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НАШАТА МИСИЯ 1

Който спаси един живот,  
спасява целия свят! 
„КОНКОРДИЯ“ е международна, независима,  
неправителствена организация, посветена  
на подкрепа за деца, млади хора и семейства в 
нужда, които насочва към по-независим и  
отговорен живот.

„КОНКОРДИЯ“ отива там, където нуждата  
е най-голяма. И там, където другите не ходят. 

„КОНКОРДИЯ“ търси индивидуални решения  
за деца, юноши и техните семейства. 

„КОНКОРДИЯ“ никога не се отказва от някого,  
когото подкрепя. 

„КОНКОРДИЯ“ споделя хуманните принципи  
и християнските ценности. Толерантни сме и  
открити за други култури и религии.
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Уважаеми дами и господа, 
Скъпи приятели!

През 2021 година отбелязахме 30-та годишнина на КОНКОРДИЯ Социални проекти. 

Преди 30 години КОНКОРДИЯ Социални проекти беше основана за да даде дом на децата оставени да се 
борят сами за себе си на улиците на Букурещ. Днес КОНКОРДИЯ е международна организация в подкрепа 
на деца с многоаспектни програми, която работи в 7 държави – Румъния, Република Молдова, България, 
Австрия, Германия и от 2021 година в Швейцария и Косово. 

Чрез нашите програми и петте пътеки на промяната ние искаме да имаме дълготрайно влияние и да  
направим бъдещето на деца и младежи по-добро. КОНКОРДИЯ е отдадена да се бори за спазването на  
правата на децата и се бори всяко дете да има възможност за самостоятелен живот без маргинализация. 

2021 година също бе белязана от COVID пандемията, която продължи да взема животи и причини още 
повече трудности и нещастие за най-уязвимите. Последствията от пандемията, увеличаването на домаш-
ното насилие и спадът в достъпа до образование не могат да бъдат подценявани. КОНКОРДИЯ реагира на 
ситуацията и разшири програмите си за деца, пострадали от насилие, и дневните си центрове за деца в 
нестабилна семейна среда. 

Въпреки това пандемията не е единствената криза. Продължаваме да се сблъскваме с несигурност, проме-
ни в климата и други конфликти, които подкопават устойчивостта на най-уязвимите. Докато вървим напред, 
ние трябва да посрещаме новите предизвикателства като едновременно продължаваме да се справяме и с 
добре познатите ни предишни такива. 

Като Управителния съвет на КОНКОРДИЯ бихме искали да благодарим още веднъж на нашите поддръжници, 
че споделят нашата мисия! И на всички наши служители, на които можем да разчитаме и за които  
2021 година беше още една година на извънредно положение!

Надяваме се, че ще ни подкрепите и в следващите ни стъпки по пътя към едно по-добро бъдеще. 

С благодарност за Вашето доверие и активна подкрепа.  

Ulla Konrad 
Председател на  
международния  
Управителен Съвет

Pater Markus Inama, SJ 
Член на  
Управителен Съвет

Bernhard Drumel 
Управляващ  
председател

Thomas Birtel 
Член на  
Управителен Съвет 
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Отминалата 2021 година беше поредната трудна година, която обществото  
ни преживя. В КОНКОРДИЯ България успяхме въпреки трудностите отново  
да отбележим своите положителни резултати.
Радваме се, че постигнахме една важна стратегическа цел, а именно  
разширяването на дейността ни извън град София. Открихме Семеен център 
„КОНКОРДИЯ“ в с. Малки Искър, с който обхващаме най-нуждаещите се не само 
в селото, но и в други райони на община Етрополе. А един от специалните ни 
моменти през 2021 година беше стартирането на нашия Подкаст „Социалът  
говори“, в който говорим по важните за всички социални теми заедно с  
експерти и хора от уязвимите групи, които подкрепяме.
За нас е голяма чест и много благодарим, че през тази година бяхме удостоени с 
няколко награди за различни постижения в нашата работа. Сред тях са Голямата 
награда на НАСО за цялостен принос в социалното развитие на България и  
Наградата за най-добър бизнес план за Ателието ни по свещи от програмата 
Let’s go на Българския център за нестопанско право.
Годината премина и под знака на честванията за отбелязване на 30 години 
КОНКОРДИЯ Социални проекти, в които се включихме с различни инициативи и 
дейности.
Благодарни сме както всяка година на нашите партньори и дарители, които през 
2021 станаха още повече. Лично благодаря и на колегите ми за тяхната всеотдай-
ност и сърцатост, защото без тях нямаше да е възможно да подкрепяме толкова 
нуждаещи се хора. Продължаваме напред с още много нови идеи да помагаме 
на хората да се справят със своите затруднения и да се развиват.

Стела Гачевска 
Изпълнителен директор
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№

СОЦИАЛНА  
УС ЛУГА

ГОДИНА НА  
ОТКРИВАНЕ

АКТ УАЛЕН  
КАПАЦИТЕТ

КЛИЕНТИ  
2021 Г.

1. Комплекс за младежи „Здравей“ 2008 13+2 264

2. Къща за младежи „Тимок“ 2009 4 5

3. Къща за младежи „Ропотамо“ 2009 8 9

4. Семеен център „Посока“ 2009 25 42

5. Мобилна работа „Подай ръка“ 2009 - 1402

6. Фризьорски салон „КОНКОРДИЯ“ 2010 4 1

7. Детска къща „КОНКОРДИЯ“ 2014 10 10

8. Ателие „КОНКОРДИЯ“ 2015 3 13

9. Футболен клуб „КОНКОРДИЯ“ 2015 - 95

10. Център за деца и семейства  
„Захарна фабрика“ 

2017 50 93

11. Подслон с приоритет деца,  
пострадали от насилие „Светлина“

2019 12 18

12. Семеен център „КОНКОРДИЯ“  
Малки Искър

2021 60 118

Направени са  
над 1300 прически  

във фризьорски салон  
„КОНКОРДИЯ“.

Показахме ви  
656 снимки от  

нашите дейности на  
Фейсбук страницата ни,  

а хората, които ни следят 
там са с 453 души  

повече. 

Мобилният  
кабинет за  

консултации и  
подкрепа на терен  

е пропътувал  
1639 км.

Откриването на 
 Семеен център  
„КОНКОРДИЯ“  

в с. Малки Искър  
посетиха  

над 80 гости. 

Подкастът ни 
„Социалът говори“ 

има 6 епизода с  
11 госта и  

е изслушан  
462 пъти. 

Ателие „КОНКОРДИЯ“  
успя да изпълни  

двете си най-големи  
корпоративни поръчки 

досега от  
2200 броя свещи и  

650 керамични чаши.

Новата стена  
за катерене в  

Семеен център  
„Посока“ има  
3 маршрута и  

82 хватки.
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РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Социални услуги  
за пълнолетни лица

КОМПЛЕКС ЗА МЛАДЕЖИ „ЗДРАВЕЙ“ КЪЩА ЗА МЛАДЕЖИ „ТИМОК“

10 11

Комплекс за младежи „Здравей“ предоставя кон-
султативна и базова подкрепа като подслон и храна 
на младежи с временни затруднения на възраст до 
35 години. Нашите социални работници консулти-
рат младежите по въпроси, сързани с намиране и 
задържане на работа; предоставят психологическа 
подкрепа за справяне с настоящата ситуация, както 
и медиаторство пред други институции. В работата 
си с младежите се стремим да им дадем нужните 
умения, за да заживеят самостоятелно без нужда от 
социална подкрепа. 

Комплекс за младежи „Здравей“ продължи 
работата си без прекъсване през цялата година, 
въпреки предизвикателствата около ситуацията с 
COVID-19. Изготвихме правила за прием и положих- 
ме усилия да стимулириме младежите да завършат 
своите имунизации. Вследствие на това нямахме 
заразени служители или потребители и успяхме да 

През 2021 г. се срещнахме с Росен – саможив мла-
деж с хронично заболяване, което силно огранича-
ва видовете работа, които той може да упражнява. 
Росен се беше върнал от чужбина, но поради липса 
на семейство и приятелски кръг в България, ня-
маше къде да остане да живее. Предоставихме му 
възможност да се настани временно в Комплекс за 
младежи „Здравей“ и започнахме усилена работа 
за справяне със затрудненията, които той имаше. 
Постепенно възстановихме здравните му права, на-
мерихме му личен лекар, успяхме да посетим други 

През 2021 г. в Къща за младежи „Тимок“ подкрепа 
намери младият Филип. Той дойде при нас, останал 
на улицата, но с музикален инструмент под ръка,  
тъй като музиката е не само хоби, но и негова про-
фесия. Намерил себе си в трудни времена след като 
почти цялото му юношество е преминало в социални 
институции, той не можеше да се обърне към никого 
за подкрепа – дори и към семейството си. Още в 
първия разговор с нашите социални работници 
Филип заяви, че мечтае да има каравана –  

възобновим напълно дейностите на инициативата 
ни „Отворени врати“. Щастливи сме, че младежите 
отново имат достъп до баня, топла вечеря в столова-
та, информация и консултации по важни за тях теми.

През годината затвърдихме партньорстовото си с 
няколко организации, които работят с бежанци, тъй 
като започнаха да се обособяват все повече общи 
теми, по които работим. В допълнение постоянно 
работим с младежите и ги включваме в подходящи 
за тях обучения. През 2021 г. проведохме няколко 
тренинга по проект „1,2,3 – Работлив бъди! –  
Социално включване на младежи в риск, чрез 
професионална интеграция“ за търсене, намира-
не и задържане на работа, както и за преодоляване 
на психологически трудности в самия работен про-
цес. В обученията знания придобиха 35 младежи,  
а 15 потърсиха подкрепа и от нашите психолози.

специалисти, Росен получи диагноза, закупихме 
нужните лекарства и осигурихме за него решение 
за дългосрочна терапия. През целия този процес 
понякога губехме контакт с него и той си тръгваше 
изплашен от изпитанията, пред които трябваше  
да се изправя, но всеки път нашите социални работ-
ници успяваха да го убедят да продължи. Днес,  
ние сме щастливи, че продължихме да подкерепяме 
Росен! Той успя да си намери работа в чужбина и 
вече води самостоятелен, щастлив живот! 

свой мобилен дом, за да пътува по целия свят и  
да забавлява хората с музиката и колоритната си 
личност. Ние му дадохме възможност да остане в 
Къща за младежи „Тимок“, за да успее да стабили-
зира живота си и Филип не ни разочарова – намери 
си втора работа, която да съвместява с музиката си, 
има всички разрешения да свири на обществени 
места и вече спестява, за да направи мечтата си 
реалност!

105 младежи са получили  
социални консултации

младежи са  
получили подслон

87

младежи са  
консултирани за работа 

46

38 младежи са поискали  
консултации с психолог

младежи са ползвали услугата264 

Къща за младежи „Тимок“ е нашата социална  
услуга за младежи от 18 до 35 години, които вече 
могат да бъдат самостоятелни, но все още имат нужда 
от временна подкрепа. Във фондация КОНКОРДИЯ 
България тя се изразява в апартамент в София,  
където могат да живеят за период от 1 година и  
възможност за постоянна консултация със социални-
те работници. Освен за чисто практичните неща от 
живота като грижата за дома, плащането на сметки, 

грижа за физическото и психическото здраве,  
създаване и поддържане на връзки, нашите  
специалисти са готови да подпомогнат младежите 
в нужда с важните за тяхната самостоятелност теми 
като задържане на постоянна работа, управление 
на доходите, разходите и спестяванията, поставяне 
и постигане на цели и много други. През годината 
в Къща за младежи „Тимок“ успяхме да подкрепим 
5ма младежи по пътя им към успешен, само- 
стоятелен живот. 



СЕМЕЕН ЦЕНТЪР „ПОСОКА“ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА „ЗАХАРНА ФАБРИКА“

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Социални услуги за деца 
(непълнолетни лица)

100+ 300+ 20

35 0

консултации с родители консултации с педагог и логопед деца участваха в екскурзии

деца включени в излети деца, които са изведени 
от семействата им

деца са получили  
подкрепа от педагог

40 деца са получили  
подкрепа от психолог

38

15 отпразнувани рождени дни

са деца получили подкрепа подкрепени души42 90

12 13

В Семеен център „Посока“ деца в риск и техните 
семейства от уязвими общности могат да получат 
подкрепа, съобразена с индивидуалните им нужди. 
В центъра работят специалисти в различни области, 
които изготвят индивидуален план за действие за 
всяко дете. Децата могат да разчитат на образовател-
на подкрепа за наваксване на пропуските в училище, 
работа с психолог и регулярно провеждане на зани-
мания за подобряване на социалната и емоционал-
ната компетентност, за да могат да се чувстват добре 
в обществото. Социалните ни работници редовно 
подкрепят и родителите в грижата за техните деца –  
с консултации, обучения, застъпничество и директна 
работа в общността. 

Въпреки продължаващите ограничения заради 
пандемията от COVID-19 Семеен център „Посока“ 
остана отворен през цялата година и децата в нужда 
успяха да запазят доверието си, че нашите специа-
листи ще бъдат до тях без значение какво се случва 
в света. Продължихме работата си в сътрудничество 

Център за деца и семейства „Захарна фабрика“ 
подкрепя хора от уязвими групи с различни затрудне-
ния – живеят в крайна бедност, имат леки до умере-
ни увреждания, в риск са или вече са отпаднали  
от здравната, образователната и социалната система. 
Винаги разглеждаме техните нужди цялостно, защото 
сложните проблеми изискват съвместната работа на 
всички специалисти, които работят в центъра.  
При нас децата и семействата могат да получат  
безвъзмездно консултации как да подобрят живота 
си от образователна, психологическа, логопедична  
и здравна гледна точка.

За втора поредна година работата ни беше  
маркирана от знака на пандемията от COVID-19,  
но това по никакъв начин не ограничи нашите дей-
ности. Семействата в нужда винаги могат да намерят 
правилната информация и възможност да подобрят 
уменията си за самостоятелен живот чрез консулта-
ции на живо или дистанционно. Дори и да са настане-
ни в друг квартал, те продължаваха да ни търсят през 

СЕМЕЕН ЦЕНТЪР  
„ПОСОКА“ Е  
ДЕЛЕГИРАНА УСЛУГА 
ОТ СТОЛИЧНА  
ОБЩИНА. 

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА  
И СЕМЕЙСТВА  

„ЗАХАРНА ФАБРИКА“ 
Е ДЕЛЕГИРАНА  
УСЛУГА ОТ СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА.

Почти през цялата 2021 г. подкрепяхме Катя и нейна-
та майка. В началото Катя се държеше дистанцирано 
с нас, макар да се опитвахме да ѝ помогнем с някои 
най-основни неща. Майка ѝ трябваше да я придружава 
в училище, където тя успяваше да учи само по 1-2 учебни 
часа, не можеше да задържи вниманието си върху една 
дейност, блъскаше по вратите и дори беше неспособна 
да си налее чаша вода. Нашите специалисти работеха 
едновременно с Катя и с майка ѝ за подобряване на вза-
имоотношенията им, изграждане на рамка за общуване 

В изпълнение на мисията ни да не се отказваме от 
хората, които ни търсят, през 2021 г. продължаваме 
да подкрепяме семейството на 11-годишния Павел. 
Когато майка му ни потърси за пръв път, той беше 
тревожно, гневно и агресивно момче, което наско-
ро беше загубило бащата, който го беше осиновил. 
Въпреки че майка му се е погрижила да задоволи 
нуждите му и му обръща много внимание, загубата 
на баща му го настройва срещу света. Дългогодиш-
ната ни работа с него, майка му и сестра му за наша 

с различни наши партньори, които също се грижат 
за децата: Столична дирекция на вътрешните работи, 
отдел „Закрила на детето“, 59-то ОУ „Васил Левски“. 
Работихме заедно и с творческо пространство и  
галерия КООП за реализирането на проект  
„Романи парамиси“, в който деца в нужда  
имаха възможността да се изразят творчески.

В допълнение на нашите социални услуги за социали-
зиране, образование и овластяване, екипът ни успя 
да интегрира в работата си и иновативни социални 
програми. В партньорство с фондация Уникредит, 
Walltopia, Andreew Investment Group и фондация 
Merck изградихме специализирана стена за катере-
не. Тя е част от цялостна терапевтична програма за 
деца в неравностойно положение с различни затруд-
нения от психомоторен характер, която осъществя-
ваме в центъра. Чрез катеренето ние им помагаме 
да преодолеят своите затруднения, да повярват в 
способностите си и да вървят все по-напред и  
нагоре в своето развитие!

цялата година, защото ние не се отказваме и сме 
готови да им предоставим сигурност и защита,  
която те рядко биха намерили другаде.

През годината организирахме различни дейности 
чрез преживявания, които да помогнат на децата 
да опознаят живота извън средата им на изолация 
и маргинализация. Организирахме екскурзия до 
Зоокът Алис, където децата успяха да се порадват на 
непознати за тях животни. Друга любима дейност на 
децата е участието им в ателие „Направи си сам“,  
където те заедно с екипа на центъра творят и си  
говорят за важните неща от живота. В някои дни, 
докато се учим заедно как да направим палачинки, 
си говорим за приятелството и какво е да имаш и  
да бъдеш истински приятел. В други дни рисуваме 
заедно и развиваме чувството си за естетика и  
същевременно се учим как да общуваме безопасно  
в интернет, а рисунките на децата често красят  
стените на центъра, за да могат нашите гости  
също да им се наслаждават!

и за подобряване на техните умения за адаптиране  
в непозната среда. Майката на Катя успя да я запише  
в специализирано училище с наша помощ и тя стана 
значително по-спокойна и започна да се развива.  
Катя се включи и в новата ни катераческа програма  
и вече постига сериозен напредък в уменията си.  
Днес нашите усилия са наградени с това, че Катя се 
храни и отсервира всичко сама, успява да посеща-
ва училище самостоятелно за целия ден и дори се 
катери по стена! 

радост дава резултат. По време на игрите и  
консултациите с психолог, логопед и педагог, той  
се научава, че може да разчита на нас и че може  
да намери приятели сред съучениците си като  
редовно посещава училище и участва в учебния 
процес. Макар днес той все още да има затруднения 
с част от образователния материал, майка му казва, 
че подкрепата от специалистите ни го е превърнала  
в много по-спокойно дете, а ние сме готови да  
продължаваме да ги подкрепим и занапред!
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СЕМЕЕН ЦЕНТЪР „КОНКОРДИЯ“ В СЕЛО МАЛКИ ИСКЪР

ДЕТСКА КЪЩА „КОНКОРДИЯ“

2065 дрехи са раздадени 
в общността

96 32

48 7

групови консултации с психолог индивидуални консултации

арт занимания със специалист деца са включени в излети и  
преживявания извън къщата

лекарства са закупени  
за хора в нужда

380 деца редовно посещават  
образователни дейности

39

200+ направени консултации и  
профилактични прегледи

деца посещават центъра
деца са ползвали услугата 85 10

Семеен център „КОНКОРДИЯ“ в село Малки Искър 
е най-новата услуга на фондация КОНКОРДИЯ Бълга-
рия, която отвори вратите си за хората в нужда през 
юни 2021 г. В центъра хора, живеещи в изключително 
трудна житейска ситуация могат да намерят пълно-
ценна подкрепа за своите нужди – да получат дрехи, 
храна и обувки, съвет от медицинската ни сестра за 
здравето им, информация от социалния работник 
как да подобрят живота си или да са сигурни, че с 
детето им ще работи педагог, който да помогне с 
образователните му дефицити. Откривайки този 
център за подкрепа в едно село, далеч от магистрала-
та и големия град, където вече няма дори и училище, 
ние гарантираме, че наистина отиваме там, където 
другите не ходят и достигаме дори и до хора, които са 
забравени от другите.

Детска къща „КОНКОРДИЯ“ е нашата уютна трие-
тажна къща, където се грижим за деца до 14 години, 
които не могат да живеят с биологичното си семей-
ство. Осигуряваме им защита и уют, а екипът от 
специалисти всеки ден се грижи децата да се разви-
ват в една приемаща и близка до семейната среда. 
Подкрепата ни за 10-те деца преминали през услугата 
през 2021 г. е всеобхватна – от топлината и чистотата 
на стаята им през ходенето на училище или на лекар 
до развиване на индивидуалните им таланти и подго-
товката им за отговорен самостоятелен живот.

Животът на децата, настанени в Детска къща  
„КОНКОРДИЯ“ и тази година се променяше с огра-
ниченията от COVID-19. Обучението им се случваше 
както присъствено, така и дистанционно. С подкре-
пата на специалисти педагози за децата бяха органи-
зирани нужните групови и индивидуални дейности с 
образователна насоченост и всички от тях преминаха 
в следващ клас безпроблемно и без поправителни 
изпити. В същото време, съобразявайки се с всички 

Малко преди отварянето на центъра, при посещение на 
наши колеги от Австрия спонтанно решихме да напра-
вим един предварителен обход, за да се запознаем с 
общността, а пък и хората от нея да се запознаят с нас. 
Този обход ни заведе до махалата на края на селото, 
където в голяма, но порутена селска къща без прозорци 
и врати, заварихме 7 деца, които бяха сами. Малкото 
дрехи, които носеха, бяха неподходящи за времето, скъ-

През изминалата 2021 г. екипът на Детска къща 
„КОНКОРДИЯ“ се фокусира върху предстоящото 
излизане от къщата на 18-годишния Хари. Той за-
почна стаж в Ателие КОНКОРДИЯ, което му позволи 
да придобие основни умения за самостоятелност – 
събуждане навреме за работа, ползване на градски 
транспорт, управление на собствените финансови и 
времеви ресурси и как да се сприятелява с хора на 
неговата възраст извън къщата. Постепенно екипът 

Още с откриването на центъра екипът на Семеен 
център „КОНКОРДИЯ“ в село Малки Искър започ-
на да прави обходи на терен и да изгражда довери-
телна връзка със семейства в риск. Общността бързо 
ни прие топло, защото ние бяхме способни да им 
вдъхнем кураж, че могат да подобрят живота си, а 
ние ще им помогнем. Всеки месец организирахме 
разнообразни дейности за социализация на децата 
като лятно кино, спортни игри, футболен турнир, ма-
сово танцуване и раздаване на подаръци за Коледа! 
За добрата ни връзка с цялата общност в и около се-
лото помогнаха и партньорствата ни с няколко учили-
ща от областта, Елаците-мед АД и Чипита България, 
които помагат за подкрепата на деца и семейства в 
нужда в района. 

здравни препоръки, децата успяха да вземат участие 
в съвместния ни с КООП проект „Романи парамиси“. 
В него децата се запознаха със стиловете на известни 
творци и дори пресъздадоха някои техни творби.  
В свободното им време организирахме за тях екскур-
зии на море и на планина, където децата се запоз-
наха с обществените правила, етикет на поведение 
извън къщата, как да организират собственото си 
време и, разбира се – учеха се как да се забавляват.

Животът на децата се подпомага от постоянното 
присъствие на възрастните, които се грижат за тях. 
От социалните работници, които изготвят дълготрай-
ната и дневната програма на всяко едно дете, през 
психологът, който им помага да разрешават лични 
проблеми или конфликти с други хора, до всички 
възпитатели, които се грижат за хигиената, здравето 
и благоденствието на децата. Всичко това става въз-
можно и благодарение на дарения от хора и компа-
нии за децата в Детска къща „КОНКОРДИЯ“. 

сани и мръсни, а в очите им се четеше страх, тъга и зов 
за помощ. След срещата с децата веднага се свързахме и 
с тяхната майка, която на драго сърце прие помощта ни. 
Днес децата живеят в къща в селото с по-подходящи усло-
вия, идват да се къпят и хранят при нас, ходят редовно на 
училище и екипът на Семеен център „КОНКОРДИЯ“ 
в село Малки Искър регулярно посещава тях и майка 
им, за да окажем допълнителна подкрепа при нужда!

даваше на Хари все повече отговорности – сам да 
се грижи за чистотата на дрехите и пространството 
си и да пуска пералня, да купува храна, нужна за 
цялата къща. Помогнахме му да подготви докумен-
ти за търсене на работа и да организира намира-
нето на квартира. Щастливи сме, че помогнахме  
на Хари по пътя му към това да стане възрастен,  
но продължаваме да поддържаме връзка с него,  
за да сме сигурни, че той винаги ще получи  
точната подкрепа в точния момент!
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През 2021 г. екипът на къщата продължи усилената 
си работа за подобряване на живота на Джулия.  
Тя е на 16 г., но на тази крехка възраст вече е живя-
ла в 3 различни страни и е отглеждана от хора извън 
семейството ѝ. Джулия напуска родната си Сирия, 
когато ситуацията там се влошава и стига първо 
до Турция, откъдето също си тръгва и се озовава в 
бежански лагер в България. Пътят ѝ минава през 

През 2021 г. Моника беше едно от децата,  
което за щастие имаше кратък престой в Подслон 
„Светлина“. Преди да бъде настанена в центъра 
баща ѝ застава между нея и майка ѝ като забранява 
те да си общуват. Моника обаче успява тайно да спо-
дели на майка си, че баща ѝ се държи с нея сякаш 
тя е негова интимна партньорка и успява да  избяга 
от дома си. Майка ѝ без колебание подава сигнал за 
насилието, идващо от баща ѝ, и така Моника започ-
ва усилена работа с нашите специалисти. За нея е 

различни институции, но тя трайно остава да живее 
в Къща за младежи „Ропотамо“. Тук намира хора, 
които я подкрепят да научи български език, помагат 
ѝ с ежедневни и административни задачи, застъпват 
за нея. Днес Джулия очаква с нетърпение момента, 
когато ще започне професионално обучение по 
избраната от нея професия, а ние заставаме до  
нея в пътя, който е поела!

осигурено сигурно място далеч от нейния насилник, 
психологическа помощ и консултации и присъстви-
ето на социалните специалисти, които винаги да я 
подкрепят. По време на престоя на Моника работим 
и за подобряване на връзката с майка ѝ и остана- 
лата част от семейството ѝ по майчина линия.  
След нелеки, но необходими усилия от двете страни, 
Моника днес живее с майка си и се гордее със  
себе си и постиженията си!

ПОДСЛОН,  
С ПРИОРИТЕТ  
ДЕЦА ПОСТРАДАЛИ 
ОТ НАСИЛИЕ  

„СВЕТЛИНА“ Е  
ДЕЛЕГИРАНА УСЛУГА 
ОТ СТОЛИЧНА  
ОБЩИНА. 

КЪЩА ЗА МЛАДЕЖИ „РОПОТАМО“ ПОДСЛОН, С ПРИОРИТЕТ ДЕЦА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ „СВЕТЛИНА“

Къща за младежи „Ропотамо“ е резидентна услуга, 
в която са настанени младежи в риск на възраст от 
14 до 18 години, за които е невъзможно да бъдат 
отглеждани в семейството им. За младежите има 8 
места в семейна къща в София, където екип от спе-
циалисти се грижи те да получат всичко, което им 
е необходимо за да пораснат – дом, сигурност, об-
разование, възрастен, с който да споделят пробле-
мите си, подкрепа, когато се сблъскват с различни 
проблеми и трудности. В къщата в момента живеят 
заедно 4 момчета и 2 момичета, а други двама мла-
дежи вече поеха по своя самостоятелен път.

През годината работата ни с младежите беше  
силно фокусирана върху развиването на уменията, 
които са им нужни, за да бъдат самостоятелни.  
В партньорство с няколко организации като Junior 
Achievement България, БЧК и Каритас България 
младежите успяха да участват в различни обуче-
ния и фокус-групи, където свободно да обсъждат 
темите, които ги вълнуват като намиране на работа, 
тяхното образование и дори свързани с тяхната 
собствена личност. През лятото за тях организирах-
ме образователен лагер по проект Криле за мла-
дите – Wings4Youth, на който младежите се обуча-
ваха и упражняваха сред природата как да живеят 
самостоятелно. 

Подслон, с приоритет деца пострадали от насилие 
„Светлина“ към Фондация КОНКОРДИЯ България 
предоставя закрила на деца, жертва на различен вид 
насилие. Освен че центърът ни е едно убежище за тях 
от неприятностите, с които животът вече ги е сблъс-
кал, в лицето на нашите специалисти, децата могат 
да намерят сигурност и подкрепа, която средата им 
иначе не би им предоставила. Екип от възпитатели, 
социални работници и психолог се грижат всяко 
дете да има достъп до информация и консултативна 
помощ, насочена към преживяване на травмата от 
насилие. За 2021 г. сме помогнали на 18 деца като за 
всеки един от случаите са били положени особени 
грижи, за да завърши тяхното пребиваване тук по 
възможно най-благоприятния за детето начин. 

Въпреки продължаващите ограничения от COVID-19 
за децата бяха организирани разнообразни дейности 
в и извън Подслон „Светлина“, за да се подпомогне 
тяхното приобщаване и безболезнено връщане към 
нормалния живот. Децата посетиха музеи, паркове 
и отбелязаха множество празници. През свободното 
си време нашите доброволци и стажанти – студенти 
от Софийския университет организираха за тях арт 
и кулинарни ателиета и спортни дейности, а при же-
лание децата се включваха в изработката на свещи и 
керамика в Ателие КОНКОРДИЯ. Благодарение на 
всеотдайността на служителите в Подслон „Светли-
на“ и добрите ни партньорски взаимоотношения с 
институции като Отдел „Закрила на детето“, болници, 
училища и други НПО, работещи с жертви на наси-
лие, сме способни да подобрим бъдещето на децата!



МОБИЛНА РАБОТА „ПОДАЙ РЪКА“

Мобилна работа „Подай ръка“ е емблематична за 
фондация КОНКОРДИЯ България социална услуга, 
която е достъпна за всеки човек, изпаднал в нужда. 
Хората, които срещаме тук са с най-различни съдби, 
които си приличат по едно – всеки от тях има нужда 
от помощ: здравословна, образователна, емоцио-
нална, административна и понякога материална. 
Екипът ни от специалисти е готов да адресира всич-
ки въпроси, да намери и предостави правилната 
информация по разбираем начин, да закупи лекар-
ства или храна и да придружи или да се застъпи за 
хората в риск пред различни институции. 

През 2021 г. подкрепата на Мобилна работа  
„Подай ръка“ отново потърси Вяра – скромна 
млада жена на 38 години, която живее със сестра си 
и няма други близки. Вяра рядко се свързва с нас 
и винаги е по изключително важни теми като и този 
път не беше по-различен. Когато дойде при нас бол-
ките ѝ вече бяха непоносими, а раковото заболява-
не беше посинило едната ѝ гърда. В това състояние 
на нея многократно са ѝ отказвали прием в здравно 
заведение, тъй като няма здравни осигуровки и 

През изминалата година COVID-19 продължи да  
оформя работата на мобилния екип като се устано-
ви по-голяма нужда от консултации. Специалистите 
ни предоставят здравна помощ на терен и дистан-
ционно по телефона като разясняване на най-ак-
туалните противоепидемиологични мерки, какво 
представлява ваксината и как работи тя и как да 
продължим да пазим собственото здраве и това на 
най-близките ни. Допълнително хората в нужда са се 
консултирали и за някои от най-наболелите човеш-
ки теми – как да се справят със загубата на близък 
в семейството, как да организират живота си около 
мерките и какво да направят, за да се тревожат 
по-малко. Освен грижа за по-големите, мобилният 
ни екип организира образователни групи за деца от 
маргинализирани общности като наша грижа е оси-
гуряването на педагог, програма, място, където да 
учат, транспорт, учебни материали и дори подходя-
щи дрехи, а децата трябва само да покажат желание 
да учат!

едва има достатъчно пари в джоба си,  
за да покрие базовите си нужди. Потърсихме реше-
ния от всякакъв вид, консултирахме се с множество 
специалисти, но решението беше само едно –  
възстановяване на здравните права. Със средства, 
които Вяра беше спестила и средства от фондация 
КОНКОРДИЯ България успяхме да осигурим всичко 
нужно на Вяра, за да може тя днес вече да е в про-
цес на възстановяване от химиотерапията!

1320+  проведени консултации

раздадени хранителни пакети600+

изпълнени здравни рецепти300+

70+ здравни процедури за семейно планиране

човека в нужда  
са получили консултативна помощ 948 
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СПОРТНА ПРОГРАМА

СОЦИАЛЕН БИЗНЕС

7000+ 100-тна 80+
95 74

излети свещи образователна сесия проведена сесии с нашия психолог
деца и младежи подкрепени футболни срещиклиента във  

фризьорски салон  
КОНКОРДИЯ

1300+ младежи са подкрепени

стажант по фризьорство

14

1

1000+ изработени керамични изделия

В изпълнение на нашата мисия да подкрепяме хора-
та в нужда за да могат те да продължат своя достоен 
и самостоятелен живот, във Фондация КОНКОРДИЯ 
България и през 2021 г. продължихме да развиваме 
нашия социален бизнес. В Ателие КОНКОРДИЯ и 
Фризьорски салон КОНКОРДИЯ младежи в нужда 
получават безценен опит, който ги подготвя за реал-
ната работна среда. За младежи като тях, които не са 
успели да получат нужните умения за професионална 
реализация, това е една добра възможност.

Футболен клуб КОНКОРДИЯ е една от нашите со-
циални програми, с които се гордеем, тъй като чрез 
спорт помагаме за приобщаването и приемането на 
деца и младежи от изолирани общности. От нашите 
таланти изискваме да ходят редовно на училище, а 
ние напълно безвъзмездно им осигуряваме възмож-
ност да излязат на терена равни с всички останали 
като официално регистрирани играчи, да покажат 
какво умеят, хората да ги приемат и да ги поздравя-
ват за всичко, което са! 

През 2021 г. някои от най-красивите ни свещи бяха 
излети от Росен – скромно, но честно момче, чийто 
живот е преминал от дом на дом, работил тежка работа 
на полето, без да има истинската подкрепа на своите 
родители. Работата в Ателието за свещи му хареса 
още от първия ден, а останалите ни служители бяха 
впечатлени от желанието на Росен да се учи на всякак-
ви умения – почистване на калъпите, разтваряне на 
цветния пигмент, наливане на свещите, опаковането 
им и дори продаването им по време на базарите, които 
организираме. Днес Росен не е просто наш колега. Ние 
разчитаме напълно на него и сме радостни, че можем 
да го подкрепим по пътя му напред.

През 2021 г. във Футболен клуб КОНКОРДИЯ 
ни се наложи да направим нещо, което не ни се 
искаше – да се разделим с нашия дългогодишен 
вратар Григор. Той не само че играеше футбол с 
нас от самото начало, но е пазил вратата ни цели 
5 сезона по време на над 150 мача. Гордеем се с 
тези негови постижения, но още повече с това, че с 
навършването на пълнолетие той реши да продължи 
образованието си. Днес Григор следва за треньор в 
Националната спортна академия. Със сигурност ни 
беше трудно както да се разделим с него, така и да 
намерим достоен и също толкова талантлив негов 
заместник. Но сме щастливи, че го подкрепихме в 
кандидатстването му за висше образование и че му 
помагаме да сбъдне мечтите си!

По време на стажа им в ателието за свещи или кера-
мика те могат да научат как да се обличат за работа, 
да спазват работния график, да се държат с колегите 
си, какви документи са нужни за отпуска, как да 
измерват успехите си и разбира се – как да напра-
вят красива и висококачествена свещ или уникално 
керамично изделие, с които да зарадват някои от 
нашите клиенти. За младежите, които изберат да 
научат майсторството на фризьорството, предлагаме 
подкрепата на професионален фризьор, който да ги 
въведе в професията и нейните тънкости, а когато са 
готови – да преминат и курс за квалификация, за да 
могат да практикуват професията си!

През 2021г. спечелихме отличието „Най-добър бизнес план“ в програма Let’s go на 
Българския център за нестопанско право – БЦНП. Получихме 10 000 лв. за отварянето 
на физически магазин на нашето Ателие за свещи. Радваме се, че имаме възможност да  
продължаваме да развиваме социалния си бизнес и да помагаме на младежи в риск.

Освен тренировки с лицензиран футболен треньор, 
при нас трите отбора за деца, юноши и момичета  
могат да получат и образователна подкрепа от  
педагог, консултация с психолог и помощ по всякакви  
въпроси от социален работник. С всичко това  
помагаме на деца от социално изолирани общности  
да бъдат в добро физическо и психическо здраве.  
В резултат всеки един играч повишава своята  
самооценка и увереността си, че може да научи  
уменията, нужни за успешното включване в  
обществото ни и да постигне целите си. 
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ОТКРИВАНЕ НА СЕМЕЕН ЦЕНТЪР КОНКОРДИЯ В С. МАЛКИ ИСКЪР

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2021

През 2021 г. успяхме да изпълним важна за  
Фондация КОНКОРДИЯ България стратегическа 
цел – да разширим обхвата на нашата работа и да 
достигнем до нуждаещи се деца и семейства извън 
пределите на гр. София.

На 11 юни 2021 г. в с. Малки Искър, Община Етрополе 
открихме новия Семеен център КОНКОРДИЯ, който 
има капацитета да подкрепи 60 души. В с. Малки Ис-
кър 60% от населението е бедно и живее в социална 
изолация, подобно е положението и с околните села 
в общината. Висок процент деца живеят в риск от 
отпадане от училище и социално изключване.

Откриването на Семеен център КОНКОРДИЯ  
съвпадна и със закриването на местното училище, 

Стартирането на Подкаст „Социалът говори“ за нас 
е един от специалните моменти през 2021 г., защото 
съществена част от работата ни е да даваме гласност 
на проблемите, трудностите и нуждите на уязвимите 
хора. А с подкаста намерихме най-подходящия начин 
това да се случва. За всеки епизод поставяме актуал-
на социална тема и я дискутираме с хората в нерав-
ностойно положение, експерти и представители на 
държавната администрация. Стремим се да показ-
ваме всички гледни точки и да стигаме до правилни 
решения по всяка от темите. 

което допълнително увеличава риска за децата.  
Още с отварянето на центъра децата бяха включени 
в програма за образователна подкрепа и социали-
зация. Работи се активно и с техните родители за 
подобряване на родителските им умения, както и 
подкрепа в посока заетост. Семеен център  
КОНКОРДИЯ в с. Малки Искър предоставя също 
така базова подкрепа – храна, баня и дрехи, дава  
и достъп до медицинска грижа. 

В Семеен център КОНКОРДИЯ, с. Малки Искър  
създадохме добър екип от социални експерти,  
близки до общността, на която ще помагаме.  
Вярваме, че всички заедно ще успеем да направим 
точно това, което трябва. Пожелаваме си успех!

Започнал като проект, финансиран от  
Столична програма Социални иновации,  
Подкаст „Социалът говори“ заживя собствен 
живот. Продължаваме да го развиваме и популя-
ризираме. Радваме се на все по-широк отзвук и 
вярваме, че Социалът говори е едно положително 
начинание и ще помага за постигането на  
по-добро бъдеще на обществото ни като цяло. 

Слушайте ни и ни последвайте на нашия уебсайт 
www.concordia.bg, Фейсбук и ЛинктИн страниците 
ни, в нашия YouTube канал, anchor.fm, spotify.com, 
Google podcasts.
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НАШИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

С КАТЕРАЧЕСКИ УМЕНИЯ КЪМ НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ РОМАНИ ПАРАМИСИ

ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

През 2021 година стартирахме „С катерачески  
умения към нови постижения“ – стара наша идея, 
която намери точния момент за реализация в Семе-
ен център „Посока“. Състои се в изпълнението на  
Терапевтична програма с включено катерене за 
деца в неравностойно положение. Намирането на 
финансиране и терапевти беше едно голямо предиз-
викателство за нас. Спечелихме финансиране по 
програма Call for Europe на УниКредит Булбанк, 
а за останалите необходими средства благодарим 
на партньорите ни Walltopia, Andreew Investment 
Group и Merck, които повярваха в каузата и силата 
на катеренето за развитието на децата. 

В програмата се включват деца от нашите социални 
центрове и от други организации – наши партньори. 
Радостни сме, че вече наблюдаваме много положи-
телни резултати. А за много от децата катеренето е 
нещо, което дори и не са си представяли, че ще прак-
тикуват и е невъзможно да им се случи без подобна 
програма. Днес те се катерят с голямо желание, подо-
бряват самочувствието си, социализират се, започват 
да вярват в способностите си и да вървят нагоре.

Успехите, които постига Терапевтичната програма 
звучат невероятно, но са факт за все повече деца с 
психомоторни затруднения. Нашата цел е да осигу-
рим нейната устойчивост и да я превърнем в регу-
лярна дейност на фондацията. Ще се радваме да я 
разпространим като успешна практика сред други 
социални организации. Продължаваме да търсим 
съмишленици и дарители, с които да успеем да  
осъществим тази наша цел.

През септември 2021 г. екип от специалисти в  
социалната работа и приобщаването на изолирани 
общности започна работа по проект „Нашите права 
и отговорности“. Проектните дейности са планирани 
за срок от 2 години и са фокусирани върху овластява-
нето на най-нуждаещите се както с базово ограмотя-
ване за четене, писане и смятане, така и с обучителна 
информация за работа с документи, институции, 
упражняване на собствените права и спазване  
правата на децата.

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на 
уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд 
Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от 
фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 

Всеки от нас има своята история, но не всеки знае 
как да я разкаже. За да знаем кои сме и да можем да 
се представим на другите, се изискват толкова много 
умения, които трябва да научим. За децата в нужда 
и от изолирани общности придобиването на тези 
умения е още по-трудно. Съвместният проект  
Романи Парамиси на Фондация КОНКОРДИЯ  
България и КООП пространство за изкуство  
даде възможност на децата, които подкрепяме  
да развият именно тези свои умения!

В продължение на няколко месеца деца в нужда 
посещаваха творчески работилници, където се  
запознаха с творби на Лика Янко, Владимир Дими-
тров – Майстора, Анди Уорхол, Банкси, Пол Гоген,  
Диего Ривера, Густав Климт и Рафаело Санцио.  

Проектът включва както целенасочена работа между 
нашите социални работници, други публични институ-
ции и хората в нужда, така и изработването на наръч-
ник, който да обобщи методите и начините за овластя-
ване на хората, които се нуждаят от нашата подкрепа. 
С дейностите по проекта като директна социална рабо-
та, застъпничество и разпространяването на полезното 
знание, хората в нужда ще получат адекватна грижа и 
ще подобрят значително живота си като се справят с 
част от обстоятелствата, които досега са ги спирали да 
живеят достойно и самостоятелно. 

Децата научиха различните стилове изкуство, как  
да правят композиции, какво ни разказва картината  
и дори сами пресъздадоха някои от известните и  
емблематичните творби, разказвайки своите истории.

Проектът завърши с изложба на историите им такива, 
каквито са разказани в снимки от тяхната работа и 
собствените им творби. В проекта се включиха деца от 
Детска къща КОНКОРДИЯ и Семеен център Посока 
и благодарение на артистките Виолета Апостолова и 
Майа Антова се запознаха с различните художници 
в КООП пространство за изкуство, които осигуриха 
мястото и всичко нужно за творческите ателиета, ре-
ализирани по програма „Социално ангажирани изку-
ства“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“. 
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ДОБРОВОЛЦИ ЕКИПЪТ НА КОНКОРДИЯ

„Направи ми впечатление, че получавам  
повече отколкото давам“ – това казва Макси –  
един от международните ни доброволци тази година. 
Макси, Дебора и Джоана са тримата младежи,  
дошли от Австрия, за да отбият задължителната  
си социална служба.

Макси е най-младият и може би това е добре за него, 
защото той винаги има поне едно дете от Подслон 
Светлина до себе си, което е готово за игра. Децата и 
Макси винаги намират какво интересно да правят, но 
най-често се забавляват на люлките на двора или гот-
вят заедно. Дебора е другата ни доброволка, която 
посещава Детска къща КОНКОРДИЯ и разнообра-
зява ежедневието на децата, настанени там. Джоана 
пък е единствената, която работи с пълнолетните в 
Комплекс за младежи Здравей. Въпреки, че в нача-
лото ѝ беше трудно да се разбере с тях на български 
език, тя бързо се научи да се сприятелява с младежи-
те в нужда и да подкрепя тях и колегите в ежеднев-
ните дейности като просто разговаря с някой младеж 
или го придружи до лекар за морална подкрепа.

Радваме се, че и през 2021 година, продължихме 
успешното си партньорството с HP –  Hewlett Packard 
Enterprise България. За да гарантира сигурността 
на служителите си, компанията адаптира своята 
доброволческа програма и заедно с успяхме да ре-
ализираме различни онлайн активности, които имат 
общественополезна насоченост. Специалистите от HP 
подкрепиха децата, с които Фондация КОНКОРДИЯ 
България работи, чрез онлайн езикови уроци, уроци 
по български и математика. За да сбъднат желани-
ята на всяко дете в нужда, в онлайн заниманията се 
включиха специалисти с японски, немски, англий-
ски, испански и арабски език. Освен за децата, тази 
година HP също организираха уроци по немски и за 
служителите на Фондация КОНКОРДИЯ България 
като възрастните от двете организации се забава-
ляват не по-малко от децата. Благодарни сме на HP, 
които въпреки всички ограничения търсят и намират 
начини да продължат своите доброволчески инициа-
тиви и да допринасят за развитието на деца в нужда!

Благодарим на всички наши доброволци, които отде-
лят време и усилия, за да подкрепят нашите дейности 
и се стремят да усмихнат хората в нужда!

Детска къща КОНКОРДИЯ е приютила и полага 
грижи за 8 деца, които по различни причини нямат 
възможност да живеят в биологичните си семейства 
и не получават родителски грижи.

Екипът на Фондация КОНКОРДИЯ България, който 
помага на тези деца се състои от 9 души – 4 детегле-
дачи, 2 социални работници, 1 шофьор, психолог и 
ръководител. Тяхната основна задача е да се грижат 
за отглеждането и възпитанието на децата. Това е 
една не лека задача, а когато децата не са твоите 
собствени, отговорността и поетият ангажимент са 
дори още по-големи. 

В екипа на Детска къща КОНКОРДИЯ цари разби-
рателство и единност в отговорната мисия, която 
всички имат. Всички в екипа са сърцати хора с богат, 
положителен жизнен опит. Всеки допринася със 
своите силни страни и учи децата на полезни неща 
през своята призма и опит. В екипа има планинари, 
които се грижат за това децата да се научат да обичат 

и пазят природата; хора, които обичат изкуствата –  
с тях рисуването, рязането, правеното на колажи и 
плакати е истинско удоволствие. Готвенето, здраво-
словното хранене и разучаването на рецепти също са 
сред любимите занимания на екипа, в които децата 
се включват с голямо удоволствие и придобиват цен-
ни практически умения. Преподаването, интерактив-
ните и стратегически игри са интересни занимания, 
от които децата черпят информация и научават нови 
неща постоянно. 

Разбира се, не всичко е само цветя и рози, но екипът 
е стабилен, обединен и всички заедно успяват да 
се справят с предизвикателствата. Подкрепата на 
нашите дарители прави възможно израстването на 
децата извън семейството им, но в подкрепяща среда 
сред истински професионалисти в грижата за деца. 
Благодарим на екипа на Детска къща КОНКОРДИЯ 
за тяхната всеотдайност, професионализъм и цялата 
обич, която проявяват в грижата си за децата!  
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Нашите постъпления през 2021 г.

Финансиране от „КОНКОРДИЯ Социални проекти“ 

Постъпления за издръжка на делегираните социални услуги 

Дарения

Проектно финансиране 

Приходи от собствените социални предприятия 

Материални дарения

2 637 000 лв. 

1 587 000 лв.

617 000 лв.

59 000 лв.

318 000 лв.

37 000 лв.

19 000 лв.

ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 г.  ПО КАТЕГОРИИ СУМА лв. РАЗХОД % 

Издръжка 285 000 11%

Транспортни разходи 57 000 2%

Други разходи 235 000 9%

Режийни разходи 142 500 6%

Поддръжка и ремонт 600 1%

Инвентар 0 0%

Такси и застраховки 66 000 3%

Персонал 1 969 000 68%

Общо годишни разходи фондация „КОНКОРДИЯ България“ 2 482 100 100%
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Финансова подкрепа и  
проектно финансиране:

Столична община

Оперативна програма  
„Права, равенство и гражданство“ 
на ЕС 

Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси“

Райфайзенбанк България 

Фондация „Медикор“, Лихтенщайн

Фондация „Урсула Зиндел Хилти“, 
Лихтенщайн

Реновабис, Германия

Тръст за социална алтернатива

Хюлет-Пакард Ентерпрайс 

Пурмерул ООД (Cocosolis)

Андреев Инвестмънт Груп

CBA Коме 

Билла България ЕООД

Yettel

София Мел –  
Гуд Милс България ЕООД

Цетин България ЕАД

Международна Бизнес Мрежа ООД 
(BNI България)

Фондация BCause и  
дарителската платформа DMS

Фондация Уникредит България

Мерк България 

Walltopia 

БЦНП по програма за социално 
предприемачество Let’s Go 

Национална Мрежа за Децата 

Юръпиън Бединг Къмпани ЕАД

Далматика ЕООД

Шопсектор ЕООД

ДМ Арматурен 

Дънди Прешъс Металс Челопеч 
ЕАД

Фонд Активни граждани България

Нефинансова и  
про-боно подкрепа:

Austrian Business Circle

Българска Хранителна Банка

БЦНП и платформата Дар Пазар

„ДиБи-Ивентс“ ООД

БРВЦ ЕООД

Сдружение  
„Операция Плюшено мече“

ICAP България ЕАД

Чипита България АД 

Интерфудс България ЕАД

Лидл България ЕООД ЕНД КО КД

Кауфланд България ЕООД  
енд Ко КД

Ендава ЕООД

Национална спортна академия 
„Васил Левски“

Медияпост Хит Мейл България 
ЕООД

Роберт Бош ЕООД

Мегаборд България ООД

Ресторант Крейзи Даймънд

Група мама Нинджа

Цветарски магазин „Камелия“

Съвет на жените бежанки  
в България

Международна организация  
по миграция

Държавна агенция за бежанците

5 МБАЛ „Княгиня Клементина“ 
София ЕАД

18 ДКЦ София ЕООД

Проекто-партньори:

Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“

59 ОУ „Васил Левски“

Детска градина Синчец 179

Фондация „Музейко“

КО-ОП пространство  
за изкуства и коуъркинг 

Благодарим на нашите дарители, партньори и подкрепящи организации и хора! 
Клиенти, които се довериха  
на нашите социални предприятия:

CARDO 

Дарби Колидж 

София Мел 

Посолство на република Австрия

Сейфчардж България ЕООД 

Нов Български Университет 

EVN България

Шонхерр България ЕООД

Мерк България ЕАД

Атрадиус България

ИКОР Партнерс ООД

Yettel

Джонсън & Джонсън  
България ЕООД

Консендо ООД

Нова Транслейт 

Медиите, които говориха  
за нашата социална работа: 

БНР

БНТ, Малки Истории

BG on Air

Nova News

Дарик Радио

Маргиналия

Информационен портал  
за НПО в България

Вестник „Правешки глас“

www.actualno.com

www.dnes.bg

www.nasoki.bg

www.mediacafe.bg

www.360mag.bg

www.uspelite.bg 

www.trud.bg 

www.stolica.bg

БЛАГОДАРНОСТИ
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