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… измина една много важна и трудна година за нас, но в края на 

2019 можем да кажем смело, че всичко, което обещахме вече е 

изградено… Работата тепърва предстои!  



  

УВОД 

Когато създадохме Проект Северозапад имахме амбициозната цел да изградим Домашен 

патронаж – предоставящ услуги и Патронажна кухня, Работилница за сувенири и Склад за дарена 

храна. Днес, в края на 2019 и 3 години по-късно можем да се похвалим, че всичко вече е факт.  

2019 година ни изправи пред трудности, пред изпитания и пред голямото удовлетворение 

нашата кухня да заработи, според всички изисквания за качество и безопасност! 

Продължаваме да работим за това да предоставяме услуги за уязвими групи, като ги въвличаме 

в дейността си и дори наемаме на работа.  

Искам да благодаря на целия екип на Фондацията, за това че участват със сърцето си в това 

нелеко начинание и със споделеното разбиране за нашата мисия.  

Успяхме да стигнем до тук благодарение на огромната дарителска подкрепа и вяра в това, с 

което сме се захванали.  

Всеки следващ ден е предизвикателство, учим се от грешните си стъпки и се надяваме да 

продължим да вървим напред все по-уверени.  

Вярваме, че социалното предприемачество е бъдещето на услугите за възрастни и работим за 

да го  да го доказваме!  

Яна Рупева  

Директор на Фондация Проект Северозапад 



Нашият екип  
В края на 2016, когато се регистрирахме официално бяхме екип от 2-3 доброволци, днес вече имаме постоянен екип и доброволци 

Иван Симеонов  

Иван е член на екипа от 2017 година, 
благодарение на неговата работа Кухнята 
днес има този вид. Иван работи с 
клиенти и доставчици на патронажа. 

Координатор Патронажна кухня  

Деница Митева – Иванова  

Деница беше част от нашия екип от 
началото на 2018 година до септември 

2020. Тя постави началото на 
Трудотерапевтичната ни Арт 
Работилница за сувенири и работата с 
лицата с интелектуални затруднения.  

Трудотерапевт  

Кънчо Цаков  

Кънчо е част от екипа на фондацията от 
2017 година, организира социалната 
работа с възрастните хора и лицата с 
интелектуални затруднения.  

Координатор Социална работа 

Стела Цветкова  

Стела е част от нашия екип от ноември 

2020 и пое заниманията и координацията 
на Работилницата за сувенири.  

Координатор Работилница  



Екипът на Кухнята  



Нашата Мисия  
Ние работим за това, хората от Северозапада да живеят достойно, 

възрастните да имат своята независимост, 
а младите – възможности за развитие. 

Фондация Проект Северозапад работи в различни направления, а 

работата ни е подчинена на вярата, че нашето бъдеще е 

социалното предприемачество.  

Развиваме социални услуги за лица от уязвими групи  

Създаваме възможности за заетост на лица от уязвими 

групи   

Предоставяме качествени продукти и услуги, които са 

конкурентни на пазара 



Ние работим в три основни направления  

Грижа за възрастните 
хора  

Предлагаме услугите Домашен патронаж, 

Помощ в дома, Медицински грижи. През 2019 

сме обгрижвали повече от 100 възрастни хора 

Работа с лица с интелектуални 

затруднения  

Работим постоянно с 10 лица с интелектуални 

затруднения като им предоставяме 

трудотерапевтични услуги 

Склад за хранително 

банкиране 

Изградихме склад за дарена храна, в 

партньорство с Българска Хранителна Банка . 



2019 



Януари 2019  

През месец януари предоставяхме услугата Помощ в дома в 3 

села – Люти брод, Игнатица, Очин дол. Средствата за това бяха 

осигурени от дарители.   

Обхванахме повече от 15 възрастни хора  

Наехме 3 домашни помощници и социален асистент  

За възрастните беше осигурена ежедневна подкрепа – 

пазаруване, сечене на дърва и палене на печка, 

почистване на помещението, в което живеят и други – 

според индивидуалните им нужди 



Февруари 2019  

Благодарение на нашите дарители от GVC Services 

започнахме поредица от мероприятия с младежите с 

интелектуални затруднения.  

Получихме дарение от Либхер България на 

хладилно оборудване  

Завършихме ремонта на Патронажната кухня! 

Всички помещения бяха готови за поставяне на 

оборудване.   



Март 2019  

Включихме се в първото издание на кампанията 

БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА с каузата ни за създаването на 

Патронажна кухня.  

Получихме подкрепа от ИКЕА, като ни 

дадоха възможност да се включим в 

проекта „Нов живот за старите мебели“  

Спечелихме финансиране от ВИВАКОМ Регионален 

Грант за осигуряване на първоначална подкрепа за 

екипа на Патронажната кухня.  



Април 2019  

В края на април приключи програмата Помощ в дома 

за сезон 2018/2019.   

С произведеното от лицата с интелектуални 

затруднения в Работилница Северозапад 

участвахме на Базар на Социалните 

предприятия в Монтана. Дейността и 

целогодишно беше подкрепена от Фондация 

БНП Париба.   

ХЕПИ дари мебели и оборудване за Патронажната 

кухня. Дарение получихме и от СИТИ България.  



Май 2019  

През месец май участвахме с произведените от лицата с 

интелектуални затруднения сувенири.  Дейността ни беше 

подкрепена от Фондация БНП Париба, която осигури средства за 

специалисти и материали.  

Осигурихме трудотерапевт, който да подкрепяше 

социалната интеграция на клиентите ни.  

Осигурихме музикотерапевт, който работеше със всички 

потребители на КСУДС – Мездра.  

Произведените сувенири се продаваха в туристически 

обекти и на базари, а част от набраните средства 

използвахме за стимулиращи стипендии за обучаващите 

се лица с интелектуални затруднения.  



Юни 2019  

Включихме се в първото издание на кампанията 

БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА с каузата ни за създаването на 

Патронажна кухня.  

В началото на 2019 създадохме Консултативен 

Борд по медицинската програма на 

Фондацията. Изказваме огромната си 

благодарност на д-р Радослава Стаменкова, д-

р Бояна Петкова и д-р Петър Грибнев, които ни 

подкрепиха и съветваха как да развиваме 

дейностите, насочени към осигуряване на 

качествена медицинска грижа за възрастните 

хора.  

Освежихме здравния кабинет в с.Лютиброд и 

през юни стартирахме ежемесечни прегледи с 

различни специалисти от УМБАЛ 

Александровска.  

Закупихме мобилен ЕКГ апарат, апарати за 

измерване на кръвно налягане и кръвна захар 

за да осигурим по-качествена услуга.  

Това стана възможно благодарение на 

дарението на АмЖен. През 2019 осигурихме 

повече от 200 безплатни прегледа.  



Юли 2019  

През юли стартира и сглобяването на уредите в 

Кухнята. Благодарим на ТОМЕКО, които ни дариха 

половината от оборудването на кухнята.   

През юли преместихме Работилницата в 

града. Целта ни е да сме по-видими и да 

подкрепим нашите клиенти и с 

възможността да придобиват повече 

социални умения.  

През юли получихме дарение от ИКЕА - мебели за 

бъдещата трапезария. Сглобяване, подреждане – 

трапезарията придоби страхотен вид …  



Август 2019  

Работилницата за сувенири получи дарение от 

реновирани дизайнерски мебли, с които оборудвахме 

новото си пространство.   

През август Патронажната кухня беше 

оборудвана и обзаведена и подадохме 

документи към БАБХ.   



Септември 2019  

Паралелно с изчакване на получаването на документи от 

Българска агенция за безопасност на храните започнахме срещи с 

кметовете и кметските наместници на селата от Общината.  

Представяхме условията на кухнята  

Разказвахме за своите планове   

Уговаряхме организацията на доставка в селата и 

начините за информиране на хората по селата.  



Октомври 2019  

Доброволците от JTI засадиха луковици, храсти, рози 

и заедно направихме градина с подправки. 

Благодарение на тях успяхме да подготвим закупената 

и дарената посуда за готвене и сервиране.  

Продължихме да организираме регулярни 

прегледи за хората от селата, като 

благодарение на партньорството си с 

Общински Социален патронаж, имахме 

възможност да осигурим и транспорт.  

През октомври посрещнахме доброволци от САП Лабс 

България, благодарение на които успяхме да почистим 

дворното ни пространство.  



Ноември 2019  

От началото на месец ноември продължиха срещите в селата и 

комплектоване на нужнаята документация за безопасната работа 

на кухнята.  

Посетихме Очин дол, Елисейна, Зверино, Игнатица, 

Оселна, Лютиброд 

Срещнахме се с хора, потенциални потребители на 

услугите  

Сключихме първите си 40 договора за месечна доставка 

на храна.  



Официално стартира кухнята  

На 18 ноември 2019 година стартира първата доставка на храна в 6 села от Община Мездра, необслужвани от 

Общинската патронажна услуга. По-малко от 3 години ни отне стартирането на кухнята. Благодарение на огромната дарителска 

подкрепа успяхме да постигнем целите си!  



Декември 2019  

Завършихме 2019 с работещи услуги и големи планове 

…  

Работилницата изработи Коледни сувенири, 

които продавахме на базарите в града.  

Участвахме с продуктите си и в различни мероприятия, 

организирани от наши бизнес – партньори.  



Покритие на услугите на Патронажната кухня  
В края на 2019 покривахме региона на 9 населени места 

Челопек  



Медиите за нас …  
В края на 2016, когато се регистрирахме официално бяхме екип от 2-3 доброволци, днес вече имаме постоянен екип и доброволци 

ARTE 

Дарик  

БНТ  

Медиа Нюз  



2019 
Годината в цифри 



Приходи 

Патронажна кухня  

Работилница за сувенири  

Здравни грижи  

Помощ в дома  

8% 

6% 

Корпоративни проекти  

Корпоративни дарения  

индивидуални дарения и 
дарителски платформи  
собствени приходи  

34% 

41% 

17% 

8% 

по направления  По източници 
Дарения vs собствени приходи 

70% 

16% 



Разходи по направления  

75% 

13% 

9% 

3% 

Домашен патронаж  

Работилница за 

сувенири 

Помощ в дома  

Здравни грижи  



Разходи  

47% 

42% 

11% 

Оборудване и ремонт  

Разходи за 

дейностите   

Административни 

разходи 



Фондация Проект 
Северозапад  


