програма" 

28.12.2015 Куул Аппс ООД 500.00 лв. "Приятелска програма" 

  Subtotal: 59,684.15 лв.   
  

Дарения за "Училище за работа" 

01.09.2015 Фесто Производство ЕООД 3,000.00 лв. "Училище за работа" 

02.09.2015 Христина Гогова 400.00 лв. "Училище за работа" 

04.09.2015 ЗАД СОЖЕЛАЙФ България АД 1,000.00 лв. "Училище за работа" 

06.08.2015 Пилко ЕООД 2,000.00 лв. "Училище за работа" 

08.10.2015 Адв.д.во Георгиев,Тодоров и ко 5,000.00 лв. "Училище за работа" 

11.09.2015 Сдружение Бай Ганьо 450.00 лв. "Училище за работа" 

14.08.2015 Мариела Станулова 50.00 лв. "Училище за работа" 

16.09.2015 Сосиете Женерал Експресбанк 5,000.00 лв. "Училище за работа" 

23.09.2015 Елена Аломар 500.00 лв. "Училище за работа" 

25.06.2015 Екатерина Георгиева 900.00 лв. "Училище за работа" 

  Subtotal: 18,300.00 лв.   
   

Други дарения за децата 

06.02.2015 Амджен България ЕООД 1,500.00 лв. Други: Обувки 2014 

07.12.2015 Гергана Петкова 60.00 лв. Други: ИТ курс Маноел 

08.10.2015 Стефан Марков 240.00 лв. Други: Дарение Цецо 

20.04.2015 Questers Bulgaria EOOD 1,400.00 лв. Други: Обувки 2015 

23.09.2015 Христина Гогова 300.00 лв. Други: Учебни материали 

29.12.2015 Жар ЕООД 90.00 лв. Други: Учебни материали 

  Subtotal: 3,590.00 лв.   

  

Total: Дарения през 2015 81,574.15 лв.   

 
  



ФОНДАЦИЯ ПОДАРЕТЕ КНИГА 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
31 ДЕКЕМВРИ 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


