През 2016 година СЖББ успешно поднови дългосрочното си сътрудничество с някои от
корпоративните дарители като: Посолство на Република Ирак и Представителство на
Султанат Оман, Български червен кръст, Фондация „Мисия без граници”. През
последната година СЖББ успя да привлече няколко големи компании като нови
корпоративни донори: през октомври 2016 г. Хенкел България предостави хигиенни и
козметични продукти на стойност 6406 лева, а Теленор България дари повече от 500
комплекта нови мъжки и дамски облекла. Сътрудничеството с фирмата за обувки Мат Стар БГ ЕООД беше подновено – през юни те предоставиха за хуманитарния център на
Сдружението повече от 300 чифта обувки, които бяха разпределени за бежанците,
живеещи на външни адреси и за търсещите закрила, настанени в центровете на ДАБ.
В резултат на нарастващата популярност на СЖББ и благодарение на доверието,
създадено сред дарителите и широката общественост, за първи път хуманитарната
дейност на СЖББ бе подкрепена от:




Фотографска къща „PhotoPlace”, които дариха няколко кашона със сладкиши за
децата;
Френският културен институт, който участва в благотворителната кампания „Добре
дошли в българското училище”, предоставяйки обучителни и учебни материали;
„Проект Бежанци” на Каритас София, които участваха в кампанията за даряване на
хигиенни продукти.

Като един от финалистите в конкурса „Промяната, която искам да бъда”, организиран по
проект „100 за 100” през феврари, Сдружението спечели три ноутбука Lenovo, които
успешно се използват в ежедневната работа на социалните медиатори на СЖББ в
районно-приемателните центрове на ДАБ.
В областта на работата с индивидуални дарители и през 2016 година продължи практиката
много от тях да изпращат материалните си дарения чрез куриерски компании от цялата
страна.
Дарения, получени през 2016 година:





Индивидуални дарители – 164 души;
Юридически лица – 18 дарения от 16 юридически лица: Посолство на Република
Ирак, Фондация „Мисия без граници”, СОХО център, Проект „100 за 100”, 105-то
училище „Атанас Далчев”, гр. София, МатСтар БГ ЕООД, Англо-американско
училище, Български червен кръст, Форум „Кариера с кауза”, Представителство на
Султанат Оман, Фото студио „Photo Place”, Теленор България, Френски културен
институт, Хенкел България ЕООД, Дом за медицински грижи, Коледен
благотворителен базар;
Предметни дарения: За 2016 година СЖББ получи предметни дарения от
юридически лица на обща стойност 41 186,86 лева и от индивидуални дарители,
участвали в различни дарителски кампании, предметни дарения на обща стойност
762,11 лева;



Парични дарения: 20 парични дарения от 17 индивидуални дарители и 2 парични
дарения от юридически лица на обща стойност 3 710,70лева.

