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Йоана Маринова
Изпълнителен директор

В началото на 2021 и ние, като много хора и 
организации, се надявахме, че Ковид скоро ще 
приключи и животът ни ще се върне отново към 
нормалността. Бързо стана ясно, че тези наши 
очаквания няма да се оправдаят скоро и затова 
заедно с партньорите си продължихме с 
процесите на адаптация към новата 
действителност, даваща своя отпечатък във 
всички сфери на живота и работата ни. От 
неудовлетворения копнеж за връщане към 
“нормалност” се породи несравнима творческа 
сила, която ни тласна да преосмислим 
стандартните работни процеси и да задълбочим 
междучовешките си отношения.
 
Несигурността, която заедно с бенефициерите ни 
споделяхме, създаде условия за прояви на 
разбиране и смирение, и се превърна в 
катализатор за обновяване на процесите и 
практиките в сектора по начин, който да постави 
бенефициента в центъра им. Фондацията избра 
пътя на превръщането си в организация, която 
поставя всеки човек в центъра (human centered 
organisation), което от своя страна изисква 
изграждане на дълбока емпатия. За да можем да 
направим това, екипът ни пътува из цялата 
страна, за да посети, изслуша и прекара време с 
бенефициерите ни в реалната им среда. Поради 
спорадичното затваряне на училища, много от 
тези бенефициери в сектор в "Образование" 
изпитваха високи нива на натоварване и стрес. 
Водени от техните потребности, оформихме 
политиките си с гъвкавост в сроковете, подкрепа 
от външен екип от ментори и съвместен процес на 
вземане на решения. Заради този подход, бяхме  
отличени с  наградата за спомоществовател 
“Снежана Янева” oт “Глобални библиотеки”. 
"Оценявайки нуждите на бенефициентите ни, 
решихме, че като фондация трябва да предложим 
всеобхватна подкрепа на неправителствения 
сектор, за да изградим по-здрава и 
по-подкрепяща среда. Това е и причината да  сме 
в Управителния съвет на Български дарителски 
форум и да планираме създаване на фонд за 
секторна и филантропска подкрепа през 2022 г.

Ковид извади на преден план и още една 
разрушителна сила - глобалната липса на 
доверие. Станахме свидетели на намаляващо 
доверие към публичните институции, науката и не 
на последно място - един към друг.  

Дезинформацията, конспирациите и страхът 
взеха надмощие, ощетявайки най-уязвимите сред 
нас. Поради тази причина, Фондацията добави 
медийната грамотност към портфолиото си с цел 
да помогне на възрастните хора да различават 
фалшивата информация онлайн, да разпознават 
фалшиви профили в социалните мрежи и да се 
предпазват от онлайн измами.

Друга смела крачка към доверието е кампанията 
ни “Направи добро”, вдъхновена от примера и 
делата на покойния проф. д-р Лъчезар Цоцорков, 
в рамките на която, чрез партньорската ни мрежа, 
идентифицирахме скритите герои сред нас, които 
наградихме в знак на признателност към 
добрините, които извършват в своите общности. 
Кампанията ни се докосна не само до 
изключителните дела на тези хора, но и до тяхната 
щедрост - почти всички от тях вложиха 
получените дарения обратно в каузите, които 
подкрепят, превръщайки се по този начин в 
мултипликатор на доброто.
 
Въпреки трудностите, пред които бяхме 
изправени, дадохме успешен старт на  
направление "Култура", което подкрепя 
вълнуващи проекти, сред които е "In the Palace" - 
единственият български кинофестивал, който 
може да номинира филми за наградите Оскар. 
Създадохме и стратегия за направление 
"Здравеопазване" и през 2022 г. ще  дадем начало 
на кампанията на Фондацията за скрининг и 
превенция на колоректален рак. Предстои ни и 
поставянето на необходимата основа за 
стартиране на последното ни направление - 
"Закрила на деца", което е естествено 
продължение на дългогодишната отдаденост на 
г-жа Атанаска Цоцоркова в сферата на социално 
подпомагане.
 
2021 г. така и не ни донесе желаната сигурност и 
предвидимост,  но разкри нови възможности, 
окриляващи прояви на човечност и ни фокусира 
върху това, което е най-ценно. Изпращаме я 
обнадеждени от предстоящия път, който 
продължаваме да вървим заедно със своите 
партньори и съмишленици. 

Обръщение от
изпълнителния директор
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Обобщени резултати
Териториален обхват
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Варна

Русе

Пловдив

Бургас
ЧерноморецСтара 

Загора

Благоевград

с. Равна гора
ВеликоТърново

ПавликениВраца и
региона

Пазарджик

Панагюрище
Стрелча

Ловеч

Каварна

Тетевен

Самоков

Перник

Оряхово

Белене

с. Бохот

с. Корница

с. Медковец

София
и региона

Шумен

Разград

Кюстендил

Монтана

Кърджали

Лом
Видин

Айтос

Плевен

Созопол

с. Ковачища

Федерация "Адаптирана физическа 
активност" - България

гр. София

Сдружение за споделено учене "ЕЛА"
гр. Белене, с. Бохот (Плевен), с. Корница 
(Гоце Делчев), с. Медковец, гр. София - 
Кремиковци

Фондация "Можем заедно" гр. София
Мария Александрова гр. Враца

Българо-американска комисия за 
образователен обмен "Фулбрайт"

Панагюрище

Училищна Телерик Академия Панагюрище и Пазарджик

Коалиция за медийна грамотност
София, Бургас, Велико Търново, 
Пловдив, Русе

Център за творческо обучение София
Тук там Страната
Американски университет в 
България

Благоевград

АРК Академи София
СЕУР "Гетия Понтика" гр. Каварна
Фондация "БАГРА" Страната
Фондация ТРИ/Академия за 
родители

Страната

СНЦ "Асоциация Родители", 
Фондация "Темпо"

гр. София, гр. Оряхово

Фондация "Фонд за превенция на 
престъпността - ИГА"

гр. Пазарджик

Сдружение "Виа Хуманика" гр. Павликени

Народно читалище "ФАР-1930" и 
"Тиймко" ЕООД

с. Паволче, гр. Криводол, с. Търнава,
с. Липница, гр. Лом, с. Ковачища,
с. Згоридград, с. Чирен, с. Ребърково,
с. Царевец, гр. Мездра, с. Лехчево,
с. Боровци, с. Главаци, с. Гложене

Фондация "Партньори - България" гр. Самоков
Сдружение "Знание" гр. Ловеч
Сдружение "Зона семейство" гр. Тетевен
Сдружение "Равновесие" гр. Черноморец, с. Равна гора
Сдружение "Свят без граници" гр. Стара Загора
Сдружение "Силата на глухите деца" гр. София
ФИЦЕ България с. Зверино
СНЦ "Асоциация Родители" София 
Мартин Ралчев София
Тодор Тонев Варна
Калин Николов Варна
д-р Мариела Василева-Славева София
Теодора Пампулова Пловдив
Божура Арт/"Федра" София
Контраплан ООД/"На живо" Страната
Фондация "Е.Демирджиян"/БАЗА София
Община Стрелча Стрелча
ИМ-Панагюрище/Конференция Панагюрище
Андвенчър Филмс/Филм за полюсите София
ИМ-Панагюрище/Проект за ХДК Панагюрище
ИМ-Панагюрище/Реновация ХДК Панагюрище
Фондация "В двореца" Перник
Фондация "Гласът на децата"/Teen Station София
Фондация Цоцорков Род Панагюрище

Кампания "Направи Добро" 

София, Железница, Кърджали, Правец, 
Бургас, Кюстендил, Шумен, Созопол, 
Панагюрище, Русе, Слувница, Перник, 
Айтос, Божурище, Пазарджик, 
Павликени, Плевен, Монтана, Лом, 
Пловдив, Видин, Разград

Правец



68118

33Брой подкрепени проекти

54Населени места

Брой достигнати преки бенефициери

Програмни резултати:

Изградихме визуална идентичност на Фондацията, която да отразява мисията ни;

Създадохме възможност за подаване на проектни предложения директно чрез сайта ни;

Увеличихме екипа си с Финансов мениджър, Програмен директор 
“Здравеопазване” и Програмен мениджър “Закрила на деца” 

Преминахме обучения в областта на Теория на промяната, GDPR, Human Centered Design, 
Empowering Evaluation,  Fundamentals of Rigorous Impact Evaluation, Adaptive Leadership, методи 
за измерване и оценка на социално въздействие и др.;

Получихме награда за спомоществовател “Снежана Янева” от Фондация “Глобални библиотеки”;

Получихме грамота от Български дарителски форум;

Фондацията бе избрана за член на УС на Български дарителски форум  с тригодишен мандат;

Разработихме и апробирахме авторско обучение за поколенчески разлики;

Взехме участие в разнородни събития, в т.ч. OECD International launch of the first results from the 
survey on Social and Emotional Skills; Launch event of the new EC Knowledge center on cancer; 
международна конференция „Легитимност на възстановителното мислене в България – 
трансформация на общности, институции, организации”; международна конференция “Може ли 
правосъдието да е съобразено с интересите на детето”и др.

Изминалата година бе година на структуриране, оптимизиране и развитие за фондацията - процеси, 
които целят облекчаване на административното натоварване и апликационните процедури, 
повишаване капацитета на сектора и на заетите в него, както и поставяне на водеща роля на 
устойчивостта и положителното въздействие от различните форми на дарителските интервенции. 
Заедно постигнахме много в рамките на тази година. 
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10 000 лв.

629 673 лв.102 511 лв.

59 022 лв.

15 780 лв.

142 500 лв.
Здравеопазване

Образование Култура 

Закрила на деца 

Доверително
финансиране

Подкрепа за
сектора

лв.

6

Финансово обобщение 

Общо дарени:

959 486 



Образованието носи потенциала да намали 
неравенството между хората, да даде добър старт 
на децата, които са в неравностойно социално 
положение, да стимулира личностното развитие и 
израстване, да ни направи по-добри граждани и 
по-добри един към друг, както и още, и за това е 
един от главните приоритети на фондация 
“Лъчезар Цоцорков”. 

Основен фокус в направлението е развиване на 
социално-емоционалното образование в България. 
В края на 2021 г. вече виждаме и първите учители, 
обучени в методиките, първите деца, преминали 
през програми за развиване на 
социално-емоционални умения. Безкрайно 
необходимите умения за живот - да разпознаваме 
емоциите си и да управляваме поведението си, да 
създаваме приятелства и да разрешаваме 
конфликти, да работим заедно с другите и да 
бъдем емпатични - ще могат да намерят своето 
място в образованието на децата ни. През 
следващите години предстои развиване на 
методики и разработването на цялостна програма, 
която да бъде тествана в училищата.

Финансирането на проекти в сферата 
“Социално-емоционално образование” за 2021 г. 
възлиза на  267 825 лв, разпределени между 14 
организации. В края на годината имаме 
изработени 14 методики (програми и ресурси) за 
преподаване на СЕО, достъпни за безплатна 
употреба. При разработването и тестването на 
тези ресурси бяха обхванати 329 учители, 1024 
родители и над 3000 ученика в предучилищна и 
начална училищна възраст в София, Стара 
Загора, Самоков, Павликени, Пазарджик, 
Черноморец, Каварна, Оряхово, Враца, Монтана и 
региона, Тетевен и други места в страната. 
Издадохме 6 броя от специализирания Бюлетин на 
Общността за социално и емоционално 
образование към Фондацията.

Повод за гордост през изминалата година беше и 
договореното между Фондацията и 
Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие в Европа включване на България в 
международното изследване на 
социално-емоционалните умения на учениците, 
случило се с официалната подкрепа на 
Министерство на образование и науката. 
Фондацията пое разходите по първата вноска за 
включване в изследването, възлизащи на 111 532 лв.

През годината бяха подкрепени и проекти за 
геймифициране на учебния процес, учене чрез 
преживяване, преподаване на дигитални науки за 
ученици, преподаване на английски език, 
обучения за медийна грамотност за възрастни 
хора, подкрепа за висше образование и развиване 
на професиите на бъдещето, реализирани от 
Училищна Телерик Академия, 
Българо-американска комисия за образователен 
обмен "Фулбрайт", “КВАБА” ООД, Център за 
творческо обучение, “Тук там”, Коалиция за 
медийна грамотност, Американски университет в 
България и Сдружение “АРК Академи” на обща 
стойност 250 316 лв. В тези проекти са обхванати 
341 ученици и над 100 възрастни. С подкрепата на 
фондацията беше създадена първата българска 
мобилна образователна игра “Space Patrol”, която 
достигна до 37 820 деца.

42 774

629 673 лв. 
Обща сума на 
изразходвани 

средства

23
Брой 

подкрепени 
проекта: 

Общ брой
преки 

бенефициери:

2021

Програми
Образование
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Културата е многолика и необятна област, която 
предоставя поле за смисъл на творческото 
дръзновение на личността и социума. 
Въздействието й е всепроникващо, но се усилва и 
става по-видимо когато има фокус и хоризонт. 
Със съзнанието за своята наследена мисия и нови 
възможности, Фондация „Лъчезар Цоцорков“ 
успя да създаде през 2021 г. стратегическата 
рамка за развитие на направлението и да 
очертае основните му цели, а именно: да 
подпомага иновативни културни инициативи, 
които съхраняват българското културно 
наследство, насърчават местното икономическо 
развитие, осигуряват равен достъп до изкуство и 
култура, и промотират български творци.

При подбора на инициативите, които бяха 
подкрепени през 2021 г., бяха приложени 
следните критерии:

да имат фокус върху сценични изкуства, 
визуални изкуства, кино и литература;

да въвличат различни географски области, 
разнородни нива на опит на творците и 
организациите, комбинирани форми на 
финансиране;

да насърчават развитие на устойчиви 
партньорства;

да осигуряват пресечност (предложения, които 
адресират повече от един приоритет по 
взаимосвързан начин).

През годината Фондацията финансира следните 
проекти:

Театрална пиеса „Федра“

Театрален моноспектакъл „На живо“

Провеждане на Награда за съвременно изкуство 
БАЗА 2021

Провеждане на национална научна конференция 
„Априлското въстание 1876 година: исторически и 
историографски аспекти“

Ремонт и обновяване на експозицията в 
Хаджидимитровата къща (ИМ-Панагюрище)

Възстановяване на бюст-паметника на Иван 
Балтов в гр. Стрелча

Награден фонд и комуникационна кампания на 
международния фестивал за късометражно кино 
"In the Palace"

Създаване и разпространение на съдържание за 
култура, изкуство и естетика през платформата 
Teen Station

25 200

102 511 лв. 
Обща сума на 
изразходвани 

средства

5
Брой 

подкрепени 
проекта: 

Общ брой
преки 

бенефициери:

Култура
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Основният фокус на направлението - 
повишаване на обществената информираност за 
нуждата от превенция и ранна диагностика на 
колоректален карцином, беше водещ за 
изминалата година. Направи се задълбочен 
анализ на средата в България и възможностите 
за осъществяване на популационен скрининг, 
идентифицирани бяха потенциални партньори и 
заинтересовани страни, изследвани бяха 
възможностите за избор на тестова методика. 
Беше поставено началото на Експертен съвет, 
който да консултира и подпомага работата на 
програмата при планиране и осъществяване на 
скрининга. Фондацията взе участие в кръглата 
маса за изготвянето на Национален план за 
контрол на рака и в последвалия Меморандум за 
създаването на Национален онкологичен алианс 
между научни, съсловни и други 
неправителствени организации под егидата на 
Българското онкологично научно дружество. 

През изминалата 2021 г., в сътрудничество с 
Фондация Карол Знание, бяха подпомогнати 
младите учени, участващи в конкурса 
Предприемачи в науката 2021. Отличените с 
парична награда на обща стойност 10 000 лв и 
грамота от Фондация “Лъчезар Цоцорков” бяха 
петима.

Направление “Здравеопазване” продължава 
приоритетно активна работа по превенцията и 
ранната диагностика на колоректален карцином, 
с осъществяването на пилотна регионална 
кампания през 2022 г. и планирането на 
национален скрининг през 2023 г.

2021

Здравеопазване
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Да бъдеш дете означава да бъдеш зависим, да 
съществуваш в контекста на това, което 
възрастните са създали за теб – добро или лошо. 
Когато си дете, може и да нямаш силата и 
възможността да промениш този контекст, но ние, 
като възрастни, имаме възможността да го 
направим. Фондацията вярва, че децата в 
уязвимо положение и деца със специални нужди 
трябва да имат гарантиран достъп до подкрепа 
по безусловен начин. През изминалата 2021 г. във 
фокус поставихме децата със специални 
потребности и децата от малцинствените групи. 

бенефициерите ни споделиха, че подкрепата ни 
не е само финансова, а “многоизмерна” и 
означава доверие, подкрепа, отношение.

Сдружение за споделено учене "ЕЛА" събра в 
летен лагер над 80 деца с различен културен, 
религиозен и социален произход, защото 
смисълът на приобщаването е да бъдем и 
различни, но и заедно. Програмата на лагера 
беше насочена към споделени преживявания и 
културен обмен между ученици от различни 
населени места в България.

Децата на Федерация "Адаптирана физическа 
активност" - България (ФАФА) се върнаха като 
световни вицешампиони в плуването и леката 
атлетика от Световните игри за хора със Синдром 
на Даун, които се проведоха в италианския град 
Ферара между 4 и 11 октомври. В ежегодното 
събитие за пръв път участват български 
спортисти.

Фондация  "Можем заедно" и Конна база “Ахил” 
имат привилегията да работят със специални 
деца, да им дават подкрепа, внимание, грижа, но и 
да получават детската признателност и 
благодарност.

Американският университет в България е мястото, 
в което едно специално момиче открива своя 
потенциал и преследва мечтите си.

Социалните неравенства, заложени в детските 
години, оставят отпечатък върху детето за целия 
му живот и могат се предават от поколение на 
поколение. Затова екипът и Управителният съвет 
на Фондация „Лъчезар Цоцорков“  взеха 
решението през 2022 г. да изградят стратегията 
си около подкрепата за едни от най-уязвимите и в 
неблагоприятна ситуация деца -  децата в 
съдебната система. Вярваме, че отговорността за 
благосъстоянието на децата е само и единствено 
в ръцете на възрастните и заедно ще начертаем 
пътя, по който можем да вървим, за да върнем 
доверието им в нас, възрастните, да запазим 
детското достойнство и да лекуваме детската 
болка.

139 деца

59 022 лв. 
Обща сума на 
изразходвани 

средства

4
Брой 

подкрепени 
проекта: 

Общ брой
преки 

бенефициери:

2021

Закрила на деца
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Фондацията целенасочено полага усилия да 
подпомага своевременно бенефициерите си в 
повдигането на техния капацитет по отношение 
както на изпълнението на заложените в 
проектите им дейности, така и по актуални и 
важни за НПО сектора теми. 

През 2021 г. проведохме няколко мероприятия, 
идеята за които се роди вследствие на 
идентифицирани от самите бенефициери техни 
нужди:

кръгла маса за застъпничество

обучение по въпросите за защитата на лични 
данни съгласно GDPR

обучение в областта на авторските права

обучение на Теория на промяната

Насърчаване на филантропията

Освен подкрепата си към “Цоцорков род”, 
Фондацията стартира дарителската кампания 
“Направи добро” през ноември месец. Чрез 
сътрудничество със съмишленици и партньори, 
идентифицирахме хората, които без очакване за 
някаква форма на отплата, правят добро в 
сферите на културата, образованието, 
здравеопазването, грижата за животни, околната 
среда и социална подкрепа. 

47 “скрити герои” от цяла България са определени 
за носители на наградата 

45 от тях получиха индивидуална награда от 
3000 лв.

2 получиха индивидуална награда от 1500 лв. 

142 500 лв. - общ размер на дарените средства

95% от надарените решиха да вложат наградата в 
каузите, които подкрепят и заради които са 
издигнати като номинации

112021

Секторна подкрепа

Доброто се върна с едно обаждане от Фондация 
„Лъчезар Цоцорков“. Почувствах се щастлива, 
развълнувана, оценена за малките ми мисии в 

помощ на другите. Този жест ми позволи да 
направя Коледата малко по-добра за 
единственото в България училище за 

кучета-водачи на незрящи „Очи на 4 лапи“, което 
години наред осигурява асистенти на едни от 

най-неглижираните от държавата – незрящите и 
хората с увреждания.

 Весела Субашка от София„ 
“



Екип
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Бенефициери и Партньори

2021

Бенефициери
Федерация "Адаптирана физическа 
активност" - България

Сдружение за споделено учене "ЕЛА"

Фондация "Можем заедно"

Мария Александрова

Българо-американска комисия за 
образователен обмен "Фулбрайт"

Училищна Телерик Академия

Коалиция за медийна грамотност

Център за творческо обучение

Тук там

Американски университет в България

АРК Академи

СЕУР "Гетия Понтика"

Фондация "БАГРА"

Фондация ТРИ/Академия за родители

СНЦ "Асоциация Родители", Фондация 
"Темпо"

Фондация "Фонд за превенция на 
престъпността - ИГА"

Сдружение "Виа Хуманика"

Народно читалище "ФАР-1930" и "Тиймко" 
ЕООД

Фондация "Партньори - България"

Сдружение "Знание"

Сдружение "Зона семейство"
Сдружение "Равновесие"

Сдружение "Свят без граници" 

Сдружение "Силата на глухите деца"

ФИЦЕ България

СНЦ "Асоциация Родители"
Мартин Ралчев

Тодор Тонев

Калин Николов

д-р Мариела Василева-Славева

Теодора Пампулова

Божура Арт/"Федра"

Контраплан ООД/"На живо"

Фондация "Е.Демирджиян"/БАЗА

Община Стрелча

ИМ-Панагюрище/Конференция

Андвенчър Филмс/Филм за полюсите

ИМ-Панагюрище/Проект за ХДК

ИМ-Панагюрище/Реновация ХДК

Фондация "Международен фестивал за 
късометражно кино "В двореца"

Фондация "Гласът на децата"/Teen Station

Фондация "Цоцорков род"

Кампания "Направи Добро" 

Партньори
Български дарителски форум

Български център за нестопанско право

Фондация работилница за граждански 
инициативи 

Фондация Карол Знание

Inventum 

Българска национална филмотека
НАТФИЗ

Институт за съвременно изкуство
Фондация МУСИЗ

Тръст за социална алтернатива
КВАБА ООД

СНЦ "Асоциация Родители"
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С мисията
да окрилява

tsotsorkovfoundation.bg

Фондация

Лъчезар Цоцорков


