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Въведение и контекст 
 
 
Основното предизвикателство при работа с хора с увреждания у нас се състои в това, че в 
България липсва официална статистика относно демографски критерии, вид и степен на 
увреждане, възраст или какъвто и да е друг критерий, по който да може да се направи 
съпоставка и план за действие. Това възпрепятства организациите и хората да се създадат и 
приложат адекватни политики по отношение включването им в обществото, така че да могат да 
водят нормален живот. 
 
„Ротари Клуб София Балкан“ представя своя проект за изграждане на ателие за работа за 
майки на деца с увреждания. Идеята ни е в този център родителите да работят и да създават 
настояще и бъдеще за себе си и тези около тях. Каузата ни дава шанс на майките на деца с 
увреждания да върнат самочувствието си, финансовата си стабилност, да се погрижат по-
добре за децата си и да се почувстват силни. Партньори в проекта ни са СО, Район „Лозенец“, 
които предоставят сграда на стойност около 500 000 лева за период от 10 години, и фондация 
„Майко Мила“, които ще поддържат центъра в идните 10 години.  
 
Какъв е проблемът? 
 
На родителите на деца с увреждания (най-често майките) им се налага да останат вкъщи, за да 
се грижат за децата си. Целта на проекта ни е да стимулираме включването на майки на деца с 
увреждания за работа и самостоятелност и да се върнат към активен начин на живот. В 
противен случай сега голяма част от тях са обречени на физическа, финансова и емоционална 
изолация и живеят много тъжен живот. 
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Как ще променим това? 
 
Ще предоставим на майките на деца с увреждания възможността да работят, да се 
преквалифицират и най-вече да бъдат социално активни в среда, където ще бъдат разбрани и 
подкрепени. По този начин ще могат да използват натрупания професионален опит, както и да 
придобият нови умения, чрез които да се издържат сами. Този Ротари проект е уникален не 
само с тематиката си, но и със своя мащаб. 
 
 
С какво ще помогне нашият проект? 
 
Основната ни цел е да стимулираме майките на деца с увреждания да започнат или да 
продължат да работят, да бъдат независими и да се грижат за себе си. В момента фондация 
“Майко Мила“ работи с над 80 майки от цяла България. Този проект ще разшири дейността на 
центъра и ще даде достъп до работа на над 300 майки. Ще организираме процеса на работа, 
закупуването на необходимите материали, събиране на готовите продукти, складирането им в 
София и изпълняването на поръчки към корпоративни и към частни клиенти. Част от нашия 
план е и организирането на тематични базари на различни места в страната и чужбина. Към 
изброените дейности фондация „Майко Мила“ ще поеме и рекламиране на дейността на 
центъра, така че да достигнем до максимално широк кръг от заинтересовани клиенти. 
 
 
Как ще постигнем поставените цели? 
 
Изграждането на планирания център ще служи едновременно като работно място и място за 
взаимопомощ на една от най-пренебрегваните социални групи – майките на деца с 
увреждания. На първия етаж ще бъде изграден магазин, а към него ще има отворено ателие, 
така че клиентите да могат да виждат как се изработват продуктите, да могат да се запознаят 
на живо с жените, които са ги направили. Вторият етаж ще бъде обособен като 
административна част и зала за обучения и терапевтични срещи с професионалисти. Част от 
жените нямат опит с ръчно изработване и те ще бъдат обучавани от тези с повече опит. 
Просторното мазе на сградата ще бъде използвано за складово помещение.  
 
Какво ни прави квалифицирани да го направим? 
 
„Ротари Клуб София Балкан“ има богат опит в сферата на социалните проекти, развивайки 
своя баскетболен проект над десет години. Общата стойност на проекта е над 1 милион 
щатски долара, а най-големият ни успех е, че успяхме да обединим спонсори и общината да 
работят заедно за устойчивостта на хората в инвалидни колички, които желаят да спортуват. 
Също така искаме да подчертаем, че сме печелили и управлявали дистриктен грант, клубът ни 
има множество членове, които умеят да създават и осъществяват мащабни проекти.  
 
Имаме потвърждение от община „Лозенец“, че ще можем да влезем във владение на 
обещаната сграда в близките месеци. 
 
Фондация „Майко Мила“ също може да се похвали със значим социален принос от дейността 
си. Организирали са национална кампания за безплатни профилактични прегледи на майки на 
деца с увреждания в над десет български града, подпомагайки крайно нуждаещите се жени. 
Чрез безплатната online платформа за продажба www.olemale.bg , ползвана от над 200 майки 
на деца с увреждания. Участват в над 40 благотворителни базара с продукти, изработени от 
майки на деца с увреждания от цяла България. 
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Финансиране на проекта и набиране на средства 
 
С помощта на вас и нашите партньори се надяваме да съберем сумата от 52 000 щатски 
долара. 
 
 

Устойчивост на проекта и центъра 
 
Готовият център ще бъде място за регулярни фестивали и базари с ръчно изработени 
изделия, направени от майки на деца с увреждания, свързани с различни поводи. Това ще 
спомогне за финансовата устойчивост на проекта във времето. А увеличените обеми на 
поръчки ще ни позволят да привлечем повече майки, които да се включат в проекта, като по 
този начин ще разпространим социалния ефект на проекта. Проучването ни показва, че можем 
да очакваме значително количество поръчки не само от частни клиенти, но и от корпоративни.  
 
Ще отворим центъра с трима постоянно ангажирани човека, които ще се грижат за 
ежедневната работа на центъра, като целта е наред с нарастване обема на работа и броя на 
включените в него майки на деца с увреждания до над 300 майки. За 10 години планираме 
броят на служителите да достигне 10 души. Отделно ще включим и до 10 допълнителни души 
при подготовка на големи кампании (Коледа, Баба Марта, Великден или при особено големи 
поръчки).  
 
Държим да отбележим, че освен като място за работа центърът ще бъде място и на постоянни 
обучения за повишаване на квалификацията и психологична подкрепа. 
 

Защо трябва да подкрепите този проект? 

 

● Развиване на местните общности: Социалното предприемачество допринася еднакво 
за развитие на бизнеса и на общността, в случая това са майки на деца с увреждания. 
Работещата майка дава пример на децата си за това как усилията се възнаграждават.  

● Обединяване на усилията на различни организации с цел по-добър обхват. 
● Ниска цена на инвестициите: За разлика от други проекти (например изграждане на 

училище в развиваща се страна), които изискват стотици хиляди за реализирането си за 
нашия проект са необходими едва 52 500 долара. 

● Висока възвръщаемост на инвестициите: Комбинирайки социален и бизнес страна, 
нашият проект ще възвърне вложеното в него още в рамките на първата година. При 
успешно прилагане на модела ще бъде помислено и за разширяване на обхвата и в 
други градове. 

● Това е уникален за България проект: С този проект бихме искали да покажем как 
могат да бъдат решени социални проблеми посредством партньорство между 
институции, общественост и най-вече усилията на тези, които са най-заинтересовани от 
решаване на проблема именно чрез тяхното активно участие.  

 
 
 
 



   
 
Включете се и вие! 
 
 
Към момента успяхме да осигурим половината от нужното ни финансиране. Присъединете се 
към нашия проект – за всеки дарен от вашия дистрикт долар Фондация „Ротари“ ще дари 50 
цента. 
 
Всеки долар е от значение! Приемаме дарения, започващи от 250 долара от партниращи 
клубове и дистрикти от целия свят. За да дарите, вашият клуб трябва да ни изпрати писмо за 
партньорство (ще предоставим темплейт) до Ротари клуб София Балкан в срок до 5 юли, 
2019та година. Моля, свържете се с нас на посочените по-долу контакти за да обсъдим 
детайли по проекта и вашата помощ. 
 
 

Свържете се с нас! 
 
„Ротари Клуб София Балкан“, https://www.rotaryclubsofiabalkan.org/en/  
info@rotaryclubsofiabalkan.org  
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