ФОНДАЦИЯ "ПЪРВИТЕ ТРИ МИНУТИ"
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 г.
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 2021 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 2021 г., ПО КОИТО СА ПОСТЪПИЛИ ПРИХОДИ И СА НАПРАВЕНИ
РАЗХОДИ:
През 2021 г. Фондацията е осъществила следните дейности:
•

Успешно приключване 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.

•

Подготовка и кандидатстване с проект „Промяната започва от нашата врата – бъдещите
лекари за европейския облик на София“ към Програма София – град на младите на
Столична община. Проектът е преминал успешно процеса на кандидастване и е получил
одобрение за финансиране, след което програмата е спряна по административни
причини. Проектът ще се реализира през 2022 г.

•

Подготовка и кандидатстване с проект „Училище за неочаквани герои в 191 ОУ Отец
Паисий“ към Vivacom регионален грант VII.

•

Подготовка и кандидатстване с проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на
автоматични външни дефибрилатори на територията на Столична община“ към Програма
Европа 2021 на Столична община. Проектът е преминал успешно процеса на
кандидастване и е получил одобрение за финансиране, след което програмата е спряна
по административни причини. Проектът ще се реализира през 2022 г.

•

Подготовка и кандидатстване с проект „Животът има нужда от неочаквани герои“ в
рамките на инициативата „Избери за да помогнеш!“ на Райфайзенбанк България. Набрани
и дарени от банката и служителите й са средства в размер на 4 014.00 лв. Проектът ще се
реализира през 2022 г.

•

Отбелязване на Световния ден на рестартирането на сърцето – 16.10.2021 г. в гр. София.
Подготовка и реализация на онлайн информационна кампания и 5 безплатни уебинара
„Внезапно спиране на сърцето – какво да правим, докато чакаме линейка“ с общо 393
регистрирани участника – медицински и немедицински лица.

•

Подготовка и кандидастване на проект „Библиотека за животоспасяващи умения“ по
програма на „Ти и Lidl”.
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•

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. По този проект през 2021 година са събрани акумулатори на
стойност 1 395.00 лв.

III. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 г.:
1. Разходи за услуги по основната дейност – 536.77 лв.
2. Разходи за материали по основната дейност – 747.00 лв.
3. Разходи по граждански договори – 2 897.19 лв.
4. Популяризационни материали и реклама – 399.30 лв.
5. Разходи за валутни разлики – 0.00 лв.
6. Разходи за банкови такси – 235.84 лв.
Всичко разходи: 4 816.10 лв.
IV. ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНО ИМУЩЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА
СРЕДСТВА ЗА 2021 г.
1. Получени дарения под условие – 18 315.00 лв.
2. Приходи от стопанска дейност – 2 951.85 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: 21 266.85 лв.
V. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И
ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.
През 2021 г. фондацията е получила дарения от 337.00 лв. от физически лица и 17 978.00 лв. от
юридически лица.
VI. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Финансовият резултат от стопанската дейност, за периода 01.01.2021 до 31.12.2021 г. е загуба в
размер на 1864.25 лв.

01.04.2022 г.

Председател на УС:
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Гр. София
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