ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА
ФОНДАЦИЯ “ПРЕДАЙ
НАТАТЪК” ЗА 2020Г.

Ето защо създадохме нашата фондация: за да дадем обич, шанс и подкрепа
на хора в нужда - в общинските старчески домове и домове за хора с
увреждания.
Решихме да се насочим към тези две групи нуждаещи се хора, именно защото
за тях малко се говори и подкрепата е ограничена. А тези хора имат не помалка нужда от подкрепа, имат нужда от ежемесечни дарения и подобряване
на средата на живот. За наша голяма радост, успяваме да направим
устойчива промяна за всички тях. Подкрепяме и Фондация П.У.Л.С, които
управляват дневен и кризисен център.
Помагаме им с внимание, с обич и с физически дарения. И не по-малко важно:
успяваме да предадем нататък посланието си за доброта към хората в
неравностойно положение.
И се радваме, че има големи групи хора, които приемат присърце това,
което правим. Този доклад е за тях. За да благодарим. И за дадем публичност
на добрите дела, които заедно правим чрез и с Фондация Предай Нататък!

www.begood.today

Съдбата е различна за всеки. Едни обичат и са обичани, други обичат и са
забравени, трети имат нужда от обич, подкрепа и нормално съществуване.
Не всеки има шанс.

МИСИЯ И ЦЕЛИ
1. Подпомагане на социални каузи чрез организиране на доброволци и дарители на принципа
на предай нататък;
2. Търсене на нови методи и начини начин за подпомагане на благотворителни инициативи и
каузи;
3. Набиране на материални средства и пособия, както и оказване на морална подкрепа на
лица в затруднено социално и материално положение, както и такива със здравословни
проблеми, възрастни хора, душевно болни, деца без родители и други нуждаещи се;
4. Развитие и популяризиране на доброволчеството и дарителството от страна на
физически и юридически лица;
5. Защита на професионалните, социалните и други конституционни права на лица в в
затруднено социално и материално положение, както и такива със здравословни проблеми,
възрастни хора, душевно болни, деца без родители и други нуждаещи се;
6. Повишаване активността на обществото и търсене на съдействие от държавни органи
за гарантиране на конституционните права на лица в затруднено социално и материално
положение, както и такива със здравословни проблеми, възрастни хора, душевно болни,
деца без родители и други нуждаещи се;
7. Създаване на фондове за подпомагане на лица в затруднено социално и материално
положение, както и такива със здравословни проблеми, възрастни хора, душевно болни,
деца без родители и други нуждаещи се, както и подпомагане на различни учреждения,
които оказват подкрепа или грижа за такива лица.

СРЕДСТВА за постигане на целите:
Проучване и идентифициране на конкретни каузи.
а) Фондацията събира информация, предоставена
доброволно от трети лица за възможни каузи, които
да бъдат подпомогнати от Фондацията
б) Фондацията проучва и анализира предложения по
отношение на това дали отговарят на целите на
Фондацията, както и дали инициатива на
Фондацията може да подобри средата, условията на
живот и/или да донесе положителни емоции на
лицата от съответните каузи;
в) Фондацията избира конкретни каузи, на които да
помогне по избран от Фондацията начин
г) За каузи, които няма да могат да бъдат
подпомогнати от Фондацията, Фондацията може да
споделя със свои партньори за съответната кауза и
нуждите на каузата;

СРЕДСТВА за постигане на целите:
Работа с партньори и социално активни хора.Работа
с партньори и социално активни хора.
а) Фондацията развива трайни отношения с
партньори, които могат да осигурят нужните
ресурси за реализиране на целите на Фондацията.
Партньорите включват компании и организации,
които могат да осигурят физическа инфраструктура,
продукти и/или услуги за провеждане на инициативи
на Фондацията, както и да осигурят продукти и/или
услуги за самите каузи;
б) Фондацията участват в събития, организирани от
трети страни и/или съорганизирани от Фондацията
и/или организирани от Фондацияата, когато тези
събития касаят въпроси в областта на целите на
Фондацията или конкретни каузи, подкрепяни от
Фондацията;

СРЕДСТВА за постигане на целите:
Работа с институции и организации. Разработване и
участие в проекти.
а) Фондацията ще развива трайни отношения с
релевантните институции и организации в България
и чужбина за постигане на целите на Фондацията;
б) Фондацията ще участва в разработването и в
управлението на проекти, финансиране от български
институции, от фондовете на ЕС, международни
фондове и инициативи, както и на други донорски и/
или
финансиращи
фондове,
организации
и
институции;

СРЕДСТВА за постигане на целите:
Благотворителна дейност. Благотворителни инициативи.
а) Фондацията осъществява благотворителна дейност към избраните от Фондацията
каузи;
б) Фондацията организира благотворителни кампании във връзка с Коледа, както и
всякакви други периоди и поводи, релевантни за провеждане на кампании. В частност
кампаниите могат да включват работилници, в които доброволци участват и майсторят
продукти, приемане на дарения под формата на предмети, продукти или услуги, които да
бъдат ползвани в работилниците и/или в замяна на които дарители могат да дарят за
каузите, както и които могат да бъдат дарени на самите каузи на Фондацията. Даренията
могат да бъдат извършвани както директно към каузите на Фондацията, така и от
Фондацията към съответната кауза.
в) Фондацията поддържа една или няколко сметки във финансови институции във връзка с
осъществяването на благотворителната дейност, както и на дейността на Фондацията.
г) Фондацията може да подкрепя инициативи, в т.ч. и благотворителни инициативи, ако те
отговарят на целите на Фондацията.

Цели за 2020
От екипа си бяхме поставили едни цели в началото на 2020, но целите се промениха. Как
и защо? Защото това беше първата пандемична година. А създаването на Фондация
Предай Нататък, след няколко години функциониране като инициатива, беше на
13.03.2020. Да, това е денят на обявяване на извънредно положение в България във връзка
с коронавируса.
Някои биха казали случайност. Ние също смятаме, че е случайност, но и беше
отговорност на екипа ни да реагираме. Защото възрастните хора, и особено тези в
домовете за възрастни хора, бяха и са едни от най-застрашените групи. Ситуацията на
изолация ни позволи да не сме фокусирани предимно към коледните работилници, а да
осигуряваме регулярна подкрепа и да въвлечем повече регулярни дарители.

Така че ето целите, които си поставихме и реализирахме през 2020 г.:
1. да реагираме на молбите за помощ от подкрепяните от нас домове за възрастни хора
и да помогнем при възможност
2. да добавим и емоционална подкрепа под формата на празнуване на рождени дни,
музикални вечери и коледен концерт
3. да добавим още общински домове за възрастни хора, на които да помогнем
4. да популяризираме дейността на фондацията и добрите дела, които правят хора,
които ни подкрепят

Цели за 2021 и
следващите години

2021 цели
От екипа си поставяме за цел да продължим да увличаме повече компании и физически
лица да следват принципа “Предай нататък” и заедно да променяме среда в
подкрепяните от нас домове за стари хора и домове за хора с умствени увреждания.
Затова и целите, които си поставяме, и по които работим, за 2021 и за следващите
години са:
1. да добавим още общински домове за възрастни хора, на които да помогнем и/или да
имаме повече каузи в рамките на една календарна година
2. да добавим още регулярни дарители за каузите - корпоративни и индивидуални, както
и доброволци за конкретни каузи
3. да имаме разнообразие от каузи - от битови нужди като бойлери, през промяна в
средата чрез стаи за почивка, до осигуряване на положителни емоции
4. Фондация “Предай нататък” да е сред припознатите доброволчески и дарителски
каузи сред широката общественост, в т.ч. и чрез развитие на дигиталните канали за
комуникация на фондацията

ОСНОВАТЕЛИ
НА ПРЕДАЙ
НАТАТЪК
Малко от кухнята на "Предай нататък"

Съоснователи
Ваня Ананиева и Георги Малчев са съоснователи на Фондация Предай нататък. Те
носят отговорността да спечелят доверието на:
администрацията на домовете за възрастни хора, за да оттам да споделят
конкретните нужди от продукти и оборудване в домовете
дарителите, за да осигуряват продуктите или да извършват парични дарения
партньорите, които подпомагат дейността
Съоснователите са поели ангажимент, който изпълняват да покриват всички
административни и свързани с тях разходи за дейността на фондацията.
Съоснователите, заедно с подкрепата на доброволци като Сандра Петрова,
Константин Рачев, Ивелина Гешева, Ирина Тошева и други, осигуряват успешната
дейност на Фондация Предай Нататък.
Счетоводна фирма Аргия осигурява счетоводното обслужване и дава насоки относно
финансово- счетоводните аспекти на дейността на фондацията и отделните каузи,
които тя реализира.

Предизвикателства
и планове за подобрение
Предизвикателства има всяка една организация, и
това е в сила и за Фондация Предай нататък.
Основните идентифицирани предизвикателства са:
запазване на доверието на дарителите и
партньорите, чрез прозрачност на дейността
привличане на нови дарители - корпоративни и
индивидуални
идентифициране на каузи, които заслужават да
бъдат подкрепени от фондацията - чрез
доброволчество и чрез дарения на конкретни
предмети и оборудване
идентифициране на нови общински домове за
стари хора и за хора с умствени увреждания,
които да бъдат включени в каузите на
фондацията

Благотворителна дейност 2020г.
Подход при благотворителност
За организаторите на фондацията и за всички участващи в инициативите на “Предай
Нататък” общите ценности и посоката на поведение в благотворителните активности
се уповава на няколко основни точки, а именно:
избрали сме за основна целева група домове за възрастни хора и хора с увреждания
стараем се да подобрим средата на хората в домовете
работим в два аспекта: физическо благоденствие и емоционална цялост
за физическото благоденствие:
осигуряваме хранителни продукти, благодарение на добрата партньорска мрежа,
която сме изградили
осигуряваме средства за почистване, пране и дезинфекция, с които помагаме за
здавословната среда в домовете
осигуряваме средства за физическа активност - фитнес уреди и уреди за
раздвижване, свързани със спортна активност на потребителите
ремонтираме помещения в домовете, с цел по-добра среда за домуващите
за емоционалната цялост
организираме поздравителни сесии с певицата Сандра
организираме коледни и великденски концерти
осигуряваме материали за творчески работилници

13 ДОМА ПОЛУЧАВАТ СПЕШНА
ПОДКРЕПА СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
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През 2020г. световната пандемия ни постави в невиждана до
момента ситуация - всички нас - извън домовете и в самите
домове. Трябваше да действаме наистина много бързо, за да
можем да защитим хората, на които помагаме.
В рамките само на една седмица, през април 2020г., успяхме да
съберем, закупим и осигурим средства за дезинфекция, маски и
ръкавици, почистващи средства и имуностимуланти. Два месеца
по-късно, в някои от домовете, пандемията Covid-19 навлезе с
пълна сила и трябваше да осигурим голямо количество защитни
костюми, шлемове, ръкавици, спирт и маски. ДСХ Възраждане в гр.
Русе, с общо 234 човека бе подпомогнат най-много, тъй като там
почти всички домуващи се заразиха. Успяхме да помогнем и в
критичен за хората в Дом Димово момент, когато живущите там
отново бяха в огнището на Covid-19.
За наша голяма радост, с общи усилия успяхме да овладеем
заразата, а нашите корпоративни дарители се включиха отново
навреме и с адекватни продукти, за които сме безкрайно
благодарни.
Повече информация можете да откриете на сайта ни:
www.begood.today

БЕСЕДКИ ЗА ДВОРОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ДОМОВЕ
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През 2020 г. всички ние открихме много неща - за себе
си, за околните, за средата ни. Едно от основните беше
- какво е да си заключен. Второто, което е свързано с
наличието на смъртоносен вирус - че възрастните хора
може да са в пъти по-уязвими и трябва да са в много
специално контролирана среда. Благодарим на всички
вас, че се отзовахте на кампанията за дарения за 12-те
дома за възрастни хора по време на изолацията.
През годините сме получавали епизодични молби за
беседки за домовете за възрастни хора. От домовете
никога не настояват - те са благодарни на всяка една
помощ, и заедно сме приоритизирали кампаниите.
Дойде време да помогнем с 9 беседки за домовете, на
които заедно помагаме - вярваме, че така ще променим
средата на възрастните хора. И че те ще могат да
излизат на открито в приятна за тях обстановка и при
спазване на мерките за предпазване и безопасност.
Никой не заслужава да бъде заключен. Особено ако с
дружни усилия можем да променим ситуацията и да
осигурим беседки за домовете за възрастни хора.
Решението е просто - поехме инициативата и вече
поръчахме 9 беседки, които от съвсем скоро вече са в
домовете. Всяка беседка струва 502 лева.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС ПЛОЩАДКА
В ГР. ДОБРИЧ

Тук бихме искали да публикуваме писмото, което
получихме от дома в Добрич, за да разберете какви хора
живеят там и колко прекрасни са мечтите им:
„На всеки от нас се е случвало да се заслуша в сърцето
си и не казано метафорично, като повик, желание или
любов, а като пулс.
Туп-туп, туп-туп, туп-туп….. – то пулсира в нас, бавно
или бързо, спокойно или развълнувано. Сърцето –
нашият двигател, работи неспирно през целия ни
живот, тупти ли – значи дишаме, тупти ли – значи
обичаме, тупти ли – значи сме живи. И няма начин,
докато сте така заслушани да не Ви е минавала и
мисълта: „ Ами, ако спре сега – умирам?”
Но то не спира и често се забързва, защото то от
това живее – от движението. Колкото повече се
движим ние, толкова по-бързо се движи и то, колкото
повече спортуваме ние, толкова по-здраво става и то.
Според статистиката 90% от хората страдащи от
сърдечна недостатъчност са на възраст над 60 години
и пак според нея кардио тренировките значително
подобряват функцията на сърдечно-съдовата система,
подсилват имунната система, понижават риска от
хипертония, атеросклероза, диабет и др., спираме тук,
защото това можете и сами да го прочетете в нета.

Ние искаме да Ви разкажем, за нас, за нуждата ни от движение и защо искаме да имаме
фитнес площадка.
Независимо, че във физиката движението се описва със законите на Нютон за нас то е
живот и за нас преместване, скорост, ускорение, време не са само величини – това е
живот, защото тези действия ни поддържат живи – и нас и Вас, защото „стари ” е само
етикет към по-важната дума – Хора. Хора, като всички, които обичат, смеят се, вълнуват
се и искат да живеят независимо от пол, възраст, време и място. Защото животът е
свиден и искаме да го живеем пълноценно !
Естествено, че има изключения, нашият Дом е такова място, в което на „общият
знаменател” му е „тясно“ и общото помежду ни е табелата над входа и, че всички сме над
определена възраст. По характер, желания, способности и възможности ние сме различни,
като всички хора по света, като всички мъже и жени, ние сме, като Вас.
И докато едни от нас не могат да се движат поради влошеното си здравословно състояние
или напреднала възраст, има една група хора, които са няколко идеи, че и десетилетие помлади – енергичните Те нямат тежки, здравословни ограничения, изпълнени са с
позитивизъм, свеж дух и енергия, която желаят да изразходят някъде. И макар, че те
ежедневно се разхождат по-стръмната алея в задния двор и са я нарекли „Еверест” , на тях
това не им е достатъчно за 9 месеца пандемия.
Точно за тези хора искаме да имаме фитнес площадка!
Има друга група, защото казахме, че няма общ знаменател, те трудно се движат, болят ги
коленете и ставите – трудноподвижните . Те правят програми с рехабилитатор и
физиотерапия, но това не винаги е достатъчно за тяхното подобрение. Те имат нужда от
допълнително, самостоятелно раздвижване в удобно за тях време, а не само в работно за
екипа. Тези хора също имат нужда от движение, ако не да спортуват, то поне просто да се
раздвижат. Точно за тези хора искаме да имаме фитнес площадка!

Третата група са тъжни, уморени, меланхолични или те са депресираните .Те имат
нужда от социализация, тонус и положителна енергия, която, както всички знаем се
постига и чрез движение и спорт.
Точно за тези хора искаме да имаме фитнес площадка!
Има и четвърта група – екипажът на не много малкия ни „кораб”. С охота си представяме
една обедна почивка, в която след кафето с няколко леки раздвижвания на раменете и
ръцете да се оттърсим от негативните емоции и психическото натоварване. А защо не
и една бърза кардио-тренировка за тези, които работят предимно на компютър.(тези се
изгубиха някъде
И заради тези хора искаме да имаме фитнес площадка!
Въпреки написаното, че „общия знаменател” няма място в нашия Дом, успяхме някак си да
се разделим на минимум четири групи или касти, като в „Дивергенти”. Но независимо
дали за теб, за него, нея или тях, искаме да имаме фитнес площадка, заради всички нас
Хората в Дома!

Защото животът е дар, защото.. „ La vie est belle” !“

ивитаицинИ
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ОТПРАЗНУВАНИ РОЖДЕНИ ДНИ

Друга наша инициатива е празнуването на рождени
дни на домуващите. Всички знаем колко голяма е
емоцията на един рожденик. Хрумна ни, че би било
чудесно, ако успеем да организираме рожден ден на
всеки един човек в домовете, но не само това:
искаме да бъде един истински рожден ден - с
почерпка, песни и забавления.
Ето защо, организирахме сладки лакомства, които
нашите приятели от QuickCargo любезно доставят
до всеки един дом, а Сандра Петрова - певица с
голямо сърце, се обажда през видео връзка в дома и
поздравява всеки рожденик с негова любима песен.
Прекрасно, нали?
Повече информация можете да откриете на сайта
ни: www.begood.today

МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ И КОЛЕДЕН
КОНЦЕРТ

ивитаицинИ
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Не на последно място, разбира се, за и събитията, които се стараем да организираме за
нашите приятели. Декември 2020, организирахме Коледен концерт по време на пандемия
за всеки един от домовете. Естествено, спазихме всички правила и наехме студио, в
което Сандра, заедно с група музиканти свириха и пяха специално за хората в домовете.
Каква емоция само…
Повече информация можете да откриете на сайта ни: www.begood.today

www.begood.today

ПАРТНЬОРСТВА

Логистични партньори
Много от каузите ни изискват логистична подкрепа - ежемесечно да се
транспортират даренията до конкретни домове. Нямаше да можем да постигаме
толкова значими цели и да поемаме ангажимент повече дарения да стигат до
каузите ако нямахме подкпрепата на Димитър Стефанов и Росен Молов от
QuickCargo. Те успяват да организират транспортния и логистичния бранш и така да
можем да помагаме на всички домове с много продукти и нужно оборудване.

Ежемесечни парични дарения от EuShipment by InOut Trade
Гордеем се, че на каузите на Фондация Предай нататък се довериха от фирма
EuShipment by InOut Trade. Те ежемесечно даряват 2 стотинки за всяка обработена
от тях логистична пратка в изтеклия месец.
Подобна подкрепа дава стабилност на фондацията и възможност за залагане на позначими цели по подкрепа на каузите й.

Компании с дарения и/или преференциални условия за закупуване за целите на
даренията на фондацията
Благодарим на много компании, които разпознаха каузите на Фондация Предай
нататък и ни дариха и/или осигуриха преференциални за закупуване на продукти. Сред
тези компании са:
Dilios - спално бельо
Whirlpool - перални и сушилни
Prestige 96 - лакомства за почерпка за рождени дни, както и дарения по време на
най-стриктната изолация
Chipita - кроасани за почерпка за рождени дни
Юникомс - имуностимуланти, термометри, предпазни облекла
DM - дрогерийни продукти
Mexon - почистващи и перилни препарати
Tesy - бойлери
Tymbark - сокове
Ликора - Александър Николов / регулярни парични дарения
Информация за посланиците на "Предай Нататък" и за патреоните на фондацията,
можете да откриете в секция "Нашите герои" на www.begood.today.

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Телевизия
Bloomberg.tv, 7.12.2020

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/85952-stani-blagotvoritel-v-initsiativata-preday-natatak-rabotilnitsa-za-dobroto

България Днес, 26.11.2020

https://www.bgdnes.bg/Article/9259861

Нова телевизия, 25.06.2020

https://nova.bg/news/view/2020/06/25/291949/нестандартен-подарък-възрастни-хора-получават-пътуване-във-времето-зарождените-си-дни/

Българска национална телевизия, Култура.бг, 03.01.2020

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/istorii-za-dobri-postpki-na-khorata-v-sayt-dobrite-blgari

Bloomberg.tv, 10.12.2019

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/41383-preday-natatak-biznes-i-dobrovoltsi-pomagat-na-nuzhdaeshti-se

Nova.tv, 10.12.2019

https://nova.bg/news/view/2019/12/10/271289/предай-нататък-доброволци-помагат-на-нуждаещи-се-от-цялата-страна

Nova.tv, 30.04.2019

https://nova.bg/news/view/2020/04/30/286565/предай-нататък-1500-доброволци-помагат-на-възрастни-хора-от-домове-видео/

BTV, 14.01.2019

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2275963745949388&id=2250116951867401

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Радиа
Българско Национално Радио, 04.12.2020
https://bnr.bg/horizont/post/101384540/sandra-petrova

Българско национално радио, 07.01.2020

https://bnr.bg/sofia/post/101211909/iniciativata-predai-natatak-v-pomosht-na-nad-600-nujdaeshti-se

Интернет медии
Добрите българи, 29.04.2020

https://dobrite.bg/novini/predaj-natatak-s-dareniya-za-12-doma/

Malchev.net, 07.03.2020

https://www.malchev.net/kakvo-praviat-hora-kato-men/

Успелите бг, 19.11.2020

https://uspelite.bg/sandra-petrova-koyato-izpalnyava-muzikalnite-jelaniya-na-vazrastni-hora-po-vreme-na-pandemiya-1

Добрите бг, 19.11.2020

https://dobrite.bg/dobrostornik/vanya-ananieva-ot-predai-natatuk/

www.begood.today

ФИНАНСИ

Разходи за дейността
Основателите
управляват
организацията
дарения към
фондацията.

на Фондация Предай нататък
активно
разходите
на
с цел насочване на всички
реализиране на каузите на

Единствените нетни разходи са свързани с
реални дарения към надарените каузи,
доколкото основателите на фондацията
покриват всички разходи, извън финансовите
разходите по самото дарение от дарителите
към фондацията и разходите за реализиране на
конкретните дарения.
Немалка част от възможните разходи се
покриват от доброволчество. Партньорите на
фондацията, в лицето на счетоводната
кантора, прилагат преференциални такси към
фондацията.

Разходи за дарения
Основателите
управляват
организацията
дарения към
фондацията.

на Фондация Предай нататък
активно
разходите
на
с цел насочване на всички
реализиране на каузите на

Немалка част от възможните разходи се
покриват чрез дарения на продукти и предмети
от дарители - индивидуални и корпоративни,
които продукти и предмети Фондацията
дарява на подкрепяните от фондацията каузи.
Основателите на Фондация Предай нататък са
поели и реализират стриктно ангажимента,
който са поели да покриват напълно всички
административни и свързани с тях разходи за
дейността на фондацията. По този начин
единствените нетни разходи на фондацията са
свързани с реални дарения към надарените
каузи.

ОБОБЩЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020Г.
Разходи за дейността - 18 255.53 лв.
Разходи за дарения – 16 905.14 лв.
Съоснователите покриват всички административни разходи – 1 350.39 лв.
Приходи от дарения – 21 293.54 лв.
Разходи в парични средства – 900 лв.
Разходи за закупуване на стоки и материали свързани с дарения – 16 005.14 лв.
Административни разходи – 1 150.39 лв.
Финaнсови разходи / банкови такси / - 200 лв.
Общи разходи – 18 255.53 лв.
Налични средства към 31.12.2020 г. – 3 038.01 лв.

АДРЕС НА ФОНДАЦИЯТА
70-72, бул. Черни връх; гр. София

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
+359 887 617 370

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
info@begood.today

