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ВЪВЕДЕНИЕ
„Загорка” АД е важна част от общността на град Стара Загора и допринася
за благоденствието на региона. В продължение на 13 последвателни години
от 1995 г. подкрепяме местни социални, здравни и културни институции,
като посрещаме техните нужди с безвъзмездна финансова помощ. През
2011 дарителството бе надградено и се реализира в рамките на нашата
платформа за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие –
Създаваме по-добро бъдеще.
Използвахме нов механизъм за реализиране на даренията чрез
организирането на публичен конкурс, в който бенефициенти бяха юридически
лица с нестопанска цел и народни читалища от област Стара Загора.
Продължителността на програмата бе 9 месеца (март – ноември 2011), а
общата сума на финансиране – над 100 000 лв.

ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСКАТА ПРОГРАМА
Стартиране на
програмата

• Приемане на проектите – 24.02.2011 – 22.03.2011
- формулярите с проектните предложения бяха
изпращани по електронна поща на адрес или подавани

Подаване на
проектите за участие

на електронен носител;
- един кандидат имаше възможност да кандидатства
само с един проект

Фаза на оценяване
и определяне на
победителите

- без ограничения за броя на финансираните проекти в
дадена област
- минималната сума на отпусканата безвъзмездна

След приключване на публичния конкурс постъпиха общо 78 предложения
– 42 в област Образование, 23 в област Здраве и 12 в област Околна среда.
Преобладаващата част от кандидатствалите идеи бяха от град Стара
Загора, а останалата от региона – Казанлък, Раднево, Чирпан, Шаново,
Малка Верея, Борилово, Дълбоки и Сладък Кладенец. До участие в конкурса
бяха допуснати сдружения с нестопанска цел, сред които 12 училищни
настоятелства, 10 настоятелства на детски градини, както и 6 народни
читалища. След оценка на кандидатствалите проекти, бяха избрани 10, по
които реализирахме дарения.
В тази книжка ви представяме всеки от проектите по програмата
Създаваме по-добро бъдеще и какви са реализираните по тях дейности.
Самите проекти бяха осъществени на територията на област Стара Загора
в периода март – октомври 2011 г. Партньор в инициативата е Обществен
дарителски фонд Стара Загора, който участва и в оценяващата комисия,
заедно с представители на общинската и областна администрация, както и
представители на „Загорка” АД.
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помощ за проект бе 5000 лева
Анонсиране на
победителите

• информационен ден – 2 март 2011
• оценка на проектите – април 2011

Изпълнение на
проектите

• анонсиране победители в конкурса – май 2011
• начало на дейностите по проектите – от 1 май 2011
• край на дейностите по проектите – до 30 октомври 2011
• мониторинг на проектите – ноември 2011

Мониторинг и
отчет

• публикуване на отчет за извършените дейности –
14 декември 2011
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Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Оценката на проектите и изборът на победители в трите области бе направен
от представително жури. За да бъде процесът максимално прозрачен „Загорка” АД
реши да включи в състава на оценяващата комисия представители на общността в
лицето на общинска и областна администрация Стара Загора и ОДФ – Стара Загора.
ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО
От Областна администрация
Йордан Николов
областен управител
(в периода на развитие на
програмата)

Галина Стоянова
заместник областен
управител
(в периода на развитие на
програмата)

от Община Стара Загора
Инж. Маргарита Георгиева
Главен експерт отдел
„Екология и чистота”
Пенка Чавдарова
Началник отдел
„Образование, младежки
дейности и спорт”

Д-р Антония Тодорова
Началник отдел
„Здравеопазване и социални
дейности”
Даниела Димитрова,
Изпълнителен директор
на ОДФ – Стара Загора

Всеки един от постъпилите за участие в публичния конкурс проекти бяха оценени
на два етапа. След протичането на първия – оценяване на предложенията по
формалните критерии, журито се събра и оцени всички предложения по следните
критерии:
1. Целева група: проектът ефективно включва възможно най-широк кръг социални
групи от местната общност
2. Приложимост: проектът е приложим от гледна точка на целевата група,
ресурсите и е съобразен със спецификите на местната общност
3. Въздействие върху общността: въздействието на проекта отговаря на
нуждите на целевата група/и
4. Творчество/Нестандартност: проектът предлага творчески и отличаващи се
решения на всепризнати нужди/проблеми на общността.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ОБЛАСТИ И ПРОЕКТИ
Л
Л

Л

от „Загорка” АД
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Анна Великова
Мениджър корпоративни
комуникации

Валерия Дойчева
Специалист вътрешни
комуникации

Нина Владимирова
Мениджър правни и
корпоративни въпроси

Михаил Янков
инж. ОТООС

Л

Л
Л
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Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.
Организация: „Зонта клуб” – Стара Загора
Име на проекта: Опазване здравето на жените с онкологични заболявания
Кратко описание: Закупуване на диагностична апаратура – Хистероскоп за “Комплексен
онкологичен център Стара Загора” ЕАД
Бенефициенти на проекта: жени с онкологични заболявания на територията на община
Стара Загора (дарение: 19 000 лв.)
Реализирани дейности: организирана благотворителна кампания за набиране на собствени
средства за финансиране чрез изпращане на писма и лични срещи с потенциални дарители;
организирана е пресконференция за запознаване на обществеността със значимостта на
проекта, касаещ здравето на засегнатите от онкологични проблеми жени в регион Стара
Загора и Сливен и реализацията на проекта. Благодарене на успеха на извършените дейности
в рамките на проекта, бива закупен значително по-голям обем хистероскопска техника от
планираното, а именно: Флексибилен хистероскоп – І модул и ІІ модул – Хистерорезектор за
извършване на хистероскопски операции.

категория

здраве
6
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Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.

Организация: ГС „Алтернатива 55”
Име на проекта: Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства на
развитието

Организация: СНЦ „Клуб по конен спорт Феномен – Стара Загора”
Име на проекта: Хипотерапия за деца
Кратко описание: Чрез комбинация от традиционни и алтернативни методи в
рехабилитацията и хипотерапията да се постигне максимално възстановяване на деца с
вродени и придобити психо-физически заболявания.
Бенефициенти на проекта: 30 деца от ДДУИ в с. Сладък кладенец (дарение: 19 070 лв.)
Реализирани дейности: направен е подбор на деца, сформирани са общо 6 групи, на които
е осъществена рехабилитация. Отчетени са резултатите за всички 30 деца, участвали
в програмата; При всички деца от тази група се проявиха положителни резултати:
увеличен двигателен обем (вследствие засилването на вялата и атрофирала мускулатура
и релаксиране на спастичната), значително подобрение на равновесието и рефлексите,
промени в походката, говора и дори зрението.
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Кратко описание: Разработване и прилагане на програма за ранна диагностика и
рехабилитация при деца с генерализирани разстройства в развитието от Стара Загора и
областта, с акцент – деца с аутистичен синдром.
Бенефициенти на проекта: 15 деца с генерализирани разстройства в развитието от
аутистичния спектър, техните родители и специалистите работещи с тях
(дарение: 8 990 лв.)
Реализирани дейности: От юни до октомври 2011 г. в рамките на информационнообразователна кампания по темата са проведени 6 обучения в детски заведения, едно
обучение с педиатри и едно със студенти, с общо над 100 участници. Изготвен е
специализиран сайт за работата на центъра за деца с аутизъм (www.alternative55.org),
проведени са няколко информационни срещи и обучения. По време на проекта са извършени
следните дейности: 26 социални консултации на родителите; 25 психологически консултации
на родители; 19 индивидуални оценки на състоянието, възможностите и потребностите на
детето, изготвени от МДЕ; 6 деца са насочени към допълнително изследване за уточняване
или поставяне на диагноза в ЦПЗ-Стара Загора и Клиника по детско- юношеска психиатрия
София; с 18 деца е проведена психологическа рехабилитация и арттерапия; проведени сбирки
на Училище за родители и група за самопомощ , в които родителите участваха по тяхно
желание и възможност.

9

Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.
Организация: СНЦ велоклуб „Зарата”
Име на проекта: С велосипед сред природата
Кратко описание: Облекчаване достъпа на велосипедисти в горите чрез маркиране на 150
км. велосипедни маршрути, с различна дължина и сложност, в Сърнена Средна гора, както
и организиране на места за почивка по маршрутите; Създаване на площадка-полигон за
обучение по безопасно придвижване с велосипед през града.
Бенефициенти на проекта: членовете на Клуба и всички любители на велосипедния туризъм
от Стара Загора (дарение: 5 561 лв.)
Реализирани дейности: почистени и обозначени 150 км трасе; оформени са кътове за отдих
по маршрутите; разчертана е площадка полигон.

категория

околна среда
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Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.
Организация: СНЦ „Младежки център за развитие - Взаимопомощ”
Име на проекта: Еко бъдеще
Кратко описание: Организиране на работни ателиета (за рециклиране на хартия,
компостиране), прожектиране на къси филми на екологична тематика; след което общо 10
участника от всички градове ще се включат в еко-лагер на „Паниците”.
Бенефициенти на проекта: младежи между 15 и 25 години от Казанлък, Павел баня, Гурково и
Николаево, Мъглиж, Стара Загора. (дарение: 5 025 лв.)
Реализирани дейности: реализирани са обучение и работни ателиета за рециклиране на
хартия и компостиране в Казанлък, Павел баня, Гурково, Николаево, Мъглиж и Стара Загора;
проведен е еко лагер за деца в началото на месец юли месец. През септември в Стара Загора е
представена тематична изложба, а по-късно същата изложба е представена и в град Казанлък.

Организация: Народно читалище „Развитие – 1878”
Име на проекта: Центърът на Дълбоки – любимо място за отдих и развлечение
Кратко описание: Осигуряване на инструменти и посадъчен материал, кошчета и градински
пейки за облагородяване центъра на селото чрез доброволен труд на жителите.
Бенефициенти на проекта: жителите и гостите на село Дълбоки (дарение: 6 573 лв.)
Реализирани дейности: изработени са 36 бр. пейки и 2 скамейки; закупени са 4 бр. кошчета
за отпадъци; поставен е шадраван – чешма; засяти и засадени са предвидените по проекта
площи с цветя и тревна смес, засадени са 33 бр. вечнозелени и 100 бр. розови храсти,
изградена и оборудвана и обезопасена е детска площадка, поставени са осветителни тела на
определените места.
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Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.

Организация: Лайънс клуб „Стара Загора – Тракия”
Име на проекта: Компютърът – врата към по-добро бъдеще за незрящите

категория

образование
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Кратко описание: Създаване и оборудване на компютърен клуб за хора със затруднено
зрение. Курсове по начална компютърна грамотност за пълнолетни лица с нарушено зрение
– 72 часа, веднъж седмично в продължение на 18 седмици по 4 часа. Работа с говорящи
програми и специален софтуер за увеличение, Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Excel,
звукообработващи програми, електронна поща и Skype.
Бенефициенти на проекта: хора със зрителни затруднения на територията на Област
Стара Загора. Участниците в един курс са максимум 6 човека. (дарение: 7 160 лв.)
Реализирани дейности: осигурено е помещение за установяването на компютърен клуб за
хора със зрителни затруднения; закупени са необходимите техника и софтуер; организиране
и провеждане на курс за начална компютърна грамотност за лица с нарушено зрение;
изработване на специализиран сайт за популяризиране на клуба, съобразен с възможностите
за работа на незрящи в интернет. Изработване на информационни материали и
популяризиране работата на центъра.
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Отчет на дейността на печеливши проекти в
Дарителска програма на „Загорка” АД 2011 г.
Организация: Училищно настоятелство при ПГСАГ „Лубор Байер”

Организация: СНЦ „Център за евро-атлантически изследвания“

Име на проекта: Благоустрояване на спортна площадка за хандбал и футбол
при ПГСАГ “Лубор Байер”

Име на проекта: Нашият град – една стъпка по-близо

Кратко описание: Благоустрояване на спортна площадка за хандбал и футбол при ПГСАГ
“Лубор Байер”.

Кратко описание: Фотоконкурс „Моят градски пейзаж“ и конкурс за есе „Моята визия
за Казанлък” с цел да се разшири кръгозора на младите хора в Казанлък за историята и
културата на града, провокиране на дискусия относно насоките на развитие на градската
среда и нейната роля във формирането на ценностна система у гражданите.

Бенефициенти на проекта: Площадката се използва интензивно както от ученици в
училището, така и от спортни клубове и граждани на град Стара Загора. (дарение: 10 300 лв.)

Бенефициенти на проекта: гражданите на град Казанлък (дарение: 10 000 лв.)

Реализирани дейности: изготвени са геодезически план на училищния район, ситуационен
план за облагородяване на спортната площадка, количествена сметка за видове СМР на
спортната площадка и всички етапи на строително-монтажните работи са завършени.
Площадката е финализирана и открита.
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Реализирани дейности: проведена е информационна кампания по проекта, в рамките
на която рекламни плакати и флайъри за обявяване на предстоящите конкурси са
разпространени в училищата и на ключови места в град Казанлък, информация за
съпътстващите дейности е изпращана регулярно до регионалните медии; проведен е
градски конкурс за есе на тема „Моята визия за Казанлък” и са връчени награди за отличените
произведения. Издаден е сборник „Новата визия за Казанлък” с фотоси от проведения в
периода юли-август фото конкурс „Моят градски пейзаж”.
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УСПЕХЪТ НА ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА СЪЗДАВАМЕ ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ
В края на март 2011 Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ)
връчи своите традиционни награди за дарител на годината. Министърът на
физическото възпитание и спорта Свилен Нейков връчи награда на „Загорка” АД
за корпоративен дарител.
През месец май 2011 Дарителската програма на „Загорка” АД бе представена
в Европейския парламент на кръгла маса за ролята за ролята на европейските
пивовари в развитието на местните общности. Инициативата бе представена
на форума от Даниела Димитрова, изп. директор на ОДФ – Стара Загора.
Дарителската програма направи впечатление с новоразработения механизъм,
гарантиращ прозрачност и целенасоченост в реализирането на проекти с найголямо въздействие върху местната общност. Тя бе включена като най-добра
практика от България в годишния отчет, издаден от Пивоварите на Европа по
случай кръглата маса.

Организация: Училищно настоятелство при ІІ ОУ „П.Р.Славейков”

През юли 2011 „Загорка” АД спечели наградата ЗАЕДНО на фондация „Работилница
за граждански инициативи” в категория добро сътрудничество между бизнеса
и неправителствена организация за успешното реализиране на Дарителската
програма Създаваме по-добро бъдеще в партньорство с ОДФ - Стара Загора.

Име на проекта: Един компютър – много мишки
Кратко описание: Съвременните форми на обучение “Енвижън” и Microsoft Mouse Mischief
– нова софтуерна система, с която учителите могат сами да разработват и управляват
уроците и да направят учебните часове по-интересни и интерактивни за малките ученици,
тъй като те имат ролята на активни участници, а не на пасивни слушатели.
Бенефициенти на проекта: учениците от начален курс на обучение във II ОУ „П.Р. Славейков”
(дарение: 8 630 лв.)
Реализирани дейности: закупено е техническото оборудване и специализирания софтуер
за реализирането на проекта; трима учители са преминали курса на обучение за работа
със софтуерните продукти; проведени са открити уроци пред родители, учители и медии;
Реализираният проект оказва благоприятно влияние върху активността на учащите се в
учебната работа. Използването на предоставената техника създава възможности всяко
дете да отговаря на въпрос, да решава поставена проблемна или творческа задача и да не
бъде в пасивна позиция на слушател и наблюдател.
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За повече информация:
www.heinekenzagorkabrewery.bg

