
 
 

 

Б Ю Л Е Т И Н 
за януари и февруари 

 

Кампания „Жълти стотинки” 
с цел превенция на изоставянето на деца в институция 

 

 

       От началото на месец февруари 2013 година стартираме кампания „Жълти 

стотинки”. В повечето случаи не забелязваме жълтите стотинки -1,2 и 5, не им 

отдаваме голямо значение, но ние сме убедени, че събрани, те могат да 

променят живота на едно дете, като му позволят то да остане у дома. 

      На различни места в Димитровград ще бъдат поставени кутии, в които 

хората ще могат да пускат своите стотинки, останали след пазаруване, а и 

такива които събират в касички или чашки у дома.. Желаещите могат и 

периодично да носят в офиса събраните до момента стотинки. 

      Кампанията ще продължи 6 месеца, като два пъти по време на кампанията 

ще броим събраните до момента стотинки. Средствата ще бъдат използвани за 

закупуване ва най-необходимите неща – памперси, хранителни продукти. 

              Фондацията работи от самото си създаване в насока намаляване на 

случаите на изоставяне на деца в институция чрез подпомагане и оказване на 

психологическа помощ  на самотни майки, многодетни семейства, родители, 

които живеят в условия под критичния минимум за оцеляване. 

       Най-често децата се изоставят, когато майките са без подкрепа на близки, 

когато живеят в условия на крайна бедност, когато се страхуват как обществото 

ще ги приеме като самотни родители. 

      Убедени сме, че едно дете трябва да расте в домашна среда, тъй като 

грижите в семейството са изключително важни за развитието на детето. Ако 

едно дете остане за отглеждане в институция, то струва на данъкоплатците 

около 3000 лв на година. 

       Нашите усилия са насочени именно в насока предотвратяване на 

изоставянето в институция. 

    С набирането на средства чрез дарения, базари, организирането на кампании 

за събиране на дрехи, храни и обувки, ние помагаме на родителите да отглеждат 

децата си у дома. 

 

Другата възможност,чрез която ще може да се помогне на децата в риск да 

останат у дома си , са даренията по сметка на фондацията, които могат да бъдат 

ежемесечни, периодични, еднократни. 
 



 

 

 

„Възможност за учене” 
 

 
         Другата инициатива, която  стартираме тази година и за която търсим 

подкрепа и съмишленици е „Възможност за учене”  

        Инициативата ни има за цел повишаване образователната подготовка и 

успеваемостта при кандидатстване във ВУЗ на ученици, в неравностойно 

положение, ученици в 12 клас през настоящата учебна година. В програмата ще 

могат да вземат участие ученици, завършили 11 клас с успех, не по-нисък от 

5,00. Иницативата има за цел и предоставяне на помощ  при осигуряването на  

месечни стипендии на приетите вече студенти по предварително определени 

критерии. При липса на достатъчно средства от наша страна за осигуряване на 

стипендии, ще оказваме помощ при търсене на фирми и фондации, които 

предоставят такъв вид помощ. 

       Първоначално средствата , които ще набираме ще бъдат разпределени 

между учиници от 12 клас, на които да се даде възможност да се запишат в 

кандидатсудентски курс, който да повиши тяхната успеваемост при 

кандидатстване в желаната от тях специалност. 

 

     За следващата учебна 2013/2014 година набраните суми ще се използват, за 

да се осигури програма на обучение на място, тук в Димитровград, през зимната 

и пролетната ваканции.  

    За обучители в различните модули, по различните предмети ще бъдат 

ангажирани по възможност университетски преподаватели, които ще подготвят 

и обучават зрелостниците по програми, залегнали в конспектите на ВУЗ-овете и 

съобразно критериите за оценяване във  ВУЗ. 

    Предметите, които ще бъдат включени в обучителната програма, ще бъдат 

съобразени със специалностите, за които е необходимо полагането на 

кандидатстудентски изпит за прием. 

    Идеята ни е е да бъдат подпомогнати деца,  в неравностойно положение, 

живущи на територията на община Димитровград: 

- деца от семейства с доход под 175 лв на член от семейство 

- сираци и полусираци 

- деца под институционална грижа 

- деца със здравословни проблеми и степен на инвалидност 

 

     В обучителната програма ще имат възможност да се включат и ученици, с 

по-висок доход на член от семейството /от 175 до 300 лв/, като те ще 

заплащат такса - / в размер на 20-30% от стойността на обучението/ процента 

ще бъде уточнен допълнително, в зависмост от хонорара на преподавателите.  

Целта на таксата от семействата с по-висок доход е интеграция на децата в 

неравностойно положение, както и финансово подпомагане  от страна на 

заинтересованите родители с по-висок доход. 



 

 

 

 

ДАРИТЕЛСТВО 
 

 
 

        Във връзка с развиването на дарителството искаме да популяризираме и 

различните видове и начините за даряване. 
 

1.Дарителство по ведомост 

 
        Всеки работещ по трудово правоотношение има възможност да дарява по 

ведомост избрана от него сума за определено от него кауза. Провежда разговор с 

работодателя си и заявява желанието си определена сума да бъде отчислявана от 

месечното му възнаграждение по сметка на фондацията, като в документа се 

упоменава  и каузата, за която се превеждат целево парите. Между нас и 

дарителя се подписва договор, като се упълномощава работодателя да приспада 

и превежда тази сума автоматично. От своя страна ние поемаме ангажимента да 

спазим волята на дарителите и използваме сумата по предначначение, отчитаме 

даренията и помагаме да се използва данъчно облекчение, което за физическите 

лица е 5 % от годишните данъчни основи /съгласно чл.22,ал.1 , т.1 буква л от 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица/ 
 

2. Корпоративно дарителство 

  
     То обхваща фирмите, институциите, различни видове структури, независимо 

от тяхната сфера на дейност, които искат да подкрепят определена кауза или 

дейността на организацията като цяло. Данъчните облекчения, които могат да 

ползват фирмите са до 10 % от положителния счетоводен финансов резултат, 

когато даренията са направени на НПО, регистрирани в Централния регистър на 

ЮЛНЦ  в обществена полза– съгл. Чл.31, ал. 11 т.14, 

И чл.31 ,ал.1, т. 15, кагота са уредени като дарения за степендии за ученици и 

студенти в училища в държава, член на Европейския съюз. 
 

3. Фирмено доброволчество 

 

     Фирмите могат да подпомагат дейността на организацията и чрез фирмено 

доброволчество. Служители от съответната фирма избират кауза, доброволческа 

кампания в която да се включат в удобно за тях време, като помагат 

безвъзмездно с професионалния си опит и квалификация, или като вършат нещо 

различно от ежедневните си задължения индивидуално или в екип. Можем за 

организираме Ден на доброволчеството в дадена фирма или да разработим 

дългорочна програма за участие на служителите с доброволен труд. 

 



Ежемесечно ще подготвяме информация за свършеното през изтеклия месец и 

предстоящото като кампании и инициативи . Информацията ще 

разпространяваме чрез мейли, чрез съобщения до медиите, на страницата на 

фондацията 

 http://givesmile.ngobg.info , 

 

както и на страницата ни във Фейсбук  

 
https://www.facebook.com/pages/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%98-

%D0%A3%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90-/81847142439. 

 

 

Желаещите, които искат да се включат могат да го направят чрез участие в 

акциите на фондацията, чрез месечни или периодични дарения, чрез 

предоставяне на умения, опит и квалификация. 

 

Сметка : Първа Инвестиционна Банка - Димитровград 

IBAN: BG87FINV91501000061188 

BIC: FINVBGSF 

Фондация"Подари Усмивка" 
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