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Обръщение от изпълнителния директор
К

ато новосформирана фондация, за нас 2020 г.
започна с типичното за едно ново начало огромно
вълнение за това, което искаме и можем да
постигнем, и възможността да окрилим
филантропската култура в България.
Възникнала като “шум” в далечината, новината за
поетапно настъпващата в целия свят пандемия от
новия вирус постепенно завладя и България, а
разрухата и дестабилизацията, които той
предизвика в световен мащаб, са от невиждани
размери. Едва месец след сформирането на екипа ни,
бяхме изтласкани в пандемия и произтичащите от
нея сривове на пазарите, изчерпване на ресурсите в
НПО сектора и неспособност на болниците да
отговорят на нуждите на своите пациенти.
Пандемията с безмилостна скорост изобличи
системните дефицити и дълго пренебрегваните
социални нужди. Луксът, предоставен ни в началото,
да влезем бавно и умишлено в света на
филантропията, се изпари. Трябваше бързо да
насочим ресурсите си към нуждаещите се места,
което изискваше гъвкавост и преустановяване на
традиционните методи за предоставяне на
финансиране като апликационни форми и тромави
административни процеси. Управителният съвет
на Фондацията и административният ѝ екип
работеха усилено и неуморно по мобилизирането на
работна група от местни и международни експерти.
Доверявайки се на тяхната експертиза, Фондацията
имаше възможността да вземе информирани
решения. Бяха установени директни линии на
комуникация с държавни агенции, болници и
стратегически партньори, за да преценим накъде да
насочим
помощта си. Нуждите, които
индентифицирахме, бяха извън стратегическите ни
приоритети за финансиране, но да не откликнем не
беше опция. Работейки денонощно, успяхме да дадем
значителен принос за облекчаване на натиска върху
болниците и техния персонал, посочен в този доклад.
Може би най-предизвикателният аспект беше
намирането на баланс при обслужване на
непосредствени нужди, докато все още се
подготвяме за неясно бъдеще. Наследството на
проф. д-р Цоцорков за подготвеността за
непланираното и бързи реакции центрираха подхода
ни в този труден период. Всичко това се случи преди

Обръщение

Екип

Култура

да имаме възможността да създадем реална
оперативна структура.
Със стабилизирането на обстановката се наложи да
вземем предвид икономическите последици и ефекта
им върху най-уязвимите групи, както и да преценим
каква е ролята на Фондацията в тази нова реалност.
Насочихме усилията си към стратегическите си
направления и обявихме първата покана за
предложения в областта на социално-емоционално
обучение в ранното детско образование. Бъдещето
винаги ще бъде определяно от несигурност и ние
вярваме, че инвестирайки в социално-емоционалното
благосъстояние на нашите деца, ще отгледаме
устойчиви и състрадателни личности, които са в
състояние да преуспяват.
Обърнахме внимание и на ролята на културата в
предизвикателни моменти за обществото. Тя ни
позволява да асимилираме трудни преживявания, да
намираме вдъхновение, надежда и красота на
най-неочакваните места. Oтбелязахме 75-я рожден
ден на проф. д-р. Цоцорков с премиерата на
артистично-документалния филм “Танца на
пингвините”, който ни пренесе във вълшебния свят
на Антарктида и подчерта свързаността между
хората, природата и изкуството.
През 2021 г. ще съсредоточим усилията си върху
стартирането на направление “Култура”, като
същевременно внимателно ще планираме подхода си
в направление “Здравеопазване”, прилагайки ценните
уроци, които научихме по време на пандемията.
Очакваме да продължим да се учим от всички смели
носители на промяната и да създаваме
пространство за изграждане на общност, размисъл
и колективни дейности.

Благодарим ви за вдъхновението и за
доверието!

Здравеопазване Образование

Йоана Маринова
Изпълнителен директор

Закрила на деца със специални нужди

Екип

Димитър Цоцорков
Управителен съвет

Велислава Цоцоркова
член на Управителния съвет

Атанаска Цоцоркова
член на Управителния съвет

Йоана Маринова
Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска
Оперативен мениджър

Светла Цачевска
Програмен директор „Култура“,
Финансов мениджър
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ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯ „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ“

Култура

Януари 2020

МЪДРОСТТА НА АЛЕКСАНДРИЯ

Бенефициент

Проект: Заснемане на документален филм за реставрираната
библиотека в Александрия

Дарена сума

3 745лв.

Октомври 2020

ТАНЦЪТ НА ПИНГВИНИТЕ

Бенефициент
Български
антарктически
институт

Проект: Производство на документален филм - художествено-

документален прочит на Антарктида от маестро Теодосий Спасов,
посветен на XXVIII Българска антарктическа експедиция, с благодарности
към проф. д-р Лъчезар Цоцорков за неговата неоценима помощ за
поддържането на българската база на Антарктида.

Дарена сума

16 000лв.

75 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР
ЦОЦОРКОВ
Проект: Събитие: Честване на 75-годишния юбилей от рождението
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на проф. д-р Лъчезар Цоцорков в кино "Модерен театър", гр. Панагюрище.
Премиерата на художествено- документалния филм "Танцът на пингвините“,
който е посветен именно на проф. д-р Цоцорков, се организира на рождената
му дата и в родния му град, за да събере неговото семейство, близки,
приятели и съграждани, които да си спомнят за живота и наследството
на една от най-ярките личности в най-новата история на Панагюрище
и България.

Съорганизатор и домакин на събитието:

Обръщение

Екип

Култура

Фондация
“Цоцорков род”

Здравеопазване Образование

Закрила на деца със специални нужди

ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯ „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ“

Здравеопазване
ФОНД “ОБЕДИНЕНИ СРEЩУ COVID-19“

Март 2020

Бенефициент

Проект: Кампания за набиране на средства за Фонд „,Обединени
срeщу COVID-19“

Дарена сума

50 000лв.
ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ БОЛНИЦИ В БОРБАТА ИМ С COVID-19
Проект: Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства,
консумативи и експресни тестове на 12 болници и институции
в България за обезпечаване на противоепидемичните мерки
в условията на COVID-19

Бенефициент
РЗИ-София, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”,
УМБАЛ „Александровска”, УМБАЛ
"Царица Йоанна" – ИСУЛ, СБАЛАГ "Майчин дом",
УМБАЛ „Света Анна – София”, УМБАЛ „Свети
Георги-Пловдив”, УМБАЛ "Света Марина–Варна",
МБАЛ-Добрич, МБАЛ-Пазарджик, МБАЛ
"ПОЛИМЕД"- София, СБАЛК “Кардиолайф" – Варна

Дарена сума

220 800лв.
Април 2020

ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ХОРА
В НУЖДА

Бенефициент

Проект: Закупуване и предоставяне на консумативи и предпазни

Дарена сума
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средства с цел осигуряване на безопасни противоепидемични условия
за живущите в Дом за възрастни хора “Дълголетие“

Дом за стари хора
"Дълголетие" в кв. Дървеница,
гр. София

5 000лв.

Май 2020

ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ
В БОРБАТА С COVID-19

Бенефициент

Проект: Закупуване и даряване на респираторни маски с най-висока

Дарена сума

ПОМОЩ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Бенефициент

Проект: Извънредно подпомагане на организациите, които работят

Дарена сума

защита на БЧК

на първа линия в условията на COVID-19 и предоставят социални,
психологически и юридически услуги на жертвите на домашно насилие

Обръщение

Екип

Култура

Здравеопазване Образование

БЧК

21 250лв.

5 000лв.

Закрила на деца със специални нужди

ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯ „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ“

Образование
НОВА УЧЕБНА ЗАЛА В НАТФИЗ

Февруари 2020

Бенефициент

Проект: Оборудване на зала за кино обучение в НАТФИЗ
Дарена сума

33 630лв.

Февруари 2020

СТИПЕНДИИ НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР
ЦОЦОРКОВ В АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

Бенефициент

Проект: Учредяване на стипендии на името на професор д-р Лъчезар

Дарена сума

Цоцорков за подпомагане на изявени студенти на Американския университет
в България за период от четири последователни учебни години

400 000лв.

Юли 2020

ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНИ НАУКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ

Бенефициент

Проект: Провеждане на 4 обучителни програми по дигитални науки

в рамките на учебната 2020-2021 година, насочени към подготовка
на ученици за професиите на дигиталното бъдеще. Една програма
за 4-7 клас и една програма за 8-12 клас в гр. Панагюрище, както
и една програма за 4-7 клас и една програма за 8-12 клас в гр. Пазарджик.
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Дарена сума

28 000лв.

Септември 2020

ПИЛОТНА ФАЗА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“
Проект: Финансиране на широк обхват от проекти в сферата на социалноемоционалното учене, фокусирани върху ранното детско образование.
Крайната цел на проектите е разработването на цялостна педагогическа
система от доказано работещи методики за изграждане и развитие на
социални и емоционални умения при деца на възраст между 3 и 10 години.

SPACE PATROL CO-OP ADVENTURE

Декември 2020

Проект: Разработване на мултиплейър игра за мобилни устройства

с фокус върху интуитивното развитие на критично мислене, работа
в екип, любопитство и изобретателност при деца между 8-12 години
и техните родители. Забавен и ефективен начин за усвояване на знания
чрез игра в сферата на природните науки, технологиите, инженерството
и математиката. Предоставяне на безплатен достъп до играта през
платформите за приложения App Store и Google Play.
Обръщение

Екип

Култура

Бенефициент

Народно читалище „ФАР-1930“,
Сдружение „Равновесие“, Сдружение
„Зона Семейство“, Сдружение„ Виа
Хуманика“, Сдружение „Знание“, Фондация„Три“,
Фондация „Партньори-България“, Фондация
„Багра“, Асоциация„Родители“, Фондация
„Силата на глухите деца“, Сдружение за
екологично и устойчиво развитие „Гетия
Понтика“, Сдружение „Свят без граници“,
ФИЦЕ-България, Фондация "Материка",
Фондация "Фонд за превенция на
престъпността ИГА"

Дарена сума

336 175лв.
Разработчик:
КВАБА ООД
Дарена сума

222 000лв.

Здравеопазване Образование Закрила на деца със специални нужди

ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯ „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ“

Закрила на деца
със специални нужди
Август 2020

ДА СБЪДНЕМ МЕЧТА

Бенефициент
Мария
Александрова

Проект: Отпускане на стипендия за покриване на разходите

за първата година на обучение в Американския университет в България
на един новопостъпващ студент с увреждания през академичната
2020-2021 година.

ХАЙДЕ ДА ПОИГРАЕМ ШАХ
Проект: Подпомагане на дейността на Фондация „Веселин Топалов“.

Обръщение

Екип

Култура

Здравеопазване Образование

12 390лв.

Бенефициент
Фондация
“Веселин Топалов“

Основните цели на фондацията са популяризиране на шахмата сред
деца чрез включването му в образованието, подпомагане на развитието
на млади таланти в областта на шахмата, организиране на шахматни
събития, свързани с подкрепата на деца в неравностойно положение
и бежанци. Фондацията провежда национални и международни фестивали,
както и състезания между надарени деца и младежи, с цел да подпомогне
развитието на таланта им.
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Дарена сума

Дарена сума

7 000лв.

Закрила на деца със специални нужди

Контакт:
https://tsotsorkovfoundation.bg
info@tsotsorkovfoundation.bg
Тел.: 0884 901 108

