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Доклад за дейността на фондация „Благотворител” за 2017 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 Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията БУЛСТАТ 
131272309.  
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 деца и младежи, като 

инвестираме в образованието им. 
 

НАШАТА МИСИЯ  
 



ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА 

Стойко Петков 

учредител  
член на УС на Български дарителски форум  

основен акционер и  
управляващ директор  на "Енко Вендинг" ООД 

 

Пенка Лазарова 

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



Ива Петкова 
член на УС 

административен мениджър за връзки и 
координация в Болкан Металс енд Минералс ЕООД 

 

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА 

член на УС 
адвокат 

Юлиан Пекунов 

Екатерина Русева 

координатор 

Станислава Рашева 
координатор 



Скъпи дарители, приятели и съмишленици, 

През изминалата година търсихме и открихме нови пътища да докоснем сърцата на деца, 
младежи и учители. Направихме малки, но важни стъпки за превръщане на класната стая в 
привлекателно място, където учениците могат да споделят своите мисли свободно, да общуват 
толерантно, да творят, да изявяват уверено себе си, да се чувстват значими, да осмислят 
общочовешките качества на характера и да ги прилагат в общуването помежду си. Помогнахме 
важните уроци, които не се учат в училище, да стигнат до повече деца, за да не се страхуват да 
грешат, да вземат смело решения, да приемат различията, да поемат отговорност за избора си, 
да се чувстват уверени и ценени. 
 
С много любов и вълнение създадохме книгите „Уроци за сърцето”.  И започнахме  създаването 
на видео уроци по теми като честност, щедрост, сътрудничество, търпение, старание, смелост, 
уважение, единство … 
Убедихме се за пореден път, че  младите хора  копнеят да  споделят, да обсъждат, да се учат да 
общуват, да разбират себе си и другите.  Уверихме се, че мъдростта е присъща на всяко дете, а 
желанието за себеизява – неустоимо. 
 
                                                                                                   Екипът на фондация „Благотворител“ 



КАКВА БЕШЕ ЗА НАС 2018  



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Дългосрочни проекти 

Проектът насърчава младите хора с много добър и отличен успех да продължават да 
инвестират усилия в образованието си. На конкурсен принцип за 14-та поредна година 
месечни стипендии за висок успех получиха 24 ученици и студенти, лишени от родителски 
грижи, настанени в приемни семейства, или с нарушено зрение. Така стипендиантите на 
фондацията станаха 386. 
За първия учебен срок младежите писаха есета по една от следните теми: “Мястото на 
роботите в нашето бъдеще” и „Какво ни дават и какво ни отнемат новите технологии”.  
 
За втория учебен срок кандидатите за стипендия разсъждаваха над темата "Капката дълбае 
камъка не със сила, а с постоянство." Ето какво споделя Тито, студент първокурсник: 
„Завършил съм спортно училище и имам професионална квалификация треньор по джудо. В спорта, който 
упражнявам, използвам сила, мисъл, техника и постоянство. Ако изключа дори едно от тези понятия, успехът 
никога няма да е с мен. Всички те са взаимозависими и изключвайки едното, проваляш останалите. Силата не е 
определяща, тя е само спомагателна величина, но ако изключим постоянството, всичко се превръща в огромна 
безсмислица. Постоянството тренира силата ми, дава ми опита и подобрява техническите ми умения. Най-
често силата не е от решаващо значение. Може да си силен „планини да повдигаш“, но постоянството ми дава 
опита, техничността да умножа вложената минимална сила, за да се справя във всяка ситуация.“ 
Стипендиантите са от София, Етрополе, Пловдив, Хасково, Велико Търново, Силистра и 
Бургас. 
 Общата сума на изразходваните средства за 24 стипендии е 10 104 лв. 



Дългосрочни проекти 

СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ 

 
Професионалното развитие на младежи, на които предстои да напуснат системата за 
закрила и да станат част от пазара на труда е приоритет за фондация „Благотворител” 
от самото ѝ създаване. Проектът „Социална и професионална адаптация” е дал 
възможност на 206 младежи да намерят своя професионален път през последните 14 
години. 
 

 
 
 
 
 
Напоследък забелязваме, че е все по-трудно младите хора да определят какви са 
интересите им и с какво биха искали да се занимават. Това ни насърчи да 
организираме тридневно обучение по кариерно ориентиране. 
Целта ни беше в края му младежите да могат да си отговорят на въпроси: За какво ми 
е нужна работа? Каква работа е подходяща за мен, като имам предвид силните си 
страни и интересите си? Какви качества са нужни, за да получа мечтаната работа и да 
се справям добре със задълженията си? Как да се държа по време на интервю? Къде и 
как да търся работа?  



Дългосрочни проекти 

СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ 

   
 
  

Затова организирахме обучение по кариерно консултиране в с. Ягода 
за 16 младежи от ДДРЛГ „Мария Терезия“ Стара Загора. След това 11 
млади хора бяха избрани с конкурс и преминаха професионални 
курсове по желана от тях професия – масажист, барман, фризьор, 
шофьор, готвач. Двама от тях, които вече работят като сервитьори, 
предпочетоха да усъвършенстват знанията си по английски език, за да 
могат да обслужват по-добре чуждестранните клиенти.  
 
Последен своя курс „Лечебен и козметичен масаж“ започна Добромир. 
Той е приет в СУ „Св. Климент Охридски“ специалност Социална 
педагогика и вярва, че професията масажист ще му бъде полезна, за 
да се самоиздържа по време на следването. По думите на 
преподавателя: „Добри има талант за тази професия и с огромно желание 
и усърдност напредва както в теорията, така и в практиката.“ 
 
Общата сума за 11 курса е 4978 лв. 
За обучението са  изразходвани 2933 лв. 
 
 



Програма „Добродетели“  

За осма поредна година Благотворител развива програма „Добродетели“, като я прави все по-
достъпна за учителите и я превръща в естествен инструмент в работата с учениците. От 
обратната връзка от учители разбрахме, че трудно намират време да подготвят уроците по 
добродетели по интерактивен и забавен начин. С проект „Изкуството да общуваме” решихме да 
отговорим на тези нужди, като създадем сайт и наръчници с готови уроци по добродетели за 
децата в детски градини и в начални училища. 
 
Проектът предостави възможност на 10 учители от страната да провеждат редовно часове по 
добродетели през настоящата учебна година по предварително изготвен план. 
В Костенец, Габрово, Сливница, Божурище, Кърджали, София, Костинброд, с. Боино се проведоха 
часове по добродетели с над 1300 ученици. Екипът на фондацията преживя вълнуващи мигове 
по време на мониторинга в часове по добродетели във всяко училище.  
. 

ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ 



Програма „Добродетели“  

„Уроци за сърцето“ 
 

С голямо желание и старание екипът ни работи по подготовката на двете книги „Уроци за 
сърцето“, които представят възпитателни подходи, посветени на изграждането на 
благородните качества на характера на децата и насърчаването на тяхната емоционална 
зрялост и устойчивост. За автори бяха поканени учители с дългогодишен опит в 
преподаването на общочовешките добродетели – Марина Грозданова, Румяна Божкова и 
Даниела Златева. През октомври книгите бяха представени в Стара Загора, 
Стамболийски, София, Костенец и Самоков. 
 
 
 

ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ 

В помощ на учителите бе създадена интернет страницата www.dobrodeteli.bg. Тя 
представя Програма Добродетели през нейното осемгодишно развитие и 
реализирани 11 проекта. Поместени бяха уроци и приложения, които учителите 
могат да свалят от сайта и да използват в часовете си. Така могат да стигнат до 
сърцата на своите ученици и да ги подкрепят в изграждането на техния характер. 
Страницата съдържа възможност за онлайн поръчка на наръчниците. 
  
„Изкуството да общуваме” се финансира от фондация „ОУК” и частни дарители и се 
осъществи в периода 01.10.2017 г. – 31.10.2018 г. 
Общата стойност на проекта е 32 860.99 лв.  

http://www.dobrodeteli.bg/
http://www.dobrodeteli.bg/
http://www.dobrodeteli.bg/
http://www.dobrodeteli.bg/
http://www.dobrodeteli.bg/


Програма „Добродетели“  

„Лаборатория за добри хора” се осъществи от 01.10.2017 до 31.05.2018. 
Всичко започна с обучението на 16 младежи от 2 софийски гимназии, които 
след петдневно обучение в Добринище, тръгнаха въодушевени към своите 
училища, за да запознаят съучениците си с уроците за сърцето в часове на 
класа.  
От началото на 2018 г. тийнейджърите започнаха да преподават 
общочовешки добродетели като решителност, любов, отговорност, 
тактичност, търпение, целеустременост, прошка, съзнавайки своята 
отговорност. Имаше много творчески решения, защото обучените ученици 
са от Национална гимназия по приложни изкуства и от Софийска гимназия 
по строителство, архитектура и геодезия.  
 
 
Проектът се реализира с подкрепата на Обществения фонд на Telus 
International Europe и частни дарители и е на обща стойност 10640 лв. 
 
 
 
  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДОБРИ ХОРА 

  



ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДОБРИ ХОРА 
 

o Събитието по закриване на „Лаборатория за добри хора“ бе емоционално. 
Ученици разказваха за участието си, представяха свои етюди на сцена, 
учители и дарители говореха вдъхновяващо.  

o „…малките искат съвети за справяне с трудностите в СГСАГ и ме питат за 
решения на лични проблеми по време на уроците. Чувствам добре изградено 
доверие! Още след първия ми урок чух „Благодаря за търпението”, „Е, ти ме 
научи на добродетели”. 

o Започнах да дочувам в класа си (11а) думичката „добродетел” доста често и то 
употребена на място в разговори между ученици и изтъкване на добродетели 
на герои от произведенията, откриват скрити от автора добродетели, както и 
ги откриват в околните. 

o В пожелания за рожден ден дочувам думички като „целеустременост” 
„отдаденост” „търпение”.          

o Открита бе изложба „Прошка, Миролюбие, Отговорност“ с картини на 
ученици от Националната гимназия по приложни изкуства, които 
показаха, че часовете по Добродетели са покълнали дълбоко в сърцата 
им. „Предизвикателствата ни направиха по-силни. Сега общуваме по-
лесно, разбираме себе си и околните по-добре.“ - каза един от 
участниците. 

o Учениците, участвали в часове по Добродетели в двете средни училища, 
са над 700! 
 

Програма „Добродетели“  



Национални конкурси 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ СЛОВОТВОРЦИ 

Националният конкурс „Словотворци“ се проведе за трети път, екипът ни 
отправи предизвикателство към учениците от 8 до 12 клас. Да преживеят 
един ден без телефон, компютър, таблет, телевизор, видеоигри… и да 
разкажат за него. Все по-често и осезаемо живеем във виртуалната 
реалност, затова темата бе: „Как изглежда моят ден без съвременните 
технологии”.  

50 тийнейджъри от 23 населени места се включиха в 
предизвикателството да преживеят един ден без съвременните 
технологии и да разкажат за него. Някои не се бяха престрашили и 
само си представяха какво би било. Равносметката – никой не се 
отказа от даровете на съвремието, но пък всеки преживя 
вълнуващи, незабравими мигове. Отправиха се предложения да 
има Ден без технологии, в който да останем насаме със себе си и да 
отворим сетивата си за другите. 
Първа награда спечели Владимир Илиев от Карнобат, който разказа 
за един ден в гората, втора награда бе за Никола Илиев от Поморие.  
Тази година, освен I (250 лв.) и II награда (150 лв.), бе връчена и 
специална награда – дарен ваучер за туристическо пътуване. 

Изразходвани  са 
общо 400 лв. 



Национални конкурси 

 
През 2018 г. се реализираха успешно двата проекта, победители в националния 
конкурс „Млад благотворител” за младежка благотворителна инициатива за 2017 г.  
 
„Аз уча… с моя приятел Робота” на клуб „Роботика“ при ПМГ „Баба Тонка“ град Русе 
показа на всички как технологиите правят ученето достъпно и лесно за децата. 
Учениците създадоха робот във формата на куче, с който преподаваха математика 
и английски език на деца със специални образователни потребности в ОУ „Васил 
Априлов” и постигнаха добри резултати.  
 
„Заключи гнева в стаята…” 
Ученическият съвет към ПТГ „Симеон Велики“ гр. Велики Преслав спечели второ 
място и оборудва стая, заредена с мир. Поради нарастващите нива на агресия в 
училище, учениците решиха да мотивират съучениците си да се справят с гнева и 
създадоха свое защитено пространство. Задружната работа по ремонта на стаята 
и обзавеждането допринесе за всеобща удовлетвореност на финала, проектът  бе 
подкрепен от Telus International Europe. 
 

  
. 



Национални конкурси 

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 

На специална церемония на 5 декември 2018 г. бяха оповестени за трета година 
победителите в конкурса Млад благотворител. С благотворителни проекти участваха 
ученици от 15 училища в цялата страна – Ямбол, Хасково, Русе, София, Силистра, Перник, 
Варна, Антон, Владая, Раковски, Габрово.  
 
Конкуренцията бе сериозна и журито взе решение от петте номинирани да се финансират 
три проекта с по 1000 лв. Зелена светлина бе дадена на: Направи добро - съхрани 
българското - създай бъдеще!  на ученици от МГ „Баба Тонка” Русе; Мостове към доброто 
на Диан Ставрев от ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол; Празниците с баба и дядо – топли и 
вкусни  на ученици от 10ж клас на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково. 
Спонсор на един от проектите е адвокатска кантора „CasePro”. 
 
Общият бюджет на конкурса Млад благотворител е 3000 лв. 
  

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

  

  



Извън проектите…   

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИХА: 

Фолклорна група „Бански старчета” за издаване на бенефисен албум – 2000 лв. 

Дилена Попова за извънкласна подготовка по математика и литература – 1600 лв. 

Кай Орлинов за струни за цигулка – 90 лв. 

Йорданка Бонева за лечение – 1000 лв. 

Параскева Дамянова за лекарства – 100 лв. 

Общата сума на дарените средства е 4790 лв. 



ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ  

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ 

17997.52  лв. – дарени от дарители физически лица 
 

16682  лв. – проектно финансиране от фондация ОУК 
 
 
 
 

77259.52  лв. са дарените средства за 2018 г.  



ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ  
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ 

42580 лв. – дарени от корпоративни дарители, сред тях са:   



ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ  
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ 

17997.52  лв. – дарени от дарители физически лица , сред тях са: 
  

Стойко Петков 
Александър Величков 
Петър Въжаров 
Краса Панайотова 
Мартин Русев 
Иван Митрев 



Повече информация за нас може да намерите на: 

www.blagotvoritel.org 
www.dobrodeteli.bg    

 

www.facebook.com/blagotvoritel.org  
 

Свържете се с нас на: 
 

office@blagotvoritel.org  
1527 София, ул. “Панайот Волов” № 11 

 

http://www.blagotvoritel.org/
http://www.dobrodeteli.bg/
http://www.facebook.com/blagotvoritel.org




ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2018 
 










