
 

 
 

 

 

Отчетен доклад за дейността на фондация „Каузи“ 

2019 г. 

                                                                        

 

За фондация „Каузи“ 

                                                                                 
Фондация „Каузи” е българска доброволна 
независима организация, учредена като юридическо 
лице с нестопанска цел в съответствие с 
разпоредбите  на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел с Ф.Д. 602/2009 в СГС. Фондацията е 
създадена на решение на 26.10.2009 година. 
 
 

  

 

 

 

 

Период на отчетния доклад:  01.01.2019 година  - 31.12.2019 година 

Вид на организацията: Фондация, НПО в обществена полза 
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Профил на организацията 

Цели на организацията 

1) Създаване на условия и програми за интеграция на групи в неравностойно положение 
– деца и младежи, хора с увреждания, малцинства, маргинални групи и други; 

2) Придобиване на знания, умения и опит у начинаещи предприемачи и МСП за 
изграждане на предприемачески качества и активно участие в процесите на пазарната 
икономика; 

3) Създаване на възможности на децата и младежите да се развиват пълноценно и да 
придобиват социални, творчески и професионални умения. 

4) Популяризиране  и внедряване на принципите на корпоративната социална 
отговорност и екологично чисто производство в ежедневното управление  на бизнес 
организациите и публичните институции.  

5)  Съхранение и активно взаимодействие  за популяризиране на българското, 
европейското и световно историческо, културно, образователно и духовно наследство. 

6)  Насърчаване на политиките на екология на душата и природата 

 
Средствата на фондацията за постигане на целите  
 

1) Оптимално използване на методите на неформално образование, спорта и изкуството; 

подпомагане на даровити деца. 

2) Изграждане на бизнес инкубатори, бюра за социални услуги и други форми за интеграция 

и професионална реализация на хората в неравностойно положение. 

3) Разработване, адаптиране и популяризиране на методики, програми и планове, свързани 

с придобиване на ключови компетенции, придобиване на професионална квалификация, 

въвеждането на нови професии и части от тях. 

4) Създаване и поддържане на база данни с информация за добри и новаторски практики в 

областта на корпоративната социална отговорност и екологично чисто производство и 

популяризирането им в обществото.  

5) Информационни кампании и организиране на мероприятия, които пробуждат, 

възпитават и стимулират активно гражданско поведение. 

6) Доброволчески инициативи и набиране на средства за реализиране на различни 

кампании. 

 

 

 



 

 
 

Дейности на фондацията за осъществяване на целите си 

1) Създаване на специализирани пространства и клубове, младежки информационно-

консултантски центрове, центрове за кариерно ориентиране, центрове за 

обществена подкрепа, бизнес инкубатори, бюра за социални услуги и образователни 

центрове. 

2) Разработване на програми за младежки практики, младежки обмени, младежки 

инициативи и други дейности, свързани с мобилност и активно  гражданско участие 

на младите хора. 

3) Организиране и провеждане на тренинги, ролеви игри, национални и международни 

семинари и конференции, кръгли маси и форуми за постигане на горните цели.  

4) Организиране и провеждане на информационни кампании, празници, фестивали и 

конкурси за постигане на горните цели. 

5) Разработване на УТФ, лаборатории, стажантски програми и други форми на 

иновационна и творческа среда за подготовка на професионалната реализация , 

развитие на предприемаческите умения и пълна социална интеграция.  

6) Провеждане на мотивационни обучения, обучения за развитие на ключови 

компетенции и придобиване на професионална квалификация, формиране на 

общообразователна култура. 

7) Разработване и управление на проекти 

Най-значимото годишно събитие на Фондацията е организираната Младежка 
предприемаческа борса. През годините Борсата има редица издания, през 2019 година бе 
проведена Предприемаческа борса, в която участниците бяха от различни възрастови 
групи.  
 

Стопанска дейност на фондация „Каузи“ 

1) Фондацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с 

основната и дейност 

2) Стопанската дейност на фондацията има за предмет извършването на образователна, 

информационна и издателска дейност 



 

 
 

3) Приходите реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено 

за постигане на целите на фондацията, без възможност за разпределяне на печалба. 

За разширяване на своята дейност и предлагане на качествени услуги  с по-широк териториален 

обхват, в съответствие с Устава на фондация „Каузи“, и на основание на чл. 18 от ЗЮЛНЦ са 

регистрирани три клона в страната с обществена дейност. 

Клонове на Фондация „Каузи“ 

1) Фондация „Каузи“ - клон Дупница: 

Дата и място на регистрация: 15.10.2012 година , с решение № 61 на Кюстендилски окръжен съд, 

Ф.Д. 25/2012 и решение № 46 на Кюстендилски окръжен съд, Ф.Д. 25/2012 от 15.04.2013 година 

(пререгистрация, поради назначаване на нов управител на клона). 

Седалище: област Дупница, община  Дупница, град Дупница, ул. „Хан Аспарух“  № 4 

Управител: Даниела Лазова 

Координати за връзка: 0894 651 077, office@kauzi.org 

2) Фондация „Каузи“ – клон Русе: 

Дата и място на регистрация: 14.05.2013 година, с решение № 52 на Русенски окръжен съд, Ф.Д.  

10/2013. 

Седалище: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, ул. „Искър“ № 8 

Управител: Николай Георгиев 

Координати за връзка: 0896 609 800, office@kauzi.org 

3) Фондация „Каузи“ – клон Хасково: 

Дата и място на регистрация: 17.07.2013 година, с решение № 109 на Хасковски окръжен съд, 

Ф.Д. 23/2013.  

Седалище: Област Хасково, община Хасково, ул. „Д-р Проф. Асен Златаров“ № 18 – Б, ет. 4, ап. 16  

Управител: Сребрина Ефремова - Велева 

Координати за връзка: 0895 569 656, office@kauzi.org 

mailto:office@kauzi.org


 

 
 

Целите, дейностите и  средствата за тяхното съществуване в 

регистрираните три клона са съгласно Устав на фондация „Каузи“. 

 

Описание на направленията на работа на фондация „Каузи“ за 2019 година 

 

✓ Проект „Повишаване на предприемаческия капацитет-път към активно социално 

включване“ ОПРЧР 2014-2020 

 

През 2018-2019 година фондация „Каузи” подпомага чрез обучения по предприемачество 

младежи, безработни, работещи и хора с увреждания за стартиране на собствен бизнес. 

Проектът на Фондацията предлага безплатни обучения за генериране на 

предприемачески идеи, дигитален маркетинг, добро първо впечатление, финансиране на 

бизнес, юридически аспекти на стартирането и управлението на бизнес, както и безплатни 

консултации; 

Участвалите в обученията получават сертификат и възможност за включването им в 

организираната от Фондацията Предприемаческа борса и получават сертификати за преминато 

обучение. 

По проекта бяха реализирани редица информационни и обучителни събития в градовете 

София, Банкя, Нови Искър, Кюстендил, Благоевград и Гоце Делчев.  

Бяха организирани и консултантски дни за извършване на консултации в изброените 

градове. Включени в обучения и консултации бяха общо 399 лица. 

 

Визуализационни приложения: 

1. Банер на проекта позициониран на официалния сайт на Фондация „Каузи“ 



 

 
 

 

2. Визуализационна, тристранна брошура изготвена за информиране по проекта

 

 

✓ Проект „Пъстро ЕТНО“ НОИР 2014-2020 в партньорство с община Хасково 

 

Фондация „Каузи“ беше партньор на община Хасково по проект към Министерство на 

образованието и науката по процедура "Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж". 

В партньорството по проекта бяха включени общо 10 етнически смесени училища от 

региона на община Хасково и 6 организации с нестопанска цел, включително Фондация „Каузи“.      

Дейностите на Фондацията бяха свързани с преодоляване на неравенства и гарантиране 

на ефективно равенство в достъпа до основни социални сфери (образование, заетост и 

професионална реализация, здравни условия, качествени социални услуги, култура), чрез 

обучения и практически занимания. Фокус беше поставен спрямо подобряването на уменията и 

мотивацията на родителите от малцинствени групи за поддържане на подкрепяща семейна 

среда, допринасяща за образованието на учениците. 

 



 

 
 

✓ Инициатива „b4b Hub“ в партньорство с фондация „Генерация“, финансиран от 

„Български фонд за жените“ 

 

b4b Hub е съвместна инициатива на фондация „Каузи“ и фондация „Генерация“. Беше създаден 

микрофонд, в който социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи, чрез 

стоки и услуги в началния етап на тяхната дейност. 

Пилотната фаза е насочена към жени-предприемачи от Северозападна България и е подкрепена 

от Българския фонд за жените. Бизнеси подкрепили инициативата са: Консултантска къща 

„Стратегии“, Враца софтуер общество, Суперхостинг БГ, ABC design and communications и 

advokata.mi. 

За осъществяване на планираните дейности беше изработен сайт. От основно значение за 

реализирането на инициативата, беше мотивиране на отговорните бизнеси, които от своя 

страна да дарят стоки и услуги в помощ на начинаещи жени – предприемачи. 

На конкурсен принцип ще бъдат избрани жените, които ще получат подкрепа от фонда. Те ще 

кандидатстват онлайн, чрез подаване на заявление. Оценка ще бъде извършена от жури, като 

победителките ще бъдат избрани спрямо броя точки получили по предварително оповестените 

критерии за участие.  

За популяризиране на събитието и връчване на фонда са предвидени редица срещи в градовете 

Монтана, Лом, Враца и Видин. През 2020 година ще се осъществят както информационните 

срещи, така и финалното събитие за връчване на наградния фонд.  

 

Визуализационни приложения: 

1. Сайт на b4b Hub 

  

2. Модел на 

функциониране 

на b4b Hub 



 

 
 

 

✓ Проект „Креативна каравана“ (Creative caravan) в партньорство с община Своге и 

Университета в Ниш 

 

Проект „Креативна каравана се изпълнява от Икономическия факултет в Ниш, в 

партньорство с фондация „Каузи“ и Средно училище „Иван Вазов“, гр. Своге от България и 

организацията „Млади амбасадори“ от Сърбия. 

Инициативите по проекта са насочени към  младежи с творчески професии или 

образование - архитектура, дизайн, ИТ, фотография или други, които да се включат в 

практическа програма за работа в социални предприятия. Избраните младежи ще участват в 

международно обучение по предприемачество, където заедно с колегите си от Сърбия ще 

придобият умения за справяне с реални бизнес казуси. Водещи на обучението ще са лектори от 

Икономическия факултет в Ниш.  

Целта на обучението е да подготви младежи, които да използват творческия си 

потенциал и ентусиазъм за разрешаване на казуси и подпомагане на развитието на социални 

бизнеси. 

Начало на проекта бе 2019 година, като дейностите по проекта ще се изпълняват и през 

2020 година.  

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-

Сърбия, CCI No. 2014TC16I5CB007. 

Визуализационни приложения: 

1. Начална страница на сайт по проекта: 



 

 
 

 

 

✓ Събитие „Предприемаческа борса 2019“ 

„Предприемаческа борса 2019“ се проведе за 8 ми път през 2019 година. Борсата протече като 

поредица от „бързи първи срещи", в които участниците (преминали предварителен подбор)  се 

конкурираха  за интереса и доверието на инвеститорите към своите идеи и получиха 

възможност за професионална обратна връзка.   

След направеният предварителен подбор на подадените креативни идеи, за участие в 

„Предприемаческа борса 2019"  бяха класирани 43 идеи. Класираните участници имаха 

възможността да се срещнат  с инвеститори, спонсори, представители на бизнеса и различни 

институции, които да окажат съдействие при реализацията на плановете на най-добрите идеи. 

Повечето от участниците в предприемаческата борса бяха преминали през редица обучения и 

консултации.  

Визуализационни приложения: 

1. Събитие „Предприемаческа борса 2019“ 

 



 

 
 

➢ Изготвяне на годишен преглед „Състояние на КСО в България“ 

За изготвянето на докладът бе проведено проучване с 55 въпроса, 50 от тях бяха със затворен 

отговор, а 5 с даваха възможност да бъдат попълнени в свободен текст. Проучването беше фокусирано 

върху данни от 2018 година. 

В резюме бяха представени добри практики на компании откроили се в КСО управлението.  

Проучването бе представено пред широка аудитория в присъствието на заинтересовани 

компании и медии. Участие взеха над 100 души. 

Визуализационни приложения: 

 

➢ Участие в конференция „Международна конференция по иновации и 

предприемачество“ в МВБУ 

Фондация „Каузи“ позиционира свой щанд на събитието „Международна конференция по 

иновации и предприемачество“ провеждаща се през 2019 година в МВБУ. Конференцията се 

проведе в рамките на два дни.  

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с работата на Фондация 

„Каузи“ и да получат информационни материали.  

Визуализационни приложения: 

 



 

 
 

➢ Обучение „Създаване на конкурентна автобиография“ в Съюза на глухите в 

България 

През 2019 година,  Фондация „Каузи“ организира обучение за писане на 

автобиография за младежи в СГБ. По време на обучението бяха дадени насоки за съставянето 

на автобиография, какво да пишат и какво да не включват в автобиографиите си за 

конкретни позиции на които кандидатстват.  

Втората част на обучението включваше практическа част. Участниците имаха 

възможност да се включат в симулацията на интервю за работа. Младежите имаха 

възможност да получат опит  в провеждането на интервю, да бъдат попитани въпроси на 

които да отговорят, за да упражнят уменията си при участие в реално интервю за работа.  

 

➢ Участие в „Базар на професиите“ за 2019 година 

 

Като член на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН, фондация „Каузи“ 

позиционира свой щанд на организираното събитие през 2019 година. Базарът се проведе в 

два дни, в първия ден децата посетиха базара заедно с учителите си, през втория ден децата 

имаха възможност да присъстват с родителите си.  

Щандът на Фондация „Каузи“ и организираните занимания, бяха съобразени с 

възрастта на посетителите. Децата и младежите имаха възможност да отговорят на редица 

въпроси свързани с опазването на околната среда, пътните знаци, да посочат името на 

президента и да кажат какво работи министър председателят, след което да получат 

образователна награда (ученически пособия, книжки, дискове с образователни филми и др.) 

Чрез интерактивни арт материали, Фондация „Каузи” успя да засили интереса на по-

малките участници в базара, като им предложи възможност за рисуване по темата за 

опазването на околната среда и др. По-големите участници имаха възможност да се 

информират относно обученията предоставени от фондация „Каузи“ – маркетинг, съставяне 

на автобиография, гражданско образование и др.  

По време на събитието присъстваха освен представители на фондация „Каузи“, така и 

младежи – доброволци.  

  

➢ Изготвяне и представяне на Аналитичен доклад „Инициатива за корпоративна 

прозрачност“ чрез програма CSR Advice Box 

 

Инициативата за корпоративна прозрачност в България и пилотното изследване за 

изпълнение на задълженията за оповестяване на нефинансова информация и информация за 

многообразието от страна на някои видове предприятия се състоеше  в провеждането на 

проучване от страна на фондация „Каузи“. Методологията на проучването е авторска и беше 



 

 
 

създадена от екип на фондацията с подкрепата на външни експерти – социолози. В анализа на 

данните се включиха експерти с различен профил – юристи, финансисти и социолози. 

Основната му цел беше да се установи нивото на прозрачност на големи компании в страната и 

изпълнението на ангажиментите им за изготвяне на нефинансови отчети. Водеща беше 

платформата „CSR Advice Box“ – мултимедийна, информационна, аналитична и образователна 

програма на Фондацията.  

Изготвеният доклад беше представен пред широката общественост и заинтересовани 

страни на 9 декември 2019 година с участието на КСО експерти на големи компании – Lidl 

Bulgaria, Titan, както и с експерти устойчиво развитие от други страни. Докладът беше 

изработен както в печатен, така и в електронен вариант. 

 

Програми на фондация „Каузи“  

Дългосрочните програми на Фондация „Каузи“ са утвърдени и разпознаваеми за потребители, 

партньори и медии.  

Ежегодно събитие, на което стартиращи 

предприемачи представят бизнес плановете си пред 

представители на финансиращи институции и 

фондове.  

Микрофонд, в който социално отговорни компании 

подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и 

услуги, необходими в началния етап на тяхната 

дейност. 

 

Програма за овластяване на жените в отдалечени 

райони, чрез която се насърчава баланса между 

професионален и личен живот. 

 

 Мултимедийна информационна, аналитична и 

образователна програма, която създава 

систематична информация в областта на КСО и 

приложението и в България. 

 

 

 



 

 
 

Допълнителна информация за работата на Фондацията и връчени награди  

 

✓ Фондация „Каузи“ и Младежки информационно-консултантски център „Каузи“ 

 

Младежкият информационно-консултантски център  се намира в  сградата на 90 СУ „Ген. 

Хосе де Сан Мартин“ в ж.к. Люлин – 2. През годината в младежкият център бяха проведени 

редица обучения и консултации и уъркшопи.   

Локацията на младежкия център в училището осигурява по-добра  възможност за работа 

с младежи на възраст от 15 – 29 години, както и с техните родители.  

 

Важно признание за работата на Фондация „Каузи“ беше връчената награда от страна на 

НПО портал. Наградата беше връчена в категория „Най-четена обява на Портала“.  

 

 

Контакти на Фондация „Каузи“: 

 
 

 

Дата: 24 януари 2020 

                                                                                                             Николай Георгиев  …………………………………. 

                                                                                                                /Председател на ОС/ 

 


