ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 г.
на ФОНДАЦИЯ "ПЪРВИТЕ ТРИ МИНУТИ"
изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Годишният доклад съдържа описание на съществените дейности, изразходваните средства за тях,
връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; размера на
безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за
дарителите и финансовия резултат за 2020 г.

I. OБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Фондация „Първите три минути“ е основана на Учредително събрание от 28.06.2018 г. като
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, което осъществява дейността си в
съответствие с българското и международното право в сътрудничество с български, чуждестранни
и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни
ценности.
Фондацията е регистрирана Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по
вписванията с ЕИК 205272668.
Седалището на Фондацията е в гр. София, ул. Миджур 15 и няма регионални представителства в
други градове на територията на България. Фондацията няма разкрити клонове.

Мисията на Фондация „Първите три минути“ е в случай на нужда, всеки човек да бъде способен
да помогне.
Дейността на Фондацията е насочена към постигане на следните цели:
•

Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и спасяването в
България чрез създаване и утвърждаване на авторитетни източници на информация;

•

Да съдейства за разпространяване и популяризиране на първата помощ и спасяването
в България;

•

Да съдейства за подпомагане на качественото образование в областта на първата
помощ и спасяването;

•

Да подпомага за популяризиране на употребата на Автоматични външни
дефибрилатори на обществени места;
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•

Да съдейства за внедряването на съвременни технологии и добри практики за първа
помощ и спасяване в България.

Фондацията се управлява от колективен орган - Управителен съвет и от управителен орган Председател на Фондацията.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 г., ПО КОИТО СА ПОСТЪПИЛИ ПРИХОДИ И СА НАПРАВЕНИ
РАЗХОДИ:
През 2020 г. Фондацията е осъществила следните дейности:
•

Завършване на кампанията за набиране на средства за автоматичен външен
дефибрилатор за Българската полярна база на о. Ливингстън, Антарктида и
предоставянето им на Българския антарктически съюз.

•

Партньорство в организацията на кръгла маса „Програма за внедряване на обществени
автоматични външни дефибрилатори в град Пловдив“ с участието на кмета на гр. Пловдив,
директорът на Дирекция Здравеопазване Пловдив, БЧК Пловдив, експерти и медии.

•

Участие в отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето – 16.10.2020 г. в
гр. София, в рамките на което бяха поставени 8 автоматични външни дефибрилатори на
обществени места в града и беше осъществена популяризация и демонстрация заедно с
БЧК Пловдив.

•

Подготовка и кандидатстване с проект „Деца спасяват деца“ към Vivacom Регионален
грант за обучение на учители и ученици от училището и преподавателите в ЦДГ в с. Чавдар.
Проекът не получи финансиране и не беше реализиран.

•

Подготовка, кандидатстване и изпълнение на проект „Повишаване на информираността
на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест,
съгласно съвременните Европейски стандарти“ към Програма Европа 2020 на Столична
община. Проектът на стойност 13 398 лв., от които 1681 лв. самофинансиране, беше
осъществен в периода юни-октомври 2020 г. в партньорство със Столичен инспекторат. В
рамките на проекта бяха обучени 48 служители на Столичен инспекторат по Основно
поддържане на живота с автоматичен външен дефибрилатор с 3 годишен сертификат към
Европейския съвет по ресусцитация; бяха отпечатани и разпространение обучителни
материали и беше реализиран обучителен и популяризационен видеоматериал; беше
осъществена пресконференция с участие на кмета на гр. София, зам. председателя на СОС,
председателя на Програма Европа, медии и гости. Проектът беше обвързан и с
отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето – 16.10.2020 г. в гр. София.
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•

Изцяло с доброволен труд на сътрудници на Фондацията беше организирана и проведена
мащабна популяризационна онлайн кампания за отбелязване на Световния ден на
рестартирането на сърцето. Бяха подготвени учебни и информационни материали, които
бяха разпространени във всички интернет и медийни канали на фондацията и нейни
партньори. В кампанията бяха въвлечени изключително голям брой организации,
институции, корпоративни партньори и отделни хора.

•

Подготовка, кандидатстване и стартиране на проект „Предай нататък – първа помощ за
учители и ученици“ с подкрепата на Обществения фонд на TELUS International Bulgaria за
обучение и създаване на учебни ресурси по първа помощ. Проектът е на обща стойност
13 626 лв., от които 1 180 лв. самофинансиране и се изпълнява в срок от октомври 2020 –
март 2021 г.

•

Текущо продължава да се развива проект „Стар акумулатор за нов дефибирлатор“ за
събиране и предаване за рециклиране на стари автомобилни батерии и осигуряване на
автоматични външни дефибрилатори за обществени места с набраните средства. Проектът
е авторски за фондацията и към момента се реализира изцяло с доброволен труд на
сътрудници и доброволци.

•

Стартирана беше кампания за набиране на средства за осигуряване на автоматичен
външен дефибрилатор за Национален дворец на децата. Кампанията беше поставена в
интернет платформата platformata.bg, където не постъпиха средства. Партньорска
организация Училище по първа помощ на FirstAidbg.com организира набиране на средства
от продажба на специализирани стоки, които остава да бъдат прехвърлени към
фондацията през 2021 г. Незначителни дарения за кампанията са постъпили в пейпал
акаунта на фондацията. Кампанията предстои да продължи през 2021 г.

III. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 г.:
1. Разходи за услуги по основната дейност –3 552,00 лв.
2. Разходи за материали по основната дейност – 5 066.38 лв.
3. Разходи по граждански договори – 3 550,00 лв.
4. Популяризационни материали и реклама – 1 131.80 лв.
5. Разходи за валутни разлики – 0,00лв.
6. Разходи за банкови такси – 198.93 лв.
Всичко разходи: 13 499.11 лв.
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IV. ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНО ИМУЩЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА
СРЕДСТВА ЗА 2020 г.
1. Получени дарения под условие – 15 007.65 лв.
2. Приходи от стопанска дейност – 11 618.80 лв.
3. Приходи от членски внос – 0,00 лв.
4. Непарични приходи под формата на доброволен труд - членове на управителния съвет на
Фондацията и нейни доброволци и сътрудници положиха над 500 часа доброволен труд
Всичко приходи: 26 626.45 лв.

V. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И
ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.
През 2020 г. фондацията е получила дарения от 427.00 лв. от физически лица и 500.00 лв. от
юридически лица, предоставени по кампанията за набиране на средства за осигуряване на
автоматичен външен дефибрилатор за Българската полярна база на о. Ливингстън, Антарктида.

VI. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Финансовият резултат от стопанската дейност, за периода 01.01.2020 до 31.12.2020 г. е загуба в
размер на 1880.31 лв.

01.04.2020 г.

Председател на УС:

Гр. София

ФОНДАЦИЯ „Първите три минути“
гр. София ул. Миджур N 15
тел. 0897 802 302; e-mail: office@firstaidbg.com; web: https://firstaid.bg

/Марияна Манушева/

