
 

Среща на доброволците на Kids Care – планиране за 2015 

3 дек, 2014, Kings Cross 

 

 Присъстващи 

Десислава Ламбина - ДЛ 

Даниела Сарасъкалова – ДС 

Юлия Арабаджиева – ЮА 

Фани Царева - ФЦ 

Бончо Братоев – ББ 

 

 Предложения 

 

1. Поставяне на информационно гише на мероприятия на други български организации 

като Bulgarian Professionals UK, Bulgarian City Club, групи за нородни танци и др. 

2. Приготвяне на шоколадчета с логото на фондацията за продажба в офисите на 

български бизнеси. 

3. Предложение на бизнеси и самонаети личности да облекчат данъците си чрез дарения 

от брутната заплата 

4. Изготвяне на финансов отчет за приходи и разходи през изминалата година, както и 

включване на сумата, необходима за поддържане на съществуващине ни семейства, 

плюс целевата бройка на изведени деца за 2015г 

5. Фокусиране към извеждането на деца от домовете и от майчин дом или спешни 

настанявания от високорискови семейства. Нуждаещите са много и каузите достойни, 

но нямаме капацитет да посрещнем всички нужди, затова сега единствен фокус остава 

приемна грижа. Събраните средства на фондацията ще бъдат използвани за 

назначаване на още двама социални работници във Варна до затварянето на 

институциите за деца. 

6. Организиране на 2 до 3 благотворителни инициативи за годината, основен от които ще 

бъде голям Поп Фолк концерт около 6 май 

7. Организиране на „Българската Коледа” и/или „Българският Великден” 

 

 

 Задачи 

 

Отговорник Задача Срок 

ЮА Да приготви брошура за информационното гише и съпътстващи 
шоколадите 

ASAP 

ДС Да приготви шоколадчетата и достави по адреси на български бизнеси 
и да ги информира за дейността ни и да търси съмишленици и 
спонсори 

14 дек 

ДЛ Да говори със счетоводител относно облекченията от данъци при 7 дек 



дарение за благотворителност 

ДЛ Да изпрати на ЮА извлечения от банковата сметка и Pay Pal  7 дек 

ЮА Да приготви финансов отчет 14 дек 

ББ Да провери във фирмата си дали могат да дарят сума, равняваща се на 
благотворителната му дейност („Разпродажба на дарения” – събрани 
£830) 

14 дек 

Всички Споделяне и харесване (не само харесване, защото така не ги виждат 
достатъчно хора) на постовете на страницата на фондацията във ФБ. 
Изключително важно за успеха на мероприятията и промотиране на 
дейността ни. Постване на възможно повече съобщения за фондацията 
и в повече групи 

непрекъснато 

ДЛ Да изпрати на ЮА информация за това колко соц.работници има 
община Варна и околните общини, които извеждат деца от домовете, 
колко деца са профилирани, колко деца общо има в домовете 

7 дек 

ДЛ Да провери колко е наема на залата за концерти на Clapham Junction 7 дек 

ФЦ Да предложи изпълнител за концерт около 6 май 14 дек 

ББ и ДЛ Да предложи на групата за народни танци да включат опция за 
дарение при продажба на билети и поставяне на информационен 
щанд 

7 дек 

ББ Да координира „Българската Коледа” – да изготви план или да събере 
работна група да изготви план, да наеме отговорници за задачите и да 
делегира дейностите както съответства 

30 януари 

 

 

 


