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В подкрепа на бързо порастващите 
CSR         Business Signature 

Подкрепа от приятел 
Програмата „В подкрепа на дет-
ството“ е само една от големия 
брой инициативи, които през тази 
година донесоха на УниКредит 
Булбанк и едно от най-ценните 
отличия. Тя стана първата банка 
в страната, сертифицирана като 
„Приятел на детето“ от Национал-
ната мрежа за децата. Признание, 
но и задължение – да продължим 
да сме активни и да работим 
заедно за по-щастливо детство. 

В
сяка година УниКредит Булбанк и фондация 
„УниКредит“ дават възможност на фондации-
те, които работят за каузи, свързани с деца, да 
кандидатстват за финансиране за реализация-
та им. Единственото условие е фондациите да 
са създадени поне две години преди началото на 

всяко издание на програмата и проектите да се реа-
лизират в България. Впоследствие жури от експерти 
от неправителствения сектор и от банката, както и 
от фондация „УниКредит“, решава кои от проектите 
да подкрепи. Конкуренцията е повече от сериозна, 
като общият брой на кандидатстващите проекти 
през 2019 и 2020 г. надхвърли 150. 
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За Агата Кристи да имаме 
щастливодетство е едно от 
най-късметлийските неща, 
които могат да ни се случат. 
Според нас в УниКредит 
Булбанк не по-малък късмет 
е да можеш да помогнеш за 
нечие щастливо детство. От 
две години банката заедно с 
фондация „УниКредит“ развива 
програмата си „В подкрепа на 
детството“ (Call for Europe). 
В рамките на инициативата 
„УниКредит“ е осигурила 
финансиране от 150 хил. лева,  
с които са реализирани 11 
проекта – седем през 2019 г. и 
още четири през тази година  

ЧЕТИРИТЕ ПРОЕКТА, КОИТО СПЕЧЕЛИХА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.:

„ЗАБАВНО Е, ЛЕСНО Е“  
на сдружението с нестопанска цел  
Морски клуб „Приятели на морето“ 
Проектът е насочен към 30 деца 
с различни здравословни пробле-
ми на възраст от 10 до 15 години. 
Главна му цел е чрез използване 
на ресурсите на морето (слънце, 
горещ пясък и морска вода) да се 
проведе рехабилитационна про-
грама за подобряване на здравния 
им статус и психическото им 
състояние. Методът, който ще 
бъде използван, е известен като 
деептерапия (подводна терапия) 
и включва упражнения и плуване 
под вода по водолазен способ.
В рамките на 5 месеца децата 
ще се занимават с тренировки 
по гмуркане, подводно плуване с 
водолазно оборудване, рехабили-
тационни упражнения под форма-
та на игри първоначално в басейн, 
а след това на море. На всяко 
дете ще се направи индивидуална 
програма на база здравословното 
му състояние. 

Информация за 
миналогодишните 
победители, усло-
вията за участие, 
информация за 
старта на новата 
програма може да 
намерите на:

„МОГА САМ“  
на сдружение „Дете и пространство“ 
Проектът е насочен към деца с 
физически увреждания, които не 
могат да говорят и да използват 
ръцете си. Предвижда внедрява-
не в практиката на съвременен 

„КАТО В ПРИКАЗКИТЕ“  
на фондация „Джендър алтернативи“
Проектът предвижда провежда-
не на тематични работилници 
с деца, жертви на насилие. Чрез 
тях на децата, преживели наси-
лие, ще се даде възможност да 
развият талантите и възмож-
ностите си, да преминат по-леко 

през травмата от преживяното 
насилие и да засилят своята со-
циална интеграция.
„Творческият проект „Като в 
приказките“ събира 15 деца на 
възраст от 8 до 14 години и ще 
се осъществи в рамките на една 
година. В него децата ще влязат в 
ролите на сценаристи, актьори и 
дизайнери. Те ще имат за задача да 

„С КАТЕРАЧЕСКИ УМЕНИЯ  
КЪМ НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“ 
на фондация „Конкордия България“
Създаване на терапевтична про-
грама за деца в неравностойно 
положение. Основната цел е чрез 
изграждане на стена за катерене 
да се допринесе за справянето с 
установените взаимонсвързани 
проблеми от умствен, психологи-
чески и моторен характер сред 
60 деца в неравностойно положе-
ние. „Терапевтичната програма 

    Екатерина Анчева, директор „Връзки с обществеността  
и комуникации“ в УниКредит Булбанк

ще включва катеренето като 
една изключително полезна дей-
ност за справянето с такива про-
блеми, което вече е доказано на 
практика. Ние сме твърдо убеде-
ни в това и се радваме, че стар-
тираме изпълнението ù. Благо-
дарим на „УниКредит“, че оцени 
високо нашата идея и подкрепи 
частично изграждането на сте-
ната за катерене и стартиране-
то на терапевтичната програма 
в Детски център „Конкордия“ в 
Орландовци“, казват от фонда-
ция „Конкордия България“. 

високотехнологичен метод за 
допълваща и алтернативна кому-
никация, при който чрез движения 
на очите и насочване на погледа 
може да се използва специали-
зиран софтуер за комуникация, 
синтезирана реч, обучение и раз-
витие на когнитивни умения.

напишат 2 приказки, оформени в 
театрална постановка с помощта 
на актрисата Даниела Костова, а 
след това да измислят и своите 
костюми“, обясняват от фондация 
„Джендър алтернативи“. 


