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Каква беше 2017 за нас 

 

2017 беше първата ни година – изпълнена с много 

работа, много мечти и създаване на нови 

партньорства и приятелства.  

Поставихме началото на услуги и проекти, имащи за 

цел да направим живота на възрастните хора и на 

младежите с интелектуални затруднения по-добър.  

След тази наситена година, много ми се иска да 

изкажа огромната си благодарност на всички, които 

застанаха до нас и ни повярваха.  Преди година за 

това се изискваше смелост – ние имахме само 

мечтите и опита си.  

Днес, година по-късно има много неща, с които да се похвалим.  

Благодаря на целия екип на Община Мездра за съдействието, специални благодарности 

искам да изкажа на кмета – инж.Генади Събков за съдействието във всеки етап, през 

който преминаваме и на Общинския съвет на Община Мездра, предедателстван от г-жа 

Яна Нинова за това, че ни се довериха и подкрепиха за съвместна работа.  

Специални благодарности изказваме на г-жа Елена Нанова – Директор Дирекция 

„Социални и хуманитарни дейности“ и на нейния екип, които ни подкрепят с опита и 

професионализма си ежедневно.  

Благодарим на хората, които безвезмездно ни предоставиха  професионалните си услуги, 

контакти или опит - за да бъдем по-видими, по-прозрачни, по успешни! Благодарим на 

Уеб агенция "Кая Про" ООД и на всички, които допринесоха за това днес да сме една 

крачка по-близо да целта си.  

И разбира се, благодарим на всички дарители – индивидуални и корпоративни, които 

застанаха до нас и с това подкрепиха нашата увереност, че това, към което се стремим 

има стойност и смисъл!  

Надявам се 2018 да е по-добра, по-ползотворна и изпълнена успехи за Фондацията.  

 

Благодаря ви!  

Яна Рупева – Директор  
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Мисия 

Ние работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно, 

възрастните да имат своята независимост, а младите – възможности за 

развитие.  

 

Работата ни през 2017 

 

Създаване на Домашен патронаж  

От началото на 2017 година положихме старта на работата по предоставяне на услуги за възрастни 

хора. Целта ни беше да извършим ремонтни дейности на предоставената ни от Община Мездра 

сграда на бившата детска гредина в с.Лютиброд, да създадем система от социални  услуги и да 

започнем да ги предоставяме.  

 

От пролетта на 2017 година започнахме дейности по подготовка на 

ремонта на сградата. Направихме архитектурно заснемане, 

поръчахме на специалисти да направят заснемане на ВиК и 

Електирическите инсталации, за да имаме яснота от каква дейност 

и съответно средства се нуждаем.   

 

От месец юни започнахме работа с добровлоци по 

разчистване на дворното пространство, боядисахме оградата 

на детската градина. Повече от 15 служители на Биуин Парти 

Сървисиз отделиха време в почивния си ден за да помогнат 

на начинанието, като заедно с това осигуриха и нужните 

материали и инструменти. Отново благодарение на 

доброволци – служителите на Сити България успяхме да разчистим сградата и да изхвърлим 

ненужните стари мебели и счупено оборудване.  
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В края на лятото успяхме да стартираме ремонтните дейности, като беше ремонтиран  покрива с 

предоставените от Винербергер България керемиди. Беше направен ремонт на ВиК инсталацията 

с предоставените от Пайплайф България материали, а с последните работни дни на 2017 

завършихме и подмяната на дограмата на сградата. Благодарим и на Шнайдер Електрик и Видима 

Идеал Стандарт, които ни дариха техни продукти.  

От пролетта на 2018 продължаваме с довършителните работи в сградата за да я превърнем в 

Социална кухня, която обслужва селата в Искърското дефиле.   

Помощ в дома  

Програмата „Помощ в дома“ има за цел да предоставя здравни и социални услуги за възрастни, 

самотноживеещи хора, като по този начин допринася за достойния им живот в собствения им 

дом. 

През юни 2017, като партньор на Фондация BCause, 

организирахме прегледи със специалисти от Александровска 

Болница – София . Благодарение на прегледите обхванахме 

селата Лютиброд, Оселна, Елисейна, Очин дол, Зли дол, 

Игнатица и Царевец. Повече от 550 възрастни хора бяха 

прегледени от специалистите – кардиолог, ендокринолог, офталмолог, ортопед, уролог.  

От септември 2017 обявихме старта на услугата „Домашен 

помощник“. Благодарение на  дарителите ни от Фондация 

BCause и от Биуин Парти Сървисиз наехме 6 домашни 

помощника, които да се грижат за зимните месеци за самотни и 

възрастни хора от селата Лютиброд, Игнатица, Оселна, Зверино, 

Горна Бешовица и Очин дол.  

Дарителските средства покриваха 90% от стойността на услугата, а 

потребителите ѝ заплащаха останалите 10%, според предварително 

изготвения план за посещения. Само в два от случаите, по препоръка на 

социалния работник на фондацията и след консултация с местните 

кметове, потребителите бяха освободени от такса поради 

изключително тежкото си социално и здравно състояние.  
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Склад за дарена храна 

От самото начало на дейността си, Фондация 

Проект Северозапад има амбицията да се 

превърне в локален хъб на Балгарска Хранителна 

Банака. През 2017 година нашата задача беше да 

намерим подходящо помещение и да постигнем 

договорености с Банката.   

В края на 2017 година, Общински Съвет Мездра 

прие на свое заседание нашето искане да ни предоставят за тази цел подходящо помещение и от 

1.1.2018 Фондацията официално разполага с помещение за Склад на храна.  Надяваме се до 

средата на 2018 година складът да заработи официално. Дейността му ще бъде насочена към 

социални институции от целия регион, които ще могат да получават дарена храна.  

 

Работилница за сувенири 

През есента на 2017 спечелихме финансиране за 

оборудване на Трудотерапевтична Работилница 

Северозапад . Целта на робатилницата е да 

обучи и да създаде възможност за доходи на 

младежите с интелектуални затруднения от 

бившия дом „Вяра, Надежда и Любов“ – 

гр.Мездра, настанени в Защитени и Преходни 

жилища. Искаме да развием у тях умения за 

самостоятелност и навици за работа, така че да могат те да водят самостоятелен или относително 

самостоятелен живот.  

Работилницата ще заработи от началото на 2018 година, като благодарение на дарителите на 

Фондация BCause са осигурени средства за възнаграждение на труотерапевт.  Работилницата вече 

има превлечени про-боно професионални – фотографи и дизайнери.  
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Резултати 2017   

Нашата работа в цифри за изминалата 

година:  

 Над 90 000 лв. набрани в пари и 

материали  

 Назначени 6 домашни 

помощника  

 Назначен 1 социален работник  

 550 възрастни хора получили 

здравни услуги  

 30 възрастни самотно живеещи 

хора, получили помощ в дома 

през зимните месеци  

 Повече от 40 доброволци 

предоставили над 200 часа 

доброволен труд  

 Повече от 160 часа 

безвъзмездна помощ от про-

боно експерти  

 Под 6% от набраните средства 

са използвани за 

административни нужди.  
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Нашите истории  

  



8 

Какво ни предстои през 2018  

 

2018 година ще е много важна за нас, защото се надяваме да стартират всички основни 

проекти.  

 Социална кухня, която да обслужва селата от дефилето.  

 Склад за дарена храна  

 Работилница Северозапад, която да произвежда сувенири  

 

2018 година -  ще се опитаме да стигнем до повече хора и да бъдем още по-

разпознаваеми от предходната година.  
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Нуждаем се от вашата помощ  

Всичко, което разказахме за изминалата година нямаше да случи ако не бяха дарителите и хората, 

които ни вярват.  

За да продължим своята работа се нуждаем от подкрепата ви и през следващата година.  

Можете да ни помогнете като дарите средства или труд.  

 

Можете да ни дарите средства он-лайн чрез 

platformata.bg.   

А ако искате да сте наш доброволец – можете да 

ни намерите на office@severozapad.net  

 

 

Благодарим на всички наши индивидуални и 

корпоративни дарители! 

 

      

https://platformata.bg/bg/kauzi/161:897-2018-03-08-10-10-13/details/campaign.html
mailto:office@severozapad.net
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Свържете се с нас!  

office@severozapad.net 

www.severozapad.net  

mailto:office@severozapad.net
http://www.severozapad.net/
https://www.facebook.com/SeverozapadProject/

