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Уводни думи 
 
 
Скъпи партньори, родители, приятели,  
 
През 2010 г., Европейската година на борбата с 
бедността и социалното изключване, създадохме 
неправителствена организация в отговор на 
предизвикателствата, пред които се изправяме при 
отглеждането на децата си с бъбречни заболявания  
и в опита си да защитим техните права. 
 
Сдружението ни “Асоциация на родители на деца с 
бъбречни заболявания” е регистрирано в 
обществена полза в Централния регистър към 
Министерство на правосъдието под номер 
20100803003 с удостоверение номер 003/03.08.2010. 

 
Нашата мисия е постигането на високо качество на живот за децата с бъбречни заболявания.  
 
Нашата визия: Щастливи деца, които се обучават, имат шанс за реализация, получават 
модерна медицинска подкрепа, имат приятели, мечти, спортуват. Деца, които скоро ще бъдат 
способни и активни възрастни. 
 
Насочваме усилията си в осигуряването на подкрепяща среда, която да даде равни шансове на 
децата с бъбречни заболявания за реализация и качество на живот. Решени сме активно да 
участваме и да влияем на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата 
ни. Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на 
институциите, бюрокрацията и обществото към децата с бъбречни заболявания. 
 
Изминалата година бе за нас времето за полагане на основите на оргинизацията ни и на 
стартиране на първите ни проекти в полза на децата с бъбречни заболявания. Ние  
 

- Стартирахме подготовката и изпълнението на проекти, които да отговорят на 
съществуващите проблеми и допринасят за конкретни и устойчиви решения, в подкрепа 
на децата с бъбречни заболявания;  

- Насочихме усилията си и в посока разпространение на информация в подкрепа на 
родителите за отглеждането на децата с бъбречни заболявания;  

- Старирахме собствена страница в интернет www.rdbz.org и Facebook профил. Там ще 
публикуваме полезна информация за съществуващите социални и образователни 
мерки, контакти  и друга информация, които могат да бъдат в подкрепа;  

- Не на последно място ние съобразяваме всички наши инициативи с принципите на 
устойчивото развитие, създаваме политика “зелен офис” и подкрепяме и 
осъществяваме дейности, в респект с околната среда.  

 
 
Благодарим на всички, които бяха с нас през тази първа година и за доверието, с което ни 
подкрепихте в трудните моменти! 
 
 
 
Веселина Джамбазова 
Председател 
 
 

http://www.RDBZ.org
http://www.rdbz.org


Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания . www.RDBZ.org 
Отчет 2010 г. 

 4

Дейности 2010 
 
Основните дейности на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания през 2010 г, 
първите 10 месеца от нейното съществуване, бяха фокусирани в две основни насоки:  
 
– работа по привличане на средства за осъществяване на инициативи в подкрепа на децата 

с бъбречни заболявания и техните семейства;   
 
– институционално развитие на сдружението, развитие на партньорствата и PR.   

 
 
 
Разработване и реализиране на инициативи в подкрепа на деца с бъбречни  
заболявания и техните семейства 
 
 
Доколкото сдружението е новосъздадена организация, без история в управлението на проекти 
и със собствен бюджет в рамките само на членския внос, нашата задача бе привличането на 
външно финансиране за осъществяване на инициативите в полза на децата с бъбречни 
заболявания и партньорско участие в проекти.  
 
В условия на икономическа криза и съществуващите възможности за финансиране от донорски 
организации в рамките на клендарната 2010 г., ние подготвихме и кандидатствахме за 
финансиране с пет проекта, които бяха насочени към дейности в подкрепа на семействата с 
бъбречни заболявания.  
 
В резултат бе подкрепен проект за осъществяване на информационна кампания в подкрепа на 
семействата на децата с бъбречни заболявания, в който участват част от членовете на 
сдружението и родители, които не са наши членове. Този екип кандидатства като неформална 
група и бе подкрепен по програма Овластяване на безвластните на Институт Отворено 
общество и Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа. Това е причината 
бюджетът му да не е отразен в отчета за приходи и рахзоди на организацията ни. 
 
 
Информационна кампания за родители на деца с бъбречни заболявания в подкрепа 
намаляването на образователната и социалната изолация на децата с бъбречни 
заболявания 
 
 
Проектът има за цел да бъде 
намалена социалната изолация и да се 
подобри качеството на живот на деца с 
бъбречни заболявания и техните 
семейства чрез подобряване на достъпа 
им до съществуващите социални и 
образователни услуги. 
 
В рамките на инициативата бе подготвена 
информационна кампания, насочена към 
родителите на деца с бъбречни 
заболявания, която има за цел да 
систематизира и разпространи 
информация за съществуващите социални 
и образователни мерки и услуги, които 
могат да бъдат в подкрепа на родителите 
на деца с бъбречни заболявания. 
Кампанията е фокусирана и адресирана 
така, че да достигне максимално  до 
родителите на деца с бъбречни 
заболявания.  
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Проектът има директен ефект върху подобряване качеството на живот на децата с бъбречни 
заболявания и техните семейства, като с предоставената информация създава условия за 
ползване на съществуващите социални и образователни програми.  

Създадени и разпространени бяха две информационни дипляни и плакат, съпътстващ 
кампанията: 

Информационна дипляна „Социална подкрепа за децата с бъбречни заболявания”;  
Дипляната съдържа информация за прилаганите от държавата мерки за социална подкрепа, от 
които могат да се възползват семействата на децата с бъбречни заболявания.  

Информационна дипляна „ Достъпно образование за децата с тежки бъбречни заболявания”.  
Дипляната съдържа информация за възможните форми за обучение на децата с тежки 
бъбречни заболявания. 
 
Бюджет на проекта: 1768 щатски долара. 

Финансираща организация: Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа и 
Институт “Отворено общество” София 

 
 
Институционално развитие, развитие на партньорствата и PR  
 
 
Участие в обучения и публични събития 
За да осигурим добра работа и екипно взаимодействие, се стремим да включваме родители и 
съмишленици във всички наши дейности. Освен работата по осъществяването на конкретни 
инициативи за нас е важно да развиваме собствените си умения и да представяме 
организацията на различни публични форуми. 
В рамките на годината наш представител участва в обучение на тема „КАК ДА ОСЪЩЕСТВИМ 
УСПЕШНА ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ”  и в конференция на тема 
„Корпоративна социална отговорност„ организирана от Фондация Лале. 
 
 
Изработване и публикуване на интернет сайт и Facebook профил 
Тези два комуникационни инструмента имат за цел да се превърнат в лицето на сдружението и 
да бъдат източник на информация и подкрепа за родителите на деца с бъбречи заболявания.  
 
През месец май публикувахме интернет страница с основна информация за дейността ни, 
подготвена от екипа на сдружението. В края на годината започнвахме работа за развиване 
концепцията за електронната страница, добавяне на нова информация и активна връзка с 
родителите. Сдружението закупи домейн www.rdbz.org, където ще може да бъде открита цялата 
информация. В ход е подготовката на материали за създаване на facebook профил на 
организацията. 
 
 
Поддържане на мрежа от родители за взаимопомощ при обгрижване в ранна детска 
възраст на децата с бъбречни заболявания  в следоперативния и адаптационен период.  
 
В продължение на тази наша основна дейност, ние заложихме цели за разширяване на 
мрежата от координатори и лица за контакт. Със стартирането на информационната кампания, 
която ще продължи и в началото на 2011 г. имаме за цел да привлечем за сътрудничество 
родители и да разширим контактите си с тях, като вече им представим и контактна 
информация.  
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Партньори 
 
Тук специално ще изброим имената на всички организации и лица, които ни оказаха съдействие 
през 2010 г. и ни помогнаха при осъществяване на нашите дейности: 
 
Адвокатско Дружество Стойчев, Бойков и партньори 
Надизайн ЕООД 
Escarina print & design 
Асоциация Култури 
г-н Владимир Ефтенов 
CSR Bulgaria 
JT International 
ИД Принт ООД 
 
 
 
Отчет за приходите и разходите за 2010 г. 
 
 
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ " АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С БЪБРЕЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЗА 2010 ГОДИНА 
 

  
 

ПРИХОДИ  СУМИ 
1 Членски внос 140,00 
2 Спонсори   
3 Дарения 300,00 
4 Подкрепа от донорски проекти   
5 Лихви по банкова сметка 0,04 

  СУМА НА ПРИХОДИТЕ 440,04 
  РАЗХОДИ   

1 Офис материали в т.ч. : 26,56 
      канцеларски материали 26,56 

2 Външни услуги в т.ч. 88,23 
      изготвяне на печати 45,00 
      пощенски разходи 18,49 
      фотокопиране 3,38 
      принтиране 3,46 
      други външни разходи /домейн / 17,90 

3 
Такси за учредяване на Сдружението в т.ч. 
: 198,00 

      такси  в Софииски градски съд 138,00 
      такси регистрация Булстат 40,00 
      други такси при регистрация 20,00 

4 Такси при обслужване на Банкова сметка 48,50 
  такси за обслужване на Банкова сметка 48,00 
  такси при банков превод 0,50 
  СУМА НА РАЗХОДИТЕ 361,29 
  НАЛИЧНОСТ към 31.12.2010 година в т.ч. 78,75 
  по банкова сметка 33,64 
  по каса 45,11 
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Основни области на дейност, които са приоритет за 2011 г. 
 
Предстоящите инициативи през 2011 г. са продължение и развитие на започнатите дейности до 
момента.  
 
Предстои осъществяването на оценка на съществуващите потребности от социална и 
образователна подкрепа на деца с бъбречни заболявания и техните семейства. Ще положим 
усилия и за задълбочен преглед на съществуващите европейски практики за социална и 
образователна интеграция на деца с тежки бъбречни заболявания. 
 
След събирането и анализа на тази информация ще кандидатстваме за придобиване на лиценз 
за предоставяне на социални услуги на деца с бъбречни заболявания от Агенцията за социално 
подпомагане (АСП).  
 
Паралелно с това ще продължим дейностите по разпространение на информация сред 
родителите, за да подкрепим семействата в грижата за децата с бъбречни проблеми. 
 
 
 
 
Екип 
 

 
Веселина Джамбазова  председател 
Десислава Кузнецова   подготовка на проекти и привличане на  
                                                         финансиране 
Александра Костова   финансово – административни дейности 
Анелия Борисова – Вълчева координатор за Варна 
Ани Стефанова   координатор за София      
Рая Кардашева   разработане на интернет страницата на сдружението 

 
 
 
 
 
Контакти 
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