Колкото повече – толкова повече
Програма за дарителство от работното място на
Фондация “Помощ за благотворителността в България”

Повече за ФПББ
Визия
Общество, в което отговорното и ефективно дарителство
е важна част от всекидневието.
Мисия
Насърчаваме хора, организации и общности да
преобразяват живота като развиваме дарителството и
социалните инвестиции.
Нашите цели


Предлагаме на хората и компаниите избор от
значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за
даряване, удовлетворение от ползите за обществото.

През 2015 ФПББ събра повече от 1 846 264 лв
дарителски средства за благотворителни каузи.



Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за
финансовото и организационно укрепване на
гражданските организации и публични институции.



Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи

ФПББ е предоставила финансова помощ за лечение
на повече от 6000 деца и възрастни, подкрепила е
повече от 250 социални, природозащитни и
образователни неправителствени организации в
последните 20 години.



Подпомагаме дарители и социални предприемачи с
индивидуализирани услуги с висока добавена
стойност.



Влияем на политики и култура в областта на
дарителството и социалните инвестиции чрез
изследвания, консултации и добри практики.

ФПББ е създадена преди 20 години като част от
световната мрежа на организациите Charities Aid с
офиси във Великобритания, САЩ, Русия, България,
Индия, ЮАР, Австралия, Бразилия и Сингапур. Във
Великобритания (Charities Aid Foundation UK) е
уникална организация с огромен принос в
предлагането на услуги за организации, фирмени и
индивидуални дарители.

Какво е “Колкото повече – толкова повече”?


През 2001 г. ФПББ разработи първата българска
професионална схема за дарителство по
ведомост под името «Колкото повече - толкова
повече».



Това е лесният начин за редовно дарителство. С
нас дарявате всеки месец малка сума за избрана
от Вас кауза директно от заплатата си. Към Вашето
дарение се добавят средствата, дарени от Вашите
колеги и от останалите участници в програмата така с малко пари може да се постигне наистина
много!



С дарителството по ведомост работодател и
служители могат да работят заедно за обща
кауза.



От гледна точка на работодателя: За работодателя, “Колкото повече...” е лесна за управление
програма, на която може да се разчита и която лесно може да се адаптира към вече
съществуващи фирмени програми и инициативи.



За бенефициентите на програмата, “Колкото повече...” предлага редовни и сигурни приходи, с
които организациите могат да планират дейностите си, както и професионални съвети и
подкрепа.

Какво постигнахме досега?


427 000 лв са дарени по ведомост
само за 2015 година.



70 са каузите, избрани от дарителите



Подкрепата на нашите дарители е
променила към по-добро живота на
повече от 7000 души.



102 фирми са подкрепяли
служителите си да даряват по
ведомост в последните 15 години, от
старта на програмата «Колкото повече
- толкова повече» насам.



Най-любимите каузи са: Фонда за
лечение на деца на ФПББ и
стипендиантската програма за
отличници-сираци «Готови за успех».



Дарителите ни са на възраст: от 24 до 72
години, като средната им възраст е 40
години. 52% от тях са жени, 48% - мъже.



200 лв. е най-голямото месечно дарение



11 600 лв. за 7 години е най-голямата
обща сума, дарена по ведомост от един
човек.

“Колкото повече...” през 2015г.


През 2015 година дарителите по ведомост
помогнаха на над 70 семейства да осигурят
медицински грижи и рехабилитация за децата си
чрез Фонда за лечение на ФПББ.



45 деца от домовете в София имаха свое място –
клубчето, в което да се срещат всяка седмица с
доброволците на Фондация “Дечица”, да имат
часове по танци, срещи с логопед и с психолог.



Благодарение на нашите дарители 330 самотни и
болни възрастни хора получиха домашни
посещения и грижи в собствения си дом от
социалите работници на Каритас. През 2015 г.
екипите им редовно се грижеха за лежащо болни
хора, полагаха медицински и социални грижи за
възрастни хора в Русе, София, Белене, Бургас,
Пловдив, Раковски, Малко Търново и Житница.



18 деца останаха със своите семейства с
подкрепата на дарителите по ведомост
за фондация “За нашите деца”. Други 6
деца вече се радват на грижите на своите
нови приемни семейства,



14 деца и младежи без родители бяха
стипендианти “Готови за успех” и
получаваха месечни суми заради
отличния си успех – за книги и учебници,
интернет и дори за спестяване!

Как работи “Колкото повече...”?


Стъпка 1. Подкрепа на работодателя: необходимо е работодателят да се съгласи да даде на
служителите си възможността да даряват директно от заплатата си – ангажимент на фирмата е да
удържа всеки месец даренията на служителите и да извършва превода на дарените средства към
ФПББ. Работодателят може допълнително да насърчава служителите си да даряват, като удвоява или
допълва дарените средства.



Стъпка 2. Избор на кауза: дарителите имат право свободно да избират от списък от организации или
фондове, както и да предлагат собствени идеи. Дарителите могат да изберат една или няколко каузи,
да се включват и да напускат програмата свободно, да разпределят дарението си между избраните
каузи, както и периодично да променят избора си.



Стъпка 3. Подписване на договор: всеки дарител подписва индивидуален договор, с който
упълномощава работодателя си да удържа дарените средства от заплатата му и посочва избраните от
него благотворителни каузи.



Стъпка 4. Даряване: през следващите 12 месеца дарителите често забравят, че заплатата им е помалко с 10 (20, 50, 100 ...) лева. Но средствата се трупат и периодично ФПББ ги разпределя между
каузите, посочени от дарителите.



Стъпка 5. Информиране: ФПББ периодично изпраща бюлетин с информация за разпределените
средства, ефекта за получателите и новите каузи. Тези, които редовно следят facebook страницата ни,
ще научават новини и по-често. Всяка година, до 31 март, ФПББ публикува годишен отчет за
програмата.

Нашите дарители за “Колкото повече...”
 Огнян

Ковачев
HR Administrator, PPD

 Стела Узунова

Дарявам по ведомост от 2008 г. Имам вътрешна
потребност да помагам на нуждаещи се, да
радвам другите и да ги правя по-щастливи.
Когато дарявам се чувствам жив и намирам
смисъл да продължа напред. Чувствам се
полезен за обществото и част от него.

Имам връзка с благородна кауза ... от август 2011 г. като
индивидуален дарител с Фондацията „Помощ за
благотворителността в България“. Дарявам за каузите:
лечение и рехабилитация на деца; стипендии за ученици
и студенти без родители; програми за деца, лишени от
родителски грижи и алтернативни грижи за деца;
социални услуги за деца и възрастни хора с увреждания;
подпомагане на възрастни хора.
Дарявам, защото... няма лично благо и добро без общото
благо и добро. Това ме кара да се чувствам... щастлив и
пълноценен човек, част от мисията за по-качествен живот
и по-добро общество за всички нас в България.

Малките жестове даряват хората с усмивка. Знам,
че има много други като мен, които заделят
скромна сума от заплатата си и помагат. В края на
всяка година, умножавайки по 12 месеца и по
броя на хората се постигат резултати, за които не
съм и вярвал че са достижими. В пълна сила е
поговорката, че капка по капка прави вир, а вир
по вир прави язовир.
Никой не може да направи всичко, но всеки
може да направи по нещо!

Изпълнителен директор в AIMS Human Capital

Те вече даряват по ведомост

Благодарим Ви за вниманието!



Яна Рупева, Директор "Дарителски услуги"

Фондация "Помощ за благотворителността в България”



София 1000, бул. Витоша 65

+ 359 884 296 290, 02 981 19 01


bcaf@bcaf.org

