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ГОДИШЕН ДОКЛАД
НА ФОНДАЦИЯ „ЖИВО СЕЛО”
ЗА 2014 ГОДИНА

Фондация „ЖИВО СЕЛО" - е неправителствена организация с дейност в обществена
полза, учредена на 23.06.2014 г. с адрес на регистрация: с. Брестово, община Ловеч, ул.
„Хаджи Димитър”, N: 4 и адрес на управление в гр. София 1505, ул. Алеко Константинов
3-5, офис 3.
Учредителите на фондацията са 30 сърцати личности – доброволци, родители,
предприемачи, лидери в своята общност, филантропи – хора, които знаят, че нещата рядко
се случват бързо и лесно, но пък си заслужава да инвестираш време и енергия в тях и които
вярват, че единствения адекватен начин за трайно противодействие на негативните
тенденции в България е да работим заедно за промяна на средата.
Броят на хората, които желаят пряко да участват в работата на фондацията, постоянно
нараства.
ФОНДАЦИЯТА ЦЕЛИ:
• Да подпомага процесите на икономическо и социално развитие на района на село
Брестово, област Ловеч, а в дългосрочен план и на други малки населени места в
страната;
• Да създава условия за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежи,
като подпомага личностното им израстване и ги насърчава да откриват и развиват своите
таланти и повишава професионалната им компетентност, знания и умения;
• Да възпитава и развива в младежите, с които работи, себеуважение и да насърчава
творчество, любопитство, трудолюбие, предприемачество и чувство за отговорност у
тях;

• Да подпомага тези младежи в осъзнаването на ценностите на индивидуалната свобода и
свързаните с нея отговорности пред обществото и общностите, в които живеят; да ги
насърчава да търсят консенсусни решения, чрез които да постигат собствените си
интереси, зачитайки интересите на околните;
• Да подпомага младите хора от уязвими групи, с които работи, като им помага да намират
смисъл в онова, с което се занимават; да развиват способността си да оцеляват и
просперират в конкурентна среда, разчитайки на собствения си талант, труд и лична
отговорност;
• Да развива и утвърждава доброволчеството, като ценност на гражданското общество в
България.
За постигане на целите си, фондацията работи по създаването на Център за мотивация,
развитие и професионална ориентация на младежи „ЖИВО СЕЛО“, а също така:


създава мрежа от работодатели в района, чрез които Живо село ще поддържа активна
връзка между младите хора и бизнеса, ще предоставя информация за неговите
потребности по отношение на квалификация и ще посредничи при осигуряването на
стажове, производствени практики и други форми на обучение, свързани с реална
професионална реализация;



създава мрежа от организации, предоставящи обучения в различни професионални
направления;



организира и провежда дейности по професионална подготовка и ориентация;



създава мрежа от доброволци, които да подпомогнат усилията на фондацията за
съживяване на района;



създава мрежа от контакти със сродни български, чуждестранни и международни
организации и инициира и разработва проектни идеи и проектни предложения,
участва в апликационни процедури и в проекти и дейности, организирани от други
български, чуждестранни и международни организации съобразно целите си;



привлича изявени експерти, специалисти и личности от България и чужбина и други
български и чужди организации със сходни цели за подпомагане на дейността на
фондацията;



подпомага държавни и частни организации в техните усилия, свързани с усвояването
на средства от Европейски и други фондове за развитие на селската среда и местното
самоуправление, включително подготовка и управление на проекти, участие в
апликационни процедури, независима експертна оценка и анализи на политики,
програми и проекти, провеждани от държавни и частни организации в социалната
област и др.;
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подпомага и стимулира утвърждаване на добри практики за мотивация, развитие и
професионална ориентация и интеграция на млади хора, както и такива в сферата на
доброволчеството и социалното предприемачество в България;



подпомага успешния трансфер на добри световни практики в подкрепа на по-висок
жизнен стандарт за гражданите на Република България;



провежда теоретични и приложни изследвания, събира и съхранява статистическа,
икономическа и друга информация и база-данни, провежда семинари, конференции,
дискусии, кръгли маси и курсове.

УЧРЕДИТЕЛИ
1. Александрина Стоева, Индъстри Уоч Груп ООД, офис Пловдив
2. Анна Ганева, изпълнителен директор на Център за либерални стратегии, гр. София
3. Анна Иванова, експерт социално икономически анализ и оценка, партньор в Крида
ООД, компания специализирала в одит на проекти и програми
4. Анна Колева, PR директор на телевизия BIT
5. Боряна Климентова, програмен координатор към Надежда и домове за децата –
клон България, социален работник и социален педагог със задълбочени познания и
дългогодишен опит в сферата на социалната работа и социалните дейности
6. Валери Тотев, строителен предприемач в гр. Севлиево
7. Весела Цанкова, Председател на Управителния съвет на Сдружение за граждански
инициативи град Ловеч, чийто фокус е подкрепата за лица в неравностойно
положение, чрез предоставяне на социални услуги и развиване на социално
предприемачество
8. Георги Лазаров, юрист, експерт тръжни процедури и обучител
9. Георги Христов, предприемач
10. Гергана Пападопулу, експерт развитие на селските региони и еврофинансиране за
развитие на селските региони, обучител
11. Добромир Живков, социолог
12. Ивайло Матеев, финансов експерт, член на Съвета на директорите на ИД „ОББ
Балансиран фонд” АД
13. Иван Белчев, експерт маркетинг и продажби
14. Иван Петров, Генерална дирекция Енергия на ЕК, Люксембург
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15. Йорданка Ганчева, програмен директор на фондация ФОРУМ, изследовател с
дългогодишен опит в изследователската работа, разработването и управлението на
проекти, финансов и оперативен мениджмънт на неправителствени организации в
България и региона
16. Йордан Танковски, психолог, експерт в работата в уязвими групи
17. Красияна Стоянова, финансов експерт
18. Кремена Михайлова, предприемач
19. Кремена Иванова, психолог
20. Павел Дочев, експерт развитие на селските региони и еврофинансиране за
развитие на селските региони, обучител
21. инж. Павел Павлов, началник отдел АПФСО в Национален институт за обучения и
квалификация в системата на образиванието, експерт с умения и опит в
преподаването и организирането на учебния процес – бивш лектор по
дървообработване, учител по теория и практика, зам. директор на СПТУ по
машинистроене, пом.директор по АСД в 68 СОУ, експерт по организация на
средното образование в РИО гр. Перник
22. Павлинка Долашка, предприемач и иноватор, носител на наградата „ПИТАГОР” в
категория „Научен колектив с внедрени разработки в бизнеса”
23. Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация ФОРУМ, експерт с
дългогодишен опит в изследователската работа, разработването и управлението на
проекти, финансов и оперативен мениджмънт на неправителствени организации,
както в България, така и в други страни от региона.
24. Павлина Чаушева, експерт търговска логистика – внос, износ, доставки до клиента
25. Росица Хаджигеоргиева, педагог
26. Светлана Тарашоева, радио журналист в БНР
27. Сузана Де Жезус, бивш геодезист на ЦЕРН, избрала с. Брестово за свой нов дом и
активно работеща за съживяването на района и събуждане на туристическия
интерес към него
28. Теодора Гандова, председател на УС на сдружение НПО ЛИНКС, гр. София,
експерт с дългогодишен опит в граждански проекти и инициативи
29. Фани Давидова-Пенева, юрист с дългoгoдишeн oпит кaтo cъдeбeн peпopтep в БНР,
екcпepт пo по достъп до обществена информация и зaщитa нa личнитe дaнни
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30. Янка Александрова, изпълнителен директор на фондация „Съвременност”, гр.
Ботевград, педагог с дългогодишен опит и експерт в работата с както с млади хора,
така и с маргинализирани и уязвими групи.
Органите на фондацията са Управителен съвет, Изпълнителен директор, Съвет по контрол
на обученията, Съвет по набиране на средства и популяризиране на дейността и Вътрешен
одит
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Управителният съвет на фондацията се състои от 9 души, избрани сред учредителите на
организацията.
Председател на УС – Павлина Петрова
Членове на УС: Александрина Стоева, Анна Ганева, Анна Иванова, Весела Цанкова,
Георги Христов, Йорданка Ганчева, Кремена Михайлова и Павел Дочев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на фондацията е Сузана де Жезус
СЪВЕТ ПО КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЯТА:
Съветът по контрол на обученията (СКО) се състои от 10 члена, избрани сред
учредителите на организацията.
Председател: Гергана Пападопулу
Членове: Боряна Климентова, Валери Тотев, Ивайло Матеев, Йордан Танковски, инж.
Павел Павлов, Кремена Иванова, Павлинка Долашка, Росица Хаджигеоргиева, Янка
Александрова
Съгласно устава на организацията Съветът по контрол на обученията:
1. подпомага дейността на Управителния съвет по отношение разработването
на обучителни програми и приемането на обучителни материали, които се
използват в Центъра;
2. подпомага дейността на Управителния съвет със съгласуване и препоръки,
относно обучителните организации, които извършват обучения извън
Центъра;
3. определя критериите за избор на обучителни организации, обучителни
модули, материали, инструменти и методи, определя реда и съгласува
дейността на фондацията, която касае провеждането на обучения, избор на
обучителни организации и обучителни модули, като ги съобразява с
Правилника за дейността на фондацията;
4. съобразява дейността на фондацията с най-прогресивните и модерни
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тенденции в областта на обучителните материали и подходи за мотивация и
професионална интеграция на млади хора от уязвими групи;
5. в края на всяка календарна година изготвя доклад до Управителния съвет с
оценка на обучителните програми и материали, оценка на дейността на
Центъра от гледна точка на областта, в която СКО действа и предоставя
препоръки за следващата година.
Съвет по набиране на средства и популяризиране на дейността
Съветът по набиране на средства и популяризиране на дейността (СНСПД) се състои от 7
члена, избрани сред учредителите на организацията.
Председател: Иван Белчев
Членове - Анна Колева, Добромир Живков, Павлина Чаушева, Светлана Тарашоева,
Теодора Гандова, Фани Давидова-Пенева.
Съветът по набиране на средства и популяризиране на дейността:
1. подпомага дейността на Управителния съвет чрез разработване на
дългосрочен и ежегоден план за набиране на средства и списък с
донорски организации, публични институции, частни фирми и медии в
България, ЕС и света, с които членовете на СНСПД комуникират и пред
които представят дейността на Центъра с цел популяризиране на и
набиране на средства за дейността на организацията;
2. в края на всяка календарна година изготвя доклад за дейността си до
Управителния съвет, в който прави оценка на използваните възможности
за набиране на средства и популяризиране на фондацията и предоставя
препоръки за следващата година.
Вътрешен одит
Органът за вътрешен одит се състои от 3 члена, избрани сред учредителите на
организацията: Георги Лазаров, Иван Петров и Красияна Стоянова.
Вътрешният одит:
1.

проверява и докладва на Управителния съвет за дейността на Изпълнителния
директор, СКО и СНСПД и съответствието й с взетите решения на
Управителния съвет и в съответствие с целите на фондацията;

2.

проверява счетоводните политики и процедури и изпълнението на бюджета на
фондацията.
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ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014
Основните усилия на организацията през 2014 година бяха насочени към изграждане на
институционален капацитет и представяне на идеите на фондацията пред потенциални
донори и бъдещи партньори.
След всяко следващо представяне ставаше все по-видима нуждата от изготвяне на
задълбочен анализ и оценка на обезлюдяването и младежката безработица в областта,
както и нуждата от създаване на щирока мрежа за противодействие на източниците на тези
проблеми, обединяваща представители на всички заинтересовани страни. Важно беше да
се разбере кой е готов да се включи и с какво може да бъде полезен в рамките на тази
мрежа. За тази цел бе подготвено проектно предложение, с което ЖИВО СЕЛО
кандидатства за финансиране в рамките на третата покана за проекти на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.
Резултатите от конкурса ще бъдат известни до април 2015 г., а дотогава екипът на Живо
село ще продължава да работи по спечелването на съмишленици, идентифицирането на
потенциални партньори и събирането на добри практики и модели за съживяване на
обезлюдяващи се райони.
Павлина Петрова
Председател на УС
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