
Фондация “Международна награда на 
херцога на Единбург – България“

Оперативен отчет 2016
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5 328 
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Цели VS постижения

Количествени показатели
Цели за 

2016

Резултати 
към 

31.12.2016

Общ брой лицензирани организации 50 33

Брой активни Лидери в Наградата 160 147

Брой нови участници в Наградата 350 174

Общ брой Участници 530 361

Брой активни проекти 3 3

Приходи 90 000 105 748

Екип (брой хора) 5 3



Финансови приходи 2016

Бюджетирани Реални приходи

Оперативен 
приход (такси) 35 750 20,96% 12 600 11,92%

Фондонабиране 37 000 21,70% 8 900 8,42%

Проекти 97 782 57,34% 84 248,27 79,67%

Общо: 170 532 105 748



Финансови приходи 2016
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80%
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Разпределение на разходите

Бюджетирани
Реално 

изразходени
Общо разходи 160 346,00     99 104,14     

Заплати 67936

42,37

% 38438,4 38,79%

Офис и материали 7180

4,48

% 5898,12 5,95%

Пътувания 10200

6,36

% 4924,76 4,97%

Обучения 19950

12,44

% 10359,8 10,45%

Събития 31100

19,40

% 18056,1 18,22%

Оперативни разходи 13080
8,16

% 11658,3 11,76%

6,80



Разпределение на разходите 2016

39%
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1. Лицензирани организации

Географско покритие: 14 града в България
София, Пловдив, Смолян, Девин, Горна Оряховица, Велико Търново, 
Козлодуй, Оряхово, Копривщица, Варна, Разград, Шумен, Костинброд, 
Плевен

Училища 20

Университети 1

Общини 3

НПО 9

Общо: 33



Активност на Независимите оператори на 
Наградата

6

5

313

5

1
Unactive

Less active

Moderately active
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Super Active

Recently trained



1. Лицензирани организации

• 12 нови лицензирани организации;

• 3 нови града – Варна, Шумен, Плевен;

• Лицензиране на първата бизнес организация –
Mentor Mate;



• Училищата все още е трудно да бъдат убедени в 
полезността на Наградата. Причини за това: таксата, 
липсата на мотивация на учителите (потенциални 
лидери в Наградата), липсата на готовност на 
училищния директор да има програма, която да 
признава неформалните постижения на студентите, 
все още ниска популярност на програмата.

• Новият закон за образованието, който влезе в сила, 
също беше използван като оправдание, което създава 
повече усложнения и задължения, които трябва да 
бъдат разгледани, и не се приветстват нови 
инициативи и допълнителни дейности.

1. Лицензирани организации - Предизикателства



2. Обучения

• През януари 2016 организирахме обучение за 
обучители в Наградата; 

• Проведохме 9 обучителни курса за Лидери в 
Наградата;

• Общо обучихме 97 Лидера;
• Проведохме 1 обучение за супервайзори и 

оценители на Приключенски пътувания; 
• Общо 123 човека преминаха през обучителни 

курсове от нас;







2. Обучения

• Бяхме партньори на колегите ни от Наградата в Латвия в 
рамките на международно обучение за Лидери в Наградата, 
където изпратихме 3-ма представители, които посетиха и 
тяхна церемония по награждаване на участници.



3. Подкрепа на Лицензирани организации

• Организирахме и проведохме 2рата Национална Лидерска 
среща на лидерите в наградата през август 2016 г .;

• Не спряхме с редовните си посещения и месечни срещи / 
разговори с лицензираните организации;

• Организирахме няколко посещения на млади хора в офиса 
на Наградата с цел или да се представи Наградата на 
потенциални участници или да се мотивират вече 
ангажираните млади хора да завършат своето ниво;

• Екипът на Наградата посети на място почти всяка 
лицензирана организация най-малко веднъж през годината, 
за да се увери, че всички стандарти са спазени и да 
мотивират или активират не толкова активни организации;





4. Популяризиране на Наградата

• Проведохме разнообразни дейности и срещи в 
София и страната;

• Изпращахме месечния бюлетин на Наградта, който 
има доста висока четаемост (~ 20%);

• Активно използвахме социалните медии, за да 
популяризираме програмата и резултатите, които 
имаме;

• Създадохме екип от посланици на наградата 
(участниците в Наградата), които активно ни 
помогнаха да популяризираме Наградата.



65 
Статии в 
сайта на 

Наградата

3 
Репортажа в 
Национални 

медии

Публикаци
и в LikedIn и 
NGO bloga

2 800 
Последователи 

във Фейсбук 
(без платени 
публикации)

12
Месечни 
Бюлетина

4. Популяризиране на Наградата



канал Достигната аудитория Измерител количество

Интернет 
страницата на 
Наградата

Брой статии 65

Фейсбук 2 800 Брой постове 200

Фейсбук 2 800 Достигната аудитория 300 000

LinkedIn 70 Постове 40

NGO блог N/A Постове 20

Събития Около 2 000 брой 30

YouTube 100 Брой видеа 5

4. Популяризиране на Наградата





5. Администрация

• Подадохме всички необходими отчети своевременно и 
съобразено изискванията на съответните органи;

• Описахме и стандартизирахме много вътрешни 
дейности и процеси в процедури и онлайн решения;

• Разработихме и официално одобрихме политиката за 
закрила на децата;

• Всички счетоводни и вътрешни документи са добре 
подготвени и поддържани;



6. Фондонабиране

•Успяхме да наберем дарения в размер на 8 600 

BGN;

•Разработихме и отпечатахме нова брошура, 
насочена към потенциални дарители от бизнеса;

•Създадохме стратегия за фондонабиране и 
получихме още 2 000 лв. за нейното изпълнение;



Дарители през 2016



7. Проекти

• Работихме по 2 активни проекта подкрепящи 
главно работата на Наградата за младежи със 
специфични нужди; 

• Подадохме 2 проекто предложения към 
програмата Erasmus +. Едно от тях бе одобрено 
(67 000 EUR, 1,5 години, в партньорство с 
Наградата в Румъния и Словения);

• Разработихме и получихме одобрение за 
Специален проект за развитие на Варна като
Регионален център на Наградата (20 000 BGN/на 
година, с продължителност 3 г.);



7. Име на проекта: Специален проект в Ракитово 
Финансиран от Международната

Продължителност: Юли 2015 – Юли 2018

Стойност на гранта: 4’840 GBP (на година)

Обхват: Въвеждане на Наградата във ВУИ 
„Ангел Узунов“, гр. Ракитово;
Цели:

-20 участника в Наградата;

-5 Лидера в Наградата;



- През ноември 2016, обучихме 5 нови Лидера за работа с 
младежите в Ракитово, 4 ма от миналата година продължиха 
и през втората година; 

- През декември 2016 представихме Наградата във ВУИто за 
втора поредна година; 

- 23 момчета, проявиха интерес (от общо 35), 20 стартираха, 
усърдно работихме със 16, очаква се да завършат 9;

Предизвикателствата и постиженията, които 
имахме:

• Имаме 6 носители на бронзови награди от първата година на проекта;
• През втората година момчетата идваха в София и посещаваха обучения 

за развиване на житейски умения;
• Имахме наистина качествени, но изморени Лидери, тъй като те 

надхвърлиха отговорностите си и даваха много повече за каузата.

7. Име на проекта: Специален проект в Ракитово 
Финансиран от Международната



7. Име на проекта: “Наградата за всички”
Финансиран от Фондация ОУК

Продължителност: Сеп. 2015 – Дек. 2016

Стойност на гранта: 107 273 BGN

Обхват: Прилагане на Наградата в 3 
институционални организации за работа с 
младежи от непривилигировани групи; 
Цели:

-60 участника в Наградата (30 от институции);

-30 обучение Лидера;

-12 обучение Супервайзора;



• Лицензирахме 3 организации (2 в София и 1 в 
Пловдив);

• Направихме 3 Обучителни Курса за Лидери;

• Купихме си екипировка за приключенските 
пътувания и малко оборудване за офиса; 

Предизвикателствата и успехите: 
• Трудна за работа целева група; 
• Нисък организационен капацитет на партниращите 

организации; 
• Нисък процент на брой участници и постигнати Награди; 

7. Име на проекта: “Наградата за всички”
Финансиран от Фондация ОУК



8. Приключенски пътувания

- Наехме си като експерт Координатор 
Приключенски пътувания; 

- Разработихме детайлна и изключително полезна 
процедура за организиране на ПП. 

- Координирахме 13 Приключенски пътувания, 
които завършиха успешно; 

- Купихме си екипировка за ПП, която бе използване 
за нуждите на лицензираните организации; 

- Подписахме ключови партньорства в тази област: 
Български Червен Кръст, Софийски планински 
клуб, First Aid Kit;





9. Ключови събития – Церемония по награждаване



Церемония по награждаване



Церемония по награждаване



Церемония по награждаване



Церемония по награждаване



9. Ключови събития – Национална 
Лидерска среща, август 2016

• Събрахме на едно място повече от 40 Лидери в 
Наградата, а те обмениха опит, добри практики и 
споделиха своите успехи, с цел да повишат 
мотивацията си и да продължат ра работят в 
рамките на Наградата в България; 

• Имахме посещение от Мелиса Стоукс, Регионален 
Директор, към Международната Фондация на 
Наградата; 



Национална Лидерска среща, Август 2016



• 24 Участници в Наградата реализираха своето 
ПП заедно в Лозен планина ( половината от 
тях са младежи от институции); 

• Всички от тях успешно завършиха 4тото 
направление в Наградата, а 15 от тях 
завършиха и ниво Бронз и получиха своите 
значки и сертификати на официалната 
церемония през януари; 

9. Ключови събития – приключенски лагер 
2016





9. Ключови събития – Български представител на 
фъндрейзинг вечеря в Англия; 

През ноември 2016, Теодора 
Ангелова, Лидер в Наградата бе 
гост на фъндрейзинг вечеря в дома 
на НКВ Принц Едуард в Лондон; 

Тя разказа на Наградата в 
България и нейната 
работа с младежи в 
конфликт със закона.



10. Почетен тръст

- През ноември 2016 си избрахме нов председател на 
Почетния Тръст в Наградата;

- Направихме 4 срещи;
- Организирахме си първата стратегическа среща на 

Почетния тръст и покорихме връх Манастирище, в близост 
до ждрелото на река Ерма





11. Други събития и дейности:

• Посетихме регионалната среща на 
Наградата в Словения през юни 2016; 

• Националният координатор на Наградата 
участва в Обучение за Обучители в Лондон, 
организирано от Международната 
Фондация на Наградата;



Благодарим ви!


