
СЖББ реализира своята дейност благодарение на огромен брой дарители. Наши съмишленици 
през 2018 година бяха организации, частни фирми и физически лица. Получени, регистрирани и 
раздадени са различни материални дарения под формата на дрехи, училищни материали, 
кухненска посуда, играчки, ученически пособия от индивидуални дарители.  

 Приходи от финансирания по проекти - 359 207, 41 (ВКБООН, УНИЦЕФ, БФЖ, Обувки за 

България) 

 Приходи от дарения в натура и парични дарения - 55 201,83лв 

 Приходи от услуги - 15 807,18 (МОМ, НКБТХ) 

През 2018 година наши съмишленици и спомоществователи бяха: 

„АВЕНДИ“ ООД – на два пъти през 2018 година откликнаха на наша молба за помощ и  дариха на 
нашата организация храна за деца HIPP на обща стойност 6 572,20 лв. Дарението беше 
разпределено на нуждаещи се семейства, които изпитваха затруднение в изхранването на най-
малките членове на своите семейства в РПЦ- Овча купел, Враждебна, Военна рампа, както и на 
външни адреси. 

„БЕБЕЛАН“ ООД – се погрижиха за кърмачетата и децата до 3 годишна възраст, като дариха 
адаптирано мляко Бебелан Лакта на обща стойност 2 400,96лв.     

„АКСОН БЪЛГАРИЯ“ АД – безвъзмездно дариха на децата в нужда, настанени в РПЦ София – Овча 
купел 102 кутии адаптирано мляко Аптамил и Милумил, за изхранването на деца от 0 до 3 години 
за 3 082,22 лв. 

„РОЗАИМПЕКС ТРЕЙД“ ЕООД – дариха 600 броя козметични продукти на обща стойност 1 727лв. 
Те бяха за нуждите на млади момичета и жени –бежанки и търсещи закрила , настанени в 
регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците към МС в гр. София, 
както и на външни адреси. 

„МАТ СТАР“ ООД – отново ни потърсиха и през пролетта на 2018 година и бяха наши дарители. 613 
чифта обувки, чехли и сандали бяха неоценима помощ за търсещите закрила и бежанци. Обща 
стойност на дарението –  7 595,45 лв. 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД НА ЖЕНИТЕ“ – предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 000 
лв. в „Подкрепа на уязвими групи бежанци и търсещи закрила:самотни и многодетни родители, 
жени жертви на насилие и злоупотреба“. Средствата бяха изразходвани целево според 
изискванията на проекта, а именно: закупуване на хранителни продукти; предоставяне на 
регулярна подкрепа на уязвимите групи: транспорт, логистика, разпределение, регистриране. 

„РАНДИ“ ООД -  дариха така необходимите през цялата година бебешки пюрета, нектари, 
бисквити и други детски храни на обща стойност 1 043,60 лв. 

LSD Charities – Християнска благотворителна организация за втора година се отзова на наша молба 
за хуманитарна помощ. Дарението беше на обща стойност 900 лв. и беше изразходвано за 
транспорт на хранителни и хигиенни продукти. Пакетите бяха раздадени на три конкретни дати на 
нуждаещи се семейства в РПЦ –София, кв. „Военна рампа“, кв.„Овча купел“ и кв. „Враждебна“. 

Холософско общество в България – Организацията подкрепи дейността на СЖББ за втори път. За 
нуждите на бежанци и търсещи закрила лица бяха закупени топли зимни дрехи на обща стойност 
461 лв. 



АВАНГАРД – осигуриха дамски дрехи, общо 148 броя на стойност 1 570,99 лв. Облеклата бяха 
раздадени целево на нуждаещи се млади момичета и жени – бежанки и търсещи закрила. 

ГАЛИНА БОЗВЕЛИЙСКА – Една българка с голямо сърце. Тя е от гр.Стара Загора и ни подкрепяше 
със собствени средства през цялата година, като превеждаше суми, които бяха изразходвани 
целево за бебешки храни, ученически пособия  и хигиенни препарати.  


