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Платформата.бг
Платформата.бг е създадена през 2015 г. от Фондация BCause като удобен
инструмент за набиране на онлайн дарения от български организации и активни
хора. Даряването става онлайн - през системата Борика или през PayPal, по
банков път – през дарителската сметка на Фондацията, и през CAF America за
дарители-данъкоплатци в САЩ.
Освен кампании, Платформата.бг развива редовно дарителство като
продължение на проекта си за дарителство от работното място и създава
удобно пространство за фирмени инициативи, осъществявани съвместно със
служителите.
www.platformata.bg

Наградата “Златната ябълка”
На 1 юни 2020 Националната мрежа за децата
присъди на Фондация BCause наградата “Златна
ябълка” в категория “Благотворител”. Наградите
отличават личности, организации и институции,
които с работата си са допринесли за защита
правата на децата и за подобряване на тяхното
благосъстояние.
Номинацията беше направена от Фондация
“П.У.Л.С.”, заради:
“ПЛАТФОРМАТА.бг
и дарителските фондове на BCause, които
подкрепят деца в риск, деца и младежи от институции, деца с увреждания,
здравеопазване, образование и култура.”

Активно работим за постигане на напредък по Целите за устойчиво развитие
на Глобалния договор:
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ДАРИТЕЛСКИТЕ КАМПАНИИ
През 2019 г. в Платформата.бг имаше 107 активни кампании, приключили до
края на годината. Общо набраните средства са 292 152,15 лв. Общо изплатените
на кампании са 252 145,95 лв. Такси при получаване на даренията (банка и Paypal) – 1 940,80 лв. Разходи за управление – 15 673, 50 лв. (5% след такси 14 510,57
лева, плюс целеви дарения „Щедър вторник“ 1 162,93 лева).
107-те кампании се разпределят в следните категории:

Б Р О Й К А М П А Н И И П О К АТ Е ГО Р И И В П Л АТФ О Р М АТА . Б Г П Р Е З
2019
Бездомни животни

5

Дейности за деца в институции

21

Култура / изкуство

6

Лечение / рехабилитация

12

Образование / наука

21

Подкрепа за бежанци / мигранти

5

Подкрепа за хора в третата възраст

2

Подобряване на средата

16

Помощ за бездомни

1

Природозащита

4

Услуги за хора с увреждания

13

Човешки права

1
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Най-много кампании са в сферите “Образование и наука”, “ Деца в институции”
и “Подобряване на средата”.

292 152,15 лв.
Общо набрани
средства през 2019 г.
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25

35%

от търсените средства
са били набрани средно
от всички кампании в
Платформата.бг
Платформата.бг публикува кампании само на одобрени получатели,
след преглед на техните документи и
сключване на договор за яснота на
отношенията между получателите и
сайта. Списъкът им може да видите
тук.

Инициатор на кампания може
да бъде както някой, свързан с
получателя – член на екипа, доброволец, така и външен за организацията човек.
Договорът позволява организацията да получава средствата от неограничен
брой кампании в рамките на неговото действие. През изтеклата 2019 година
13 организации са били получатели на повече от една кампания – организирана
от тях или от външни инициатори.
Получател

Брой кампании

1

Фондация „Дечица”

							13

2

Българска организация на хижи с обсeрвация 				

3

Сдружение „Мулти Култи колектив“						5

4

Фондация „Ела и ти” 								5

5

Фондация "Четири лапи"							4

6

Фондация „Соушъл фючър” - Jamba						3

7

Инициатива „Капачки за бъдеще”/ Фондация „Лазар Радков“		

8

Сдружение „Прегърни ме” 							2

9

Специализирана болница за активно лечение
по детски болести „Проф. д-р Иван Митев"					

6

2

2

10 Туристическо дружество "Насам-натам" 					2
11

Фондация "П.У.Л.С."								2

12 Фондация за палиативни грижи за деца "Ида"				

2

13 Сдружение „Студенти в действие”						2

Годишен отчет ‘2019
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Фондация BCause организира три
кампании за собствени фондове –
Стипендиантската програма „Готови
за успех“ за ученици и студенти с
отличен успех без родители или с
един родител, Фонда за лечение и
рехабилитация на деца и Фонда за
подкрепа на жени, пострадали от
домашно насилие. Фондовете после
разпределят набраните дарения до
хора и организации и дават възможност
на дарители, които имат желание да
дарят, но подкрепят по-скоро тема,
отколкото конкретна организация.

Впечатляващ е успехът на кампанията „Дигитална кино машина за кино
„Влайкова“ на Образцово народно
читалище “Антон Страшимиров - 1926”
в категория “Култура и изкуство”,
което показва, че с добра комуникация
набирането на средства онлайн е
възможно не само за популярните
здравни и социални каузи.
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ИНИЦИАТОРИТЕ
През 2019-та има отчетлива тенденция отделни инициатори-физически лица и
инициативни групи да правят успешни кампании, което се дължи на съчетанието
между личните причини и мотивация и подходящи благотворителни каузи.

130%
от търсените
средства

Кампания на Румен Игнатов в
полза на Фондация „Дечица”,
“1000 Balkan Charity Challenge”

Инициатор може да бъде човек,
който съчетава спортните си умения и
хъс с благотворителна кауза - 13 бегачи
избраха каузата на фондация „Дечица“,
5 - сдружение „Мултикулти колектив“ и
3 - фондация „Соушъл фючър“ – Jamba в
ежегодния Благотворителния маратон
“1000 km Balkan Charity Challenge”
между Букурещ и София. Бегачите
могат да избират измежду български
и румънски благотворителни каузи и
да набират средства за тях от своите
фенове. С близо 30% надхвърли целта
си кампанията на Румен Игнатов в
полза на Фондация „Дечица“.

125%
от търсените
средства

Кампания на Маргарита Евтимова
в полза на УМБАЛ “Св. Георги” Пловдив

Отделни инициатори и Инициативната
група
#Задоброто
и
Маргарита Евтимова проведоха 4
кампании за ремонт или оборудване на
медицински заведения. Най-голям обем
дарения привлече кампанията “Ремонт
на чревни инфекции в Инфекциозна
клиника към УМБАЛ “Свети Георги”,
Пловдив – 39 980 лв., при целева сума
35 000 лв., проведена от Инициативна
група #ЗаДоброто.

Годишен отчет ‘2019
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РЕДОВНО ДАРИТЕЛСТВО
Освен кампании за конкретна цел и повод, организациите имат нужда и от
редовни дарения за основните им дейности – социални работници, материали
и консумативи, транспорт и режийни. В секцията „редовно дарителство“ са
представени такива организации, които набират пари редовно – включени са
организации, които вече получават редовни дарения чрез нашата програма
за дарителство по ведомост или имат реализирани три успешни кампании в
Платформата.бг.
Начините за редовно дарителство са чрез редовно месечно дарение с
PayPal, редовно месечно дарение с CAF America или чрез дарение по ведомост
– за фирмени служители.
През 2019 най-успешни в привличането на редовни дарители бяха от
Института за хуманни политики – за поддържане на центъра за работа със
зависими „Розовата къща“ и Проект „Северозапад“. Фондовете „Готови за успех“
и Лечение и рехабилитация на деца също имат редовни дарители.
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ПАРТНЬОРСТВО
С ДАРИТЕЛСКИ ИНИЦИАТИВИ
През 2019 г. Платформата беше избрана за дарителски инструмент от три
национални дарителски инициативи: Щедрият Вторник, България Дарява и
1000 km Balkan Charity Challenge.

Щедрият Вторник
България отбеляза празника на 3 декември 2019 с
дарителска кампания и форум под мотото „Лично за
дарителството в училище“. За трета поредна година
Фондация BCause - като официален партньор за
България на световното движение, организира
национална информационна и дарителска кампания
по случай празника на щедростта и дарителството
- #ЩедриятВторник. В продължение на 4 седмици
30 училища от цялата страна набираха дарения
за своите училищни проекти - от инструменти за
духовия оркестър през сензорна стая до спортно
игрище.
Две дарителски платформи участваха в
инициативата - DMS - България (Единен дарителски
номер) и Платформата.бг. Училищните кампании
набраха общо 80 426,5 лв., като даренията през
Платформата възлизат на 25 873 лв.

1000 km Balkan Charity Challenge
Това е най-мащабното спортно благотворително
събитие на Балканите. Фондация BCause е
традиционен партньор на маратона,
За седма година участниците изминаха 1050 км с
велосипед и тичайки за общо 11 дни, от 19 октомври
до 29 октомври 2019. Трасето е на територията на
Румъния и България.
Ултрамаратонът е мощно средство за набиране
на дарения за благотворителни социални каузи в
двете страни. Той насърчава спорта на открито като
алтернатива за здравословен начин на живот, както
и активното екологично поведение, чрез засаждане
на уникални дървесни видове по трасето.
Даряването за българските каузи става чрез
Платформата.бг (platformata.bg), общата сума за
трите български каузи - през 2019 година е 21 701 лв.

Годишен отчет ‘2019
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ЗА ФИРМИ
През 2019 г. Платформата разви нова функционалност – раздел „За фирми“,
които редовно подкрепят различни каузи и дават възможност и на служителите
си да го правят. От тази възможност първи се възползваха PPD, ERA и PaySafe.
Базари, празнични събития, тиймбилдинг благотворителност - сега всичко
това може да ползва улеснението на онлайн дарителството с Платформата.бг.
Всяка компания може да създаде своя фирмена страница за даряване на
служителите си, като включи една или повече каузи. Страницата носи фирменото
лого и може да представи основните ценности и направления в полето на
социалната отговорност. А апелите за подкрепа стигат лесно до потенциалните
дарители, както вътре в компанията, така и извън нея - до партньори, клиенти.
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Фирмите, които вече имат дарителски страници в
ПЛАТФОРМАТА.бг

Фирмената кампания We are one PPD! New medical monitors for ‘’Sheynovo’’ постигна успех с привлечени 11
130 лв. от 117 дарители за закупуването
на 2 пациентски монитора за II САГБАЛ
„Шейново”.

Годишен отчет ‘2019
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Подробен отчет
През 2019 получателите и инициаторите на 57
приключиха и отчетоха кампаниите си.
Подробният отчет включва кратко представяне на
целите и постигнатото от кампаниите и дейностите,
извършени със събраните средства през Платформата.
бг и от други източници или които предстоят да
бъдат организирани. Повече подробни истории на
успешни кампании могат да бъдат намерени в блога на
Платформата.бг.
Изтегелете или прегледайте онлайн в секция Отчети:
www.platformata.bg/bg/about/reports.html
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ЕКИПЪТ НА ПЛАТФОРМАТА.бг
Платформата.бг е създадена и се управлявава от Фондация BCause.
Нашите експерти могат да Ви помогнат да създадете своята кампания и да
Ви дадат съвети какво да правите след това, за да постигнете целта си.
Кандидатстване и документи за одобрение:
Людмила Атанасова - lucy@bcause.bg

Помощ за комуникации на кампании:
Людмила Атанасова - lucy@bcause.bg
Веселина Йорданова - veselina@bcause.bg
Ива Петрова - iva@bcause.bg
Мая Косева - maya@bcause.bg

Изграждане и техническа поддръжка на Платформата.бг
КАЯ Продукшънс

Годишен отчет ‘2019
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Снимка на корицата: Людмила Атанасова
Графично оформление: КАЯ Продукшънс
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