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ТСА подкрепи

207 проекта

осъществени от

56 грантополучателя

Подпомогнахме

над 50 000 деца в цялата
страна, за да не отпаднат
от училище и да завършат
средно образование

Съдействахме на

612 студенти

в стремежа им
да получат университетско
образование

9 190 720 лева
общо предоставени
средства в подкрепа
на проекти до днес

Помогнахме на 625 души
да увеличат семейния си доход
чрез предприемачество,
малки ферми и бизнеси

Над 66

000
бенефициенти

получиха нашата помощ

Стартирахме програми за
майчино и детско здраве,
с които помогнахме на

830 родители
и деца

9029
бенефициенти

получиха възможност да
участват в предучилищни
занятия и детска градина

Помогнахме на

Създадохме сигурност за 3155 бенефициенти
чрез насърчаване на жилищната собственост и регулация

се свържат с работодатели

узаконени или получили удостоверение за търпимост

1590 души да

на територии извън регулация, като 412

домове са
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Писмо на Изпълнителния директор
Какво означава
да създадем общество на
равните възможности?
Тръст за социална алтернатива вярва, че
справедливото общество не само гарантира
равни права за всички граждани, но и предприема
активни мерки за преодоляване на бариери, които
ограничават достъпа до възможности.
Децата в неравностойно положение полагат
усилия, за да успеят, когато семействата им не
разполагат с достатъчно средства, за да отговорят
на основните им нужди, или когато родителите
не могат да четат или не говорят български
език у дома, или когато предразсъдъците ги
обезсърчават, вместо да ги насърчат да постигат
по-големи постижения. Ако този цикъл продължи
ще допринесе за страданието на цялото общество.
Заедно, обаче можем да прекъснем този
цикъл чрез подобряване достъпа до ключови
възможности, така че миналия опит да не
предполага или ограничава бъдещето на
децата. Поради тази причина, Тръст за социална
алтернатива изпробва и подкрепя програми, които
подпомагат равните възможности, като:
•• Достъп до домашни посещения и свързване
на медицински сестри със семейства с ниски
доходи, от бременността и през първите две
години от живота на детето. Целевите домашни
посещения на майки с първо бебе, имат
ефект върху храненето на детето, подобряват
здравето му и водят до дългосрочни ползи за
неговото социално-емоционално и когнитивно
развитие.

•• Достъп до младежки мрежи, менторство и
успешни ролеви модели. Положителния
опит от участие в младежки мрежи повишава
мотивацията и разгръща стремежите на детето
за по-високи постижения.
•• Достъп до средно и висше образование.
Постиженията в средното и висше образование,
и квалификации водят до по-високи
възможности за заетост и благополучие.
•• Достъп до професионално обучение,
квалификация и трудова реализация. Подобрата подготовка за достъп до пазара на
труда помага за осигуряването на заетост и
финансова стабилност на семейството.
•• Достъп до капитал и знания. Тези инструменти
дават възможност на предприемачи да започнат
и развият устойчив бизнес.
•• Достъп до правна подкрепа и финансова
помощ, така че жители на отдавна изградени,
неурегулирани квартали да актуализират
устройствените планове и узаконят своите
домове. Това води до повишаване сигурността
на семействата и подпомага интеграцията в
местните общности.
Като подобрява достъпът до основни възможности,
Тръст за социална алтернатива се стреми да
покаже, че всички деца и семейства могат да
успеят, когато им е предоставена възможност, и
този успех е от полза за цялото общество. Заедно
можем да направим промяна!

Сара Перин

•• Достъп до предучилищно образование и детска
градина. Качественото ранно образование
е доказано икономически ефективен подход
за промяна на живота на детето и осигурява
пълноценното им развитие в училище.
•• Достъп до училища, които приветстват
разнообразието, работят с родители, и
осигуряват сигурна и пълноценна среда за
всички деца. Училищата в България, приели
този подход имат успех при намаляване
процента на отпадане от училище.
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Програма „Ранно детско развитие“
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕТСКОТО
И МАЙЧИНО ЗДРАВЕ
Според нарастващият брой доказателства, първите
хиляда дни от развитието на детето имат значимо
въздействие за неговото бъдеще.1 Дълбоката бедност
и/или липсата на умения за позитивно родителство
могат да доведат до забавяне в развитието на детето и
затруднения в училище, като непълноценното хранене
на майката и детето са свързани с нередовно посещение
в училище и занижен икономически потенциал.2 Този
проблем засяга най-вече ромската общност в България,
като 42% от тях страдат от недохранване, в сравнение с
6% от общото население на страната.3

Програма „Заедно – здраво бебе,
здраво бъдеще“
Тръст за социална алтернатива получи лиценз да
изпълнява програма „Заедно-здраво бебе, здраво
бъдеще“ през 2015г. Тази успешна инициатива е
обстойно изучавана, повече от 30 години в САЩ,
тя свързва семейства, очакващи първото си дете,
с домашни посещения на медицинска сестра или
акушерка, от началото на бременността до края
на втората година на детето. ТСА работи в тясно
сътрудничество с партньорите по програмата, за да
адаптира обучителните и допълнителни материали,
и да започне изпълнението на програмата в
гр. София, като се предвижда включване на втора
локация след една година.

През следващите три години, ТСА ще изпробва
приложимостта на програмата в България.
Изпълнението й в други страни показва по-добра
здравна грижа и позитивно родителство, което
допринася за по-добра готовност за училище, намален
брой непланирани бременности и повишена заетост
сред майките. След период на изпълнение от петнадесет
години, резултатите показват, че участниците в
програмата са имали нужда от социално подпомагане
30 месеца по-малко, отколкото участници, включени в
контролна група.4
Освен програмата „Заедно – здраво бебе, здраво
бъдеще“ ТСА подкрепя проекти, създадени от местни
НПО, чиято цел е изграждане на родителски умения,
подобряване на майчиното и детско здраве, както и
проекти, които предоставят качествени алтернативи
на общообразователните детски градини, за да се
подпомогне подготовката за училище при деца в
неравностойно положение.
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НОВИ ПРОЕКТА в РДР ПРЕЗ 2015
АКТИВНИ ПРОЕКТА в РДР ПРЕЗ 2015
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕЗ 2015
ДУШИ СА ПОЛУЧИЛИ ПОДКРЕПА
ПРЕЗ 2015

“

„Благодарение на подкрепата на Тръст за социална алтернатива“, Сдружение ЛАРГО изпълнява проект „Жажда за
живот“ в кв. Изток, гр. Кюстендил. Този проект отговаря на спешната нужда от подкрепа на неосигурени бременни жени,
които не могат да си позволят да заплатят таксите за гинекологични прегледи. Непроследената бременност предполага
рискове както за плода, така и за майката. Прости мерки като диета, прием на витамини, или лечение на инфекции,
могат да предотвратят безвъзвратни фетални усложнения. Освен това, проектът насърчава кърменето и здравословния
начин на живот, с цел осигуряване нормалното развитие и растеж на новороденото. Този модел на всеобхватна грижа
за майката и детето се изпълнява за първи път. Надяваме се, че ще доведе до ранно диагностициране на проблемни
бременности и раждания на здрави деца в квартала.“ Сашо Ковачев, Сдружение ЛАРГО

“
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Повишено присъствие в
детската градина
Готови за училище
Ранното образование на децата предпоставя повисок успех в училище, като това има особено
значимо въздействие при децата от бедни социалноикономически общности.5
Инвестициите в ранното образование изискват
търпение, но редица изследвания показват, че найподходящото време за намеса са първите години на
детето.6 Доброто начало е предпоставка за достъп
до равни възможности и успех на деца, които биха
започнали училище без езикова и социална подготовка.
Достъпът до ранно образование помага и на родителите,
като им осигурява повече време за намиране на
заетост и възможност за доходи. Тази възможност е от
изключително значение особено за ромски жени, тъй
като сред тях дела на незаети е най-висок в България.7
Програма „Готови за училище“ е най-комплексното
начинание на ТСА до този момент. През периода
2014-2015, ТСА си партнира с 23 НПО, за да осигури
подкрепа на повече от 4046 деца от 200 детски градини
от цяла България. Целта е да се покаже как да се повиши
посещението на предучилищно образование и детска
градина сред деца в неравностойно положение. Много
деца, особено от ромски произход, нямат равен достъп
до детска градина, като само 42% от тях посещават
детска градина в момента.8
Докато прекосявахме страната, при посещенията
на детски градини - партньори по проекта, ТСА
установи, че таксите за детска градина, включително
и скритите такива, представляват непреодолима
пречка за семействата в неравностойно положение и
възпрепятстват приобщаването на най-уязвимите деца
към възможностите за ранно образование.

Проект „Готови за училище“ се стреми да подобри
достъпа на деца от маргинализирани общности
посредством осигуряването на подкрепа като
информационни сесии с родители, отпадане на таксите
за детските градини, и осигуряване на ваучери за храна
за редовно присъствие. За целта 236 маргинализирани
общности са произволно избрани чрез публична
лотария да участват в проекта, и разпределени да
получат подкрепа. Различните стратегии за интервенция
са разработени и изпълнявани в сътрудничество със
Световна банка и Институт „Лаборатория за борба
с бедността“, която проведе външна оценка, за да
установи икономически най-ефективният тип подкрепа.
ТСА продължи да оказва подкрепа на деца и през
академичната 2015-2016 година, чрез партньорство с
16 НПО, като осигури финансова подкрепа за таксите
за детска градина на 2073 деца от 131 общности в
неравностойно положение.
Важен компонент от проекта са възможностите за
обмяна на опит и знания между партниращите си НПО,
чрез провеждане на обменни визити два пъти годишно
и серия от инициативи като национален конкурс за
рисунка сред детските градини и кампания за Коледна
картичка, с повече от 3500 деца – участници, чийто
послания са отправени към партньори по програмата, за
да напомнят значението на ранното образование.
Новоучредената мрежа от партньори на „Готови за
училище“ ще продължи дейностите за застъпничество
пред националните и местни власти за премахване
на финансовите бариери пред ранното образование.
Вярваме, че развитието на тази мрежа е надежден
показател за духа на сътрудничество, който е
съществено важен за постигането на амбициозна цел,
а именно финансово достъпна, целодневна детска
градина за всички деца в България.

Да промениш живот
„Готови за училище“
Генчо Митков израства в Камен, уединено селце, близо до гр. Сливен. Докато е малък,
родителите му не могат да си позволят да го водят на детска градина. Но, след като е включен
в проект „Готови за училище“, той посещава и успешно завършва предучилищно образование.
Сега е в първи клас. „Ще уча усилено, за да стана полицай“, с увереност заявява той. „Полицаите
са много силни и умни, и всички ги обичат. Ще арестувам лошите хора. Ще защитавам добрите
и ще карам полицейска кола. Но първо, ще водя своите деца на детска градина.“
Генчо и неговите приятели Илия и Деян са сред 470-те бенефициенти по проекта, започнали
училище през септември 2015г. Началната им учителка г-жа Мария Темелкова е доволна от
успехите на децата. „За съжаление това не е така с други техни съученици – някои от тях не са
посещавали редовно детска градина, а други не са били записани изобщо.“ Родителите на тези
деца, които не са включени в проекта са единодушни: „Не можем да си позволим да платим
таксата за детска градина“. Този проект помага на родителите, като тези на Генчо, да водят
децата си на детска градина. Смятаме, че от всички участници в проекта около 675 ще започнат
първи клас през 2016г. Надяваме се, че и те като Генчо ще ходят с желание на училище, и с
нетърпение ще чакат края на почивните дни.
В очакване на публикуване на оценката на Световна банка, ТСА продължава да укрепва своята
мрежа от партньори и да подкрепя усилията за постигане на достъпна и финансово приемлива
детска градина в България.

Програма „Образователни възможности
и постижения“
Повишаване дела на
завършилите средно
образование
Завършването на средно образование е важна първа
стъпка към финансова стабилност, но достъпът до
средно образование в България е ограничен. Младите
хора срещат много трудности, включително финансови
бариери, недостатъчна и навременна подготовка, за
да успеят в предизвикателната образователна среда,
ограниченото доверие на учителите за потенциала за
успех на детето, и нуждата от успешни ролеви модели.
Това се отразява особено на ромите, защото едва 15%
от тях завършват средно образование. Промяната на
тази тенденция би помогнала на семействата, тъй като
ромите, завършили средно образование печелят 83%
повече от техните връстници без средно образование.
Такава промяна ще се отрази и на обществото,
като предотврати загуби на стойност 526 милиона
евро годишно, поради неучастие в икономиката на
странатата.9
Ромите са в най-добра позиция да работят за
подобряване живота на своите общности, но сега
има много малко роми, които работят в частния или
публичен сектор. По-малко от 1% от българските
роми завършват висше образование – от съществено
значение е този дял да се повиши, така че завършилите
да са положителните модели за подражание за другите и
застъпници за своята общност.

Чрез наставничество и подкрепа за постигане на успех,
това бъдещо поколение лидери има шанс да преодолее
преобладаващите стереотипи за ромите. Първата
стъпка е създаването на по-добра образователна среда
за децата. Програми, които осигуряват обучение на
учители, подпомагат обмяната на опит и знания между
връстници, и насърчават интеркултурното образование
са доказано най-ефективните мерки за намаляване на
дела на отпаднали и повишаване броя на децата, които
продължават обучението си в средното образование.10

„Ако не беше събранието [на училищни директори]
на Амалипе, нямаше никога да разбера какво се
случва с образователните политики.“
Учител, участващ в програмата на Амалипе,
„Всеки ученик може да бъде отличник“.
Разходите за образование продължават да
възпрепятстват академичното развитие на учениците от
маргинализирани общности, особено на 110 000 младежи
(18% от всички ученици), живеещи в селски райони
без достъп до средно образование. Премахването на
финансовите бариери доказано подобрява редовното
посещение и ефективно повишава присъствието в
средното образование.11 Програмата на ТСА за
осигуряване на безплатни транспортни карти и
учебници подобри присъствието, като дела на
неизвинените отсъствия стигна до осем за ученик за
един срок, а процентът на завършилите достигна 98%
сред учениците от 12-ти клас.

Повишаване културата за
"връщане в общността" и
моделите за подражание
В заключение, наблюдаваме повишен дял на
завършващи средно образование сред участници в
програми за лидери, които създават наставнически
взаимоотношения с успешно представящи се техни
връстници. Този факт съвпада с резултатите от
проучване, което показва, че положителното влияние
между връстници и участието в социални мрежи
повлияват образователните постижения на детето.12

19
42
21
50415

НОВИ ГРАНТА в ОВП ПРЕЗ 2015
АКТИВНИ ГРАНТА в ОВП ПРЕЗ
2015
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕЗ 2015
души са получили подкрепа
през 2015

„Участието ми в ромския летен лагер „Заедно напред“ на Фондация Арете разшири кръгозора ми и ми
помогна да усъвършенствам комуникативните си умения чрез прилагания от тях уникален подход за
общуване между връстници. В последствие, завърших бакалавърска степен и създадох широка мрежа
от контакти с удивителни и амбициозни млади роми, много от които смятам за близки приятели.
Продължваме да се подкрепяме взаимно и заедно да се развиваме като личности и професионалисти.
За мен е чест, че бях част от това събитие и го препоръчвам на всички млади роми.“

Да промениш живот

Участничка в ромския летен лагер „Заедно напред“
на Арете през 2011 г.

Мустафа Рамадан от Провадия, малко градче в област Варна, се събужда от сигнали на
стотици „лайкове“ и поздравления на страницата му във Фейсбук. Най-накрая мечтата му се
сбъдва – приет е да учи в Американския Университет в България (АУБ).
Като ученик в гимназията Мустафа участва в летен лагер, организиран от Младежка фондация „Арете“. По време на
лагера се запознава с много ромски студенти от цяла България, които са ангажирани като наставници на участниците.
Екипът на Арете, забелязвайки потенциала и мотивираността му, го окуражава да се цели нависоко и да кандидаства в
АУБ.
Макар и да не е убеден, Мустафа кандидатства в ТСА за стипендия, за да се запише на курс в английския езиков
институт към АУБ. След много учене и положени усилия, Мустафа кандидатства успешно и е приет в четиригодишната
бакалавърска програма на АУБ. Съобщението, което изпрати на Арете и ТСА „Приет съм, успях!“ ни накара да се
почувстваме много горди от решителността, с която сбъдна мечтата си.
Мустафа споделя: „Ученето в университета е интензивно, но аз съм свикнал да работя три пъти по-усилено от всички
останали, за да се докажа.“ Днес е добре въоръжен с умения да отхвърли стереотипите за ромите, а амбицията му е
да придобие образователни степени в две области: журналистика и масови комуникации и бизнес администрация.
Както сам отбелязва, „Независимо в коя област специализираш, най-доброто нещо в степента на АУБ е, че ти дава
познания по всички предмети и развива основните професионални умения, които са ти необходими за успешна
реализация на пазара на труда.“

Програма „Икономическо развитие и
достъп до заетост“
Повишаване на заетостта
Ниските образователни постижения обуславят
ограничен достъп до заетост. Разликата от 29% в
заетостта между ромската общност и останалото
население е значима.13 Това се отразява негативно и
на семейната сигурност, и увеличава икономическите
загуби за страната като цяло. Дори когато
представители на малцинствените общности са
заети, в повечето случаи заплащането им е по-ниско,
ромите получават 31% по-ниско възнаграждение
в сравнение с мнозинството.14 Това е свързано с
липсата на квалификация, която често пъти води до
нискоквалифицирана и по-ниско платена заетост за
ромите.
Поради тези причини, ТСА подкрепя програми,
които свързват незаети младежи с бизнеса, чрез
осигуряване на възможности за обучение и стажове.
Продължаващата дискриминация на работната сила
прави тези програми двойно по-ценни; участниците
не само имат възможност да изкачат първото стъпало
от своята професионална кариера, но тяхното участие
разчупва стереотипите в компаниите, в които са наети.
Липсата на възможности за заетост, особено
в отдалечените райони, засилва нуждата от
предприемачество. Ето защо, ТСА подкрепя програми,
които насърчават и укрепват малкия бизнес и

агрокултурни инициативи, чрез практическо обучение,
наставничество, достъп до финансова помощ, и насоки
в процеса на бизнес планиране.
За да отговори на тези потребности, ТСА започна
иновативна програма, основана на модел, разработен
в САЩ – „Работилница за създаване на бизнес
възможности“ (РБВ). Програмата се нарича „Бизнес
алтернативи“ в България, и свързва професионалисти
от бизнес сектора – доброволци с участници в 16
седмичният интензивен курс. Бизнес експертите
осигуряват ежедневно наставничество и подкрепа
на участниците. Като осигурява знания и достъп до
професионални мрежи и финансова помощ, програмата
помага на участниците да стартират и развият устойчиви
бизнес инициативи, и да постигнат икономическа
независимост.
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НОВИ ГРАНТА в ИРДЗ ПРЕЗ 2015
АКТИВНИ ГРАНТА в ИРДЗ ПРЕЗ
2015
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕЗ 2015
души са получили подкрепа
през 2015

Подобряване на жилищните
условия
Много семейства в България нямат достъп до сигурен
и конструктивно устойчив дом, повече от половината
роми живеят в неурегулирани квартали, като 80% от тях
са без достъп до публични услуги като канализация и
топла вода.15 Семействата, живеещи в тези квартали не
могат да поискат достъп до тези услуги от общинската
администрация, нито могат да ползват дома си като
финансова гаранция. Макар и през последните 25
години да са налице множеството опити за разрешаване
на този проблем, включително изграждане на скъпи и
често обществено неподкрепени проекти за общински
жилища, ползата от тях остава ограничена.
Поради това, ТСА в сътрудничество с общинските
администрации на гр. Пещера, Дупница и Кюстендил
изпробва нов подход за разрешаване на проблема.
ТСА разработва подробно устройствени планове
за общността. Това е необходима стъпка, даваща
възможност на общините да кандидатстват за
финансова помощ, за да подобрят достъпа до публични
услуги в квартала. В гр. Пещера и гр. Дупница, ТСА
предприема начинание, което включва иновативен и
финансово достъпен подход, отговарящ на надеждите
и мечтите на местните жители - да узаконят отдавна

изградени постройки, и да осигурява възможности
на семействата да закупят имотите върху които са
изградени техните домове, и да станат собственици на
своя дом.

3
4515

обхванати квартала
ДУШИ СА ПОЛУЧИЛИ ПОДКРЕПА

Да промениш живот
Цветан се дипломира с първия випуск на програмата „Бизнес алтернативи“.
Преди да се присъедини към нея е работил като фризьор в София. Винаги е
мечтал да има свое собствено студио, но така и не му достигнала самоувереност
да преследва мечтата си. За програмата разбира от Фондация Конкордия
България, която го подкрепя и подпомага тъй като от малък е сирак. Цветан
решава да се присъедини и да научи нещо повече за предриемачеството, с цел
да започне свой собствен бизнес.
Още преди да завърши програмата, Цветан успява да регистрира своя фирма и
да получи малък бизнес заем, за да отвори собствен фризьорски салон. Сега,
шест месеца по-късно, продължава да ползва наученото по време на програмата,
като внимателно планира сметките си и предлага промоции онлайн, за да
подпомага бизнеса си през по-малко активни периоди. Обяснява, че е
изключително благодарен на екипа на ТСА и програмата „Бизнес
алтернативи“, защото тя му е дала увереност и първоначалния
тласък, от който е имал нужда, за да се осмели да поеме по свой
път. „Много е плашещо, когато няма на кого да разчиташ“,
казва той, „но когато видях с какво голямо желание всички
други участници в програмата „Бизнес алтернативи“ искат
да поемат риска да инвестират в мечтите си, реших и аз да
опитам“. Все още разчита на съветите и на обратната връзка
от приятелите си в програмата. Заедно създават мрежа от
млади предприемачи, които се сблъскват с подобни
предизвикателства в своя собствен бизнес.
Цветан е толкова обнадежден от първоначалния си
успех, че планира да разшири услугите си, като наеме
маникюристи така да привлече повече клиенти. Смята, че
всичките си умения за стратегическо планиране дължи
на „Бизнес алтернативи“ и търси други прохождащи
предприемачи, на които да препоръча програмата. Убеден
е, че трябва да „споделя опита си“, за да извлекат и други
като него ползи от програмата.
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Програма „Изграждане на капацитет“
С цел подобряване на живота на своите бенефициенти,
ТСА инвестира време и ресурси за подобряване достъпа
до знания на партньори и грантополучатели, за да
осъществят общите ни цели. Резултатите са пряко
свързани с доверието на нашите партньори. Затова
и всички дейности за изграждане на капацитет са
проектирани да насърчават прозрачност, отчетност и
приобщаване.
Тази година – 2015г. е от съществено значение
за програма Изграждане на капацитет, тъй като
започнаха редица нови инициативи. Разширихме
инструментариума си, работейки със специалисти от
различни сфери, като счетоводство, фондонабиране и
застъпничество.
В ТСА вярваме, че точните и професионални финансови
отчети повишават способността на гражданското
общество да гради доверие в партньори, донори
и общественост. Поради тази причина през април
въведохме Одиторски фонд за грантополучатели.
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Чрез тази инициатива, партньорите ни поучиха достъп
до одиторски консултации и изготвяне на финансови
отчети с високо качество. Проектът започна с анкета към
близо 90 одитори в България, които проявиха интерес
да предложат услугите си на неправителствения сектор.
Освен, че предоставихме изградената база данни на
нашите партньори, ТСА изработи брошура, „Време ли е
за одит?“, за да даде насоки и подкрепа на организации,
обмислящи възможността да прибегнат до услугите на
независим одитор.
Тази година бележи важен етап за нашия екип тъй
като разширихме обхвата на шестмесечните ни
срещи с партньорите по проекта „Готови за училище“
с включването на редица дейности за разширяване
възможностите за обучения. Това предизвика огромен
интерес сред нашите партньори и подпомогна процеса
за поставяне на основите на мощна мрежа от действащи
НПО, която да работи за постигане на общата цел.

Две важни заключения произтекоха в резултат на
създаването на тази мрежа. Първо, като възприе поширок възглед към прозрачността и отчетността, ТСА е
в състояние да подпомага растежа в онези сфери, които
самите организации ценят най-много, например,
в застъпническата дейност или сътрудничество с
бизнеса. Успехът в тези сфери спомага да се създаде
доверие и в други инициативи за обучение, които са не
по-малко важни-например, насоки за работа по въпроси,
касаещи конфликт на интереси или политики за защита
на личните данни.
Второ, тези събития отново ни напомниха колко ценни
са мрежите като основен компонет за постигане на успех
в нашата мисия. Участници в ноемврийската среща
за размяна на идеи и знания коментираха, че са се
вдъхновили от презентациите за „най- добри практики“
и биха искали да имат допълнителни възможности да
черпят от опита на другите.
ТСА продължи да трупа опит на основата на уроците,
които научи от мрежата “Готови за училище“ и

организира среща на девет донора и обслужващи
организации с цел обсъждане на въпроси, касаещи
прозрачността и отчетността на НПО. Тези усилия
дадоха нов тласък към публичност, затвърдиха
способността ни да предизвикаме промяна в целия
сектор и доведе до покана за участие при създаването
на два отделни правилника за добро финансово
управление на НПО. Тези инициативи ни позволяват
да дадем приноса си за изграждане на силен, надежден
и ефективен сектор на гражданското общество в
България.
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АКТИВНИ ПРОЕКТА ПРЕЗ 2015
ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕЗ 2015
ДУШИ СА ПОЛУЧИЛИ ПОДКРЕПА
ПРЕЗ 2015
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Финансов преглед
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

2015
ХИЛ. ЛЕВА

за годината, завършваща на 31 декември 2015 година

2014
ХИЛ. ЛЕВА

Парични потоци от основна дейност
Получени финансирания под условие

4 004

5 034

(2 252)

(3 234)

Плащания по програми и проекти

(687)

(398)

Плащания на доставчици

(198)

(186)

Плащания на персонала и за социално осигуряване

(544)

(489)

(61)

(48)

(4)

(2)

Предоставени финансирания

Платени данъци
Платени банкови такси

8

6

Други плащания

Курсови разлики, нетно

(33)

(38)

Нетни парични потоци от основна дейност

233

645

(22)

(11)

Покупки на нематериални активи

-

(41)

Получени лихви по депозити

2

10

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност

(20)

(42)

Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти

213

603

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

847

244

1060

847

31.12.2015
ХИЛ. ЛЕВА

31.12.2014
ХИЛ. ЛЕВА

583

Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2015 година

Прил.

АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване

7

555

Нематериални активи

8

20

63

575

646

Текущи активи
Вземания и предплатени разходи

9

15

24

Други текущи активи

10

36

8

Парични средства и парични еквиваленти

11

1 060

847

ОБЩО АКТИВИ

1 111

879

1 686

1 525

389

419

389

419

ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Дългосрочни финансирания за дълготрайни активи

12

Текущи задължения
Краткосрочна част на финансиране за нетекущи активи

12

30

30

Финансиране за текущи разходи

13

744

610

Задължения към доставчици

14

62

14

Задължения към персонала и за социално осигуряване

15

5

4

841

658

1 230

1 077

448

435

ОБЩО ПАСИВИ
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДАЦИЯТА
Резултат от нестопанска дейност от минал период
Резултат от нестопанска дейност за годината
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ И ПАСИВИ

14

8

13

456

448

1 686

1 525

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, завършваща на 31 декември 2015 година
Приходи от финансирания под условие

2015
ХИЛ. ЛЕВА

2014
ХИЛ. ЛЕВА

3

3 900

4 474

Прил.

Разходи за финансирания

4

(2 252)

(3 234)

Разходи по програми и проекти

4

(687)

(398)

Административни разходи

5

(961)

(842)

-

-

(8)

(13)

Резултат от нестопанска дейност
Финансови приходи/(разходи), нетно

(8)

(13)

Резултат от нестопанска дейност за годината

Финансови приходи, нетно

(8)

(13)

ОБЩО РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА

(8)

(13)
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ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2015 (ХИЛ. ЛЕВА)
1 041

40,86% Програма “Образователни възможности и постижения”

938

36,81% Програма “Ранно детско развитие”

554

21,74% Програма “Икономическо развитие и достъп до заетост”

15

0,59% Програма за изграждане на капацитета

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
НА ФОНДАЦИЯТА
База за изготвяне на финансовия отчет
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО) и разяснения, издадени от Комитета за разяснения (КРМСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).
Финансовият отчет за 2015 г. е изготвен от АФА ООД и заверен от ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД. Пълните одитирани
финансови отчети от основането на ТСА през 2012 г. са публикувани на електронната страница:
http://socialachievement.org/about-us.html

Приходи
Приходите на Фондация Тръст за социална алтернатива се формират от получени финансирания, обвързани с условия или
необвързани с условия.
Приходите от финансирания, обвързани с условия, изискват изпълнението на определени задължения. Те се признават на
системна база през периодите, през които Фондацията признава като разход съответните разходи, които безвъзмездните
средства са предназначени да компенсират, за да изпълнят предварително поставеното условие.
Приходите от финансирания, необвързани с условия, се признават в момента на възникването им.

Разходи
Разходите на Фондацията се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.
Фондацията изразходва финансовите си средства според одобрен от Управителния съвет годишен бюджет, покриващ всички
оперативни разходи и цялостния план за финансиране за всяка от програмните области, свързани с постигането на мисията й,
като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Разходи за финансова помощ
Във връзка с реализирането на своите цели Фондация Тръст за социална алтернатива има право да съфинансира и подкрепя
ресурсно дейности, инициативи и проекти, като предоставя финансирания (грантове). Право да кандидатстват за и да получават
проектно финансиране от Фондацията имат единствено физически лица или законни представители на юридически лица,
които са сдружения с нестопанска цел, обществени институции, които са регистрирани като юридически лица, или търговски
предприятия, които осъществяват нестопанска дейност.
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Нашият екип

Калинка Василева, Валентин Тъпчев, Евгения Волен, Венета Илиева, Камелия Атанасова, Альона Денякина, Галя Маринова, Дориана Басамакова,
Петър Павлов, Мария Евгениева, Сара Перин, Карина Балтова, Паола Пацева, Мария Методиева, Стана Илиев, Невена Ценева, Цанко Михайлов

Управителен съвет
Емилия Карадочева
Г-жа Карадочева е главен финансов директор на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), основан от Съединените
американски щати с цел оказване подкрепа за развитието на частния сектор в България. Към БАИФ се присъединява през
1993 като главен счетоводител, създава неговия финансово- счетоводен отдел и изгражда и обучава силен екип от млади
професионалисти. Тя създава и развива счетоводните отдели на дъщерните дружества на БАИФ, между които и на Българоамериканска кредитна банка. Г-жа Карадочева взема активно участие в структурирането и първичното публично предлагане на
четири дружества със специална инвестиционна цел, създадени от БАИФ, които инвестират в недвижими имоти и вземания по
заеми. В едно от тях тя служи като член на Управителния съвет и председател на Одитния комитет. Преди да се присъедини към
БАИФ, Емилия Карадочева работи като одитор в Министерството на финансите, а преди това – като счетоводител в Българска
народна банка. Емилия има магистърска степен по “Счетоводство и финанси” от Университета за национално и световно
стопанство, София.

Лъчезар Богданов
Г-н Богданов е управляващ съдружник в Industry Watch Group-Bulgaria. Той започва кариерата си като анализатор към
Института за пазарна икономика в София – една от водещите НПО в страната и тинк-танк. През 2003 г. става основател и
член на Управителния съвет на Българското общество за индивидуална свобода и в същото време основава Българската
макроикономическа асоциация. През 2004 г. г-н Богданов съосновава Industry Watch Group, Ltd. – частна компания за
икономическо проучване и анализ. Понастоящем той е член на Борда на директорите на Институт “Отворено общество”, София.
Той е автор на редица публикации в пресата и е съавтор на две книги: “Приватизационен контрол в България” и “Анатомия
на прехода: Стопанска история на България от 1989 до 2004 г.” Лъчезар Богданов има магистърска степен от Университета за
национално и световно стопанство.

Росен Иванов
Г-н Иванов е един от управляващите партньори в Black Peak Capital – ко-инвестиционен фонд за дялово инвестиране в бързо
разрастващи се български компании. Преди това той заема същата длъжност в Entrea Capital, а по-рано работи в McKinsey & Co.
в Ню Джърси/Ню Йорк, където се фокусира върху потребителски стоки и работи с индустриални клиенти и компании за частно
дялово финансиране. Преди McKinsey & Co той работи като инвестиционен сътрудник в Европейската банка за възстановяване
и развитие, с централа в Лондон, където отговаря за структурирането на дългови и дялови инвестиции в цяла Източна Европа.
Росен започва кариерата си в Procter & Gamble Balkan Mar-kets в Букурещ. Има магистърска степен по Бизнес администрация
(MBA) от Harvard Business School и бакалавърска степен по Икономика от Американския университет в България.
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Нашите донори и партньори
Нашата работа не би била възможна без щедрата
подкрепа на фондация “Америка за България”.
Фондация “Америка за България” (ФАБ) подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите
на демократичното общество в България като съдейства на страната да развие пълния си потенциал на успешна и
модерна европейска нация.
Фондация “Америка за България” (ФАБ) се стреми да задълбочава дългогодишните традиции на доброжелателство
и дружба между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава личните контакти между
хората на двете страни, както и обмена на идеи и ресурси.
Фондацията е израз на щедростта на американския народ и въплъщава най-високите американски стандарти за
етично поведение, прозрачност и изконни ценности. Безвъзмездната финансова помощ, която ФАБ предоставя, служи
за заздравяване на наследството на доброжелателство и дружба, които съществуват между американския народ и
гражданите на България.
ТСА също иска да благодари на следните донори за тяхната подкрепа:

Институционални партньори

Призив за подкрепа
Вие също можете да помогнете да дадем на децата, младежите и възрастните в неравностойно положение онзи
тласък, от който се нуждаят, за да постигнат успех. Тръст за социална алтернатива разчита на значимата подкрепа на
своите донори, и в частност на фондация „Америка за България“, както и на щедростта на заинтересовани лица. За да
подкрепите нашата работа, можете да дарите директно на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или на нашата
партньорска организация, регистрирана като 501с3 в САЩ.
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