
 

 

 

 

Годишен отчет  
2018 

Фондация Проект Северозапад 

 

Ние работим за това хората от Северозапада да живеят достойно, 
възрастните да имат своята независимост, а младите – възможности за 
развитие.  



 

Увод 

2018 година беше изключително важна за Фондация Проект Северозапад – година, в 
която стартирахме голяма част от основните си дейности. Успяхме да изградим нови 
партньорства с дарители и организации, които ни подкрепят.  

През изтеклата година не успяхме да получим финансиране по два големи проекта, 
които подготвихме и това значително забави стартирането на част от нашите дейности. 
Паралелно с това обаче, имахме достъп до много нови дарители и подкрепа и в 
крайна сметка успяхме да работим за постигане на целите си.  

Представители на организацията бяха канени на различни обучения, представяния, 
събития, на които имахме възможност да се позиционираме и да разказваме за 
посоката ни на работа.  

Организацията беше добре представена в регионални и национални медии, като 
бяхме търсени да покажем постигнатото и да разкажем за себе си включително и от 
международни медии.  

Вниманието и подкрепата за нас ни показва, че сме на прав път – не само като обхват 
на нашата работа, но и по отношение на подходите, които сме избрали.  

Следващата – 2019 година ще бъде ключова за Фондация Проект Северозапад, защото 
предстои да стартира дейност и нашата кухня, която ще доставя храна в повече от 10 
села.  

Благодарим на тези, които ни подкрепиха и продължават да го правят!  

Яна Рупева - Директор  

 

  



Основните програмни направления на Фондация Проект Северозапад  

Фондация Проект Северозапад развива дейността си в три основни направления – 

домашен патронаж, склад за дарена храна и работилница за сувенири. Направленията 
са взаимосвързани и имат за цел да предоставят услуги за възрастни хора и да 
активизират младежи с интелектуални затруднения, израснали в институция.  

 

Домашен патронаж 

От своето създаване, Фондацията работи за 
подобряване на качеството на живот на 
възрастните хора от малки населени места в 
Северозападна България и по-специално от 
региона на Мездра и съседни общини.  

Дейността е насочена към организиране на 
услуги за Помощ в дома, медицинска грижа и 

за създаване на Патронажна кухня, които да позволят цялостно обгрижване на 
възрастните хора в нужда.  
 

Помощ в дома    

През зимните месеци на 2018 година имахме програма за Помощ в дома за самотно 

живеещи възрастни хора. Средствата за програмата бяха осигурени от дарителите на 
Фонд „Нашите родители“, компаниите Биуин, Дживиси Сървисиз, Фонд „Нашите 
родители“ на фондация BCause и индивидуални дарители.  

През месеците от януари до април 2018 домашни грижи получaваха 25 възрастни хора 
от селата Лютиброд, Зверино, Игнатица, Оселна, Очиндол, Кален. За хората се грижиха 
6 домашни помощници и 1 социален работник.  

През месеците ноември и декември имахме домашни помощници в селата Лютиброд 
и Игнатица, в които се грижихме за 14 възрастни хора.  

Благодарение на дарители и в партньорство с Общински домашен социален патронаж 
– Мездра през декември 2018 дарихме основни хранителни продукти на възрастните 
хора, за които полагаме грижи, дарения получиха и Дом за стари хора – Мездра и 
кухнята на Общински Домашен социален патронаж..  

През пролетта на 2018 осигурихме доброволци, които помагаха на възрастни хора в 
село Очин дол.  

 

 

 

 

 



Медицински грижи  

Станалите вече традиционни медицински прегледи 
се проведоха през месец юни 2018. Средствата за 
тях бяха осигурени от дарителите ни от БИУИН, ППД 
и индивидуални дарители.  

Бяха осигурени кардиолог, невролог, интернист и 
ендокринолог. Прегледите се проведоха в селата 

Моравица и Руска бела. В тях до този момент не бяхме организирали прегледи. Бяха 
прегледани близо 200 души. Специалистите от Александровска болница установиха, че 
отново на първо място са хипертониите, за които хората не подозират и не следят. 
Около 30% от прегледаните са потърсили последващо лечение.  

От следващата година предстои преструктуриране на начина, по който провеждаме 
прегледите, за да бъдат те по-полезни за хората.   

Прегледи проведохме и сред децата и младежите с увреждания, настанени в 
Комплекс за социални услуги за деца и лица с увреждания. Осигурихме интернист, 
невролог,  психиатър.  

 

 

Патронажна кухня  

През цялата 2018 година работата беше свързана с 
намиране на средства за завършване на текущите 
ремонтни дейности, в договарянето на дарения на 
оборудване и други, необходими за стартиране на 
дейността. Успяхме да завършим групите дейности по 
изкъртване на стари настилки, подменихме 
съществуващата ел. инсталация, беше положена 
вътрешна изолация, извършени шпакловки и замазки. 
Годината приключихме с помещения готови за полагане 
на настилки и довършителни дейности по въвеждане в 

експлоатация. В края на 
годината договорихме 
дарения на оборудване 
от LIEBHER България, TESY. Фирма Томеко изработи за 
нас про-боно проект за оборудване на кухнята и 
разполагане на зоните в нея.  

 

От есента на 2018 година бяхме подкрепени от 
компанията PAY SAFE, благодарение на която стана 
възможно довършването на кухнята. В рамките на 



финансирането имаме средства за закупуване на специализиран автомобил за разнос 
на храната, както и средства за стартиране и оборудване.  

 

За стартиране на дейността, през 2018 бяхме подкрепени и от  INGRAM MICRO – за 
закупуване на оборудване и от служителите на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, АЕЦ Козлодуй, 
Лалов и Вачев ЕООД, Фадата, БТК, служителите на Pay Safe и други.  

 

 

Склад Северозапад 

От началото на 2018 започнахме подготовка на 
Склада за дарена храна. В рамките на 
общинска процедура подписахме договор за 
ползване на помещение, подписахме договор с 
Българска Хранителна Банка. През юни и юли 
направихме освежаване на помещението с 
помощта на доброволци и с материали, дарени 
от DHL България.   

След процедура по лицензиране, в края на 
октомври складът получи лиценз от Българска 
Агенция по безопасност на храните.  

През 2019 предстои да започнем реална работа 
в него, като част от екипа на склада ще бъдат 
младежи с интелектуални затруднения – като 
част от трудотерапевтични занимания с тях.  

Средствата за издръжка на склада – наем, режийни и други се покриват от дарители и 
собствени приходи.  

 

Работилница Северозапад 



Работилница 
Северозапад има 
за цел чрез 
различни 
терапевтични 
занимания и 

дейности да подкрепи социалната интеграция на 
младежи с интелектуални затруднения, израснали 
в институция. През 2018 година стартира 
дейността на Работилницата. В началото на 2018 закупихме начално оборудване със 
средства, осигурени от Телъс Интернешенъл. Закупихме фото-принтер, принтер за 
сублимационен печат и термопреса. Благодарение на проекта закупихме материали за 
стартиране на дейността. Фондация BCause подкрепи наемането на трудотерапевт и 
дейността на работилницата официално стартира на 01 февруари 2018.  

В работилницата разпределени на групи от по двама, младежите изработваха 
сувенири – фото-магнити, тениски, бижута от естествени камъни.  

Изображенията, с които работим са дарени от професионални и непрофесионални 
фотографи, след проведена акция от Фондацията.  

През април 2018 Врачанска митрополия ни подкрепи и започнахме регулярно да 
снабдяваме с изработени от младежите сувенири Черепишкия манастир.  

От есента на 2018 наши сувенири се продават и на 
Археологически комплекс Калето – Мездра.  

С произведените сувенири участвахме на различни 
събития в града с благотворителен щанд – празниците 
на град Мездра, Средновековен фестивал на Калето. 
През есента бяхме поканени с благотворителен щанд 
на Конференцията DEVRICH, служители от ППД носиха 
изработени от младежите тениски.  

Както беше и първоначалната ни идея – 30% от приходите от продуктите се разпределя 
под формата на стипендия за обучение на младежите, които полагат сериозни усилия 
за придобиване на нови знания и умения.  

 

От октомври 2018 стартира проект, финансиран от Фондация 
БНП Париба България.  Благодарение на него успяхме да 

продължим работата на трудотерапевта, 
наехме музикотерапевт, стартирахме арт 

занимания на младежите. В рамките на проекта осигурихме 
супервизия и обучение на екипа на Комплекс за социални услуги 
за деца и лица с увреждания, като част от по-цялостния ни 
ангажимент към младежите, настанени в услугите.  

 



 

 

 

Финансови параметри на 2018 

 

 

 

 

 

 лв.-     лв.30,000.00   лв.60,000.00   лв.90,000.00   лв.120,000.00  

Домашен социален патронаж  

Работилница Северозапад  

Склад за дарена храна  

Бюджет 2018  

начални салда   приходи 2018   

4% 
17% 

21% 

58% 

Източници на приходи  

собствени приходи  Корпоративни дарения  

Индивидуални дарения  Фирмени програми  



 

 

 

 

 

 

  

74% 

1% 

25% 

Разходи 2018 

домашен социален патронаж 

склад за дарена храна 

Работилница Северозапад 

 лв.49,240  

 лв.955  

 лв.16,803  

Разходи 2018  

домашен социален патронаж склад за дарена храна Работилница Северозапад 



Дарителите ни през 2018 

Дейността на Фондация Проект Северозапад е възможна благодарение на дарителите, 
които повярваха в нас и нашата амбиция да разработим самоиздържащ се модел за 
предоставяне на социални услуги.  През годината бяхме подкрепени от голям брой 
индивидуални дарители, които даряваха за нас както директно през нашия сайт, така и 
през Platformata.bg.  

Изказваме им своята  благодарност – компании, организации и индивидуални 
дарители!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


