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ПOСЛАНИЕ ОТ 
ЕКИПА НА 
ЕДИН ПРОЦЕНТ 
ПРОМЯНА
Здравей, 

Ако четеш този отчет, значи сме те докоснали и си 
повярвал в нашата мисия — да обединим хората, 
чрез прозрачен и вдъхновяващ модел за подкрепа 
на разнообразни каузи всеки месец! 

Сигурно знаеш, че в ежедневната си работа винаги 
се целим да превърнем личната инициатива и 
отговорност, грижата и емпатията в 
основополагащи ценности на обществото, в което 
живеем! Да направим живота в България малко 
по-хубав и цветен за определени групи от хора или 
животни с конкретна нужда. 

Точно благодарение на тях и заради тях, ние 
съществуваме и предаваме повече осъзнатост, 
удовлетворение и човещина.

Вярваме в концепцията, че за да се превърне една 
общност от хора и съмишленици в движение от 
самостоятелни лидери, са необходими нови 
поведения или социални навици. Искрено се 
надяваме и ти да си повярвал, че промяната 
зависи от социални модели, които започват от 
навиците на приятелството, растат чрез навиците 
на общността и се запазват на базата на нови 
навици, които променят личното себеусещане на 
всеки участващ. 

Вярваме, че само с 1% от месечния си доход всеки 
от нас може да бъде двигател на промяната. 
Искаме да улесним хората да бъдат добри като 
създадем предпоставки всеки да има желанието и 
възможността да дарява малка част от дохода си 
всеки месец за настоящата кауза.

1 Процент Промяна е доказателство, че 
добрите неща са прости. 

Заедно го доказахме през 2021! 
Благодарим ти, че си част от нас!
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“Ценна Пластмаса София” поставя въпроса за 
опазването на природата и по-доброто бъдеще на 
децата ни.
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КАУЗИТЕ ПРЕЗ 2021

БЕНЕФИЦИЕНТ
Александър Атанасов

Помогнахме на Александър от гр. Провадия 
в борбата му за по-пълноценен живот, 
осигурявайки апарат за асистирано дишане

СЪБРАНА СУМА
12 028 лв.

СТАТУС
Изпълнена

ЯНУАРИ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Ценна Пластмаса - България

Насочихме поглед към опазване на природата 
с каузата ни с „Ценна пластмаса България“

СЪБРАНА СУМА
6 452 лв.

СТАТУС
Изпълнява се

ФЕВРУАРИ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Фондация "Спаси ме"

Не забравихме и изоставените животни – 
подкрепихме 134 кученца от „Къщата на 
любовта“

СЪБРАНА СУМА
7 281 лв.

СТАТУС
Изпълнена

МАРТ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Фондация "За нашите деца"

Изградихме сензорна зала в Пловдив към 
комплекс на фондация „За нашите деца“ за 
1369 деца

СЪБРАНА СУМА
8 002 лв.

СТАТУС
Изпълнена

АПРИЛ

БЕНЕФИЦИЕНТ
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Кънчево,
ДГ "Цветни мечти" с. Върбовка

За 124 деца създадохме библиотека и 
логопедичен кабинет в две малки китни села в 
с. Върбовка и с. Кънчево 

СЪБРАНА СУМА
6 754 лв.

СТАТУС
Изпълнена

МАЙ

БЕНЕФИЦИЕНТ
“Социалната Чайна”, гр. Варна

Подпомогнахме с ново професионално 
оборудване единственото социално 
предприятие в България, което дава първа 
работа на младежи лишени от родителска 
грижа, или идващи от проблемна 
родителска среда

СЪБРАНА СУМА
6 730 лв.

СТАТУС
Изпълнена

ЮНИ

http://onepercentchange.today/causes/january-2021/
http://onepercentchange.today/causes/february-2021/
http://onepercentchange.today/causes/march-2021/
http://onepercentchange.today/causes/april-2021/
http://onepercentchange.today/causes/may-2021/
http://onepercentchange.today/causes/june-2021/


БЕНЕФИЦИЕНТ
Планинска Спасителна Служба

отряд Сандански

Осигурихме оборудване за 15 планински 
спасители от ПСС Сандански, за да повишим 
безопасността им 

СЪБРАНА СУМА
10 253 лв.

СТАТУС
Изпълнена

ЮЛИ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Център за деца с увреден слух „Яника“

Подкрепихме 14 деца с увреден слух в процеса 
им на 6 месечно обучение и рехабилитация

СЪБРАНА СУМА
18 046 лв.

СТАТУС
Изпълнява се

АВГУСТ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Елена Минкова

Подкрепихме Ели, диагностицирана с детска 
церебрална парализа и епилепсия, в борбата й 
за по-пълноценен живот

СЪБРАНА СУМА
13 961 лв.

СТАТУС
Изпълнена

СЕПТЕМВРИ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Деца с увреждания

Закупихме специализирана люлка за 
инвалидна количка в Северeн парк, която ще 
се ползва от минимум 200 деца от 
кварталите в близост

СЪБРАНА СУМА
15 493 лв.

СТАТУС
Изпълнена

ОКТОМВРИ

БЕНЕФИЦИЕНТ
Клиника по детска кардиология
детска реанимация

Подкрепихме детска реанимация към Детска 
Национална Кардиологична болница, като така 
ще дадем шанс на 300 дечица на година за 
живот

СЪБРАНА СУМА
17 745 лв.

СТАТУС
Изпълнява се

НОЕМВРИ

БЕНЕФИЦИЕНТ
40 възрастни хора от 

с. Ослен Криводол, с. Лик, с. Синьо Бърдо

Осигурихме изработката и поставянето на 
подвижни зъбни протези за 40 възрастни души

СЪБРАНА СУМА
25 552 лв.

СТАТУС
Изпълнява се

ДЕКЕМВРИ

КАУЗИТЕ ПРЕЗ 2021

http://onepercentchange.today/causes/july-2021/
http://onepercentchange.today/causes/august-2021/
http://onepercentchange.today/causes/september-2021/
http://onepercentchange.today/causes/october-2021/
http://onepercentchange.today/causes/november-2021/
http://onepercentchange.today/causes/december-2021/


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pnCUMKWBLh_jXVBZA8nSSnr3ZC0rgY1R/edit#gid=64514553Дарени средства и изразходени за каузи 2021

ПРОГРЕС ЗА 2021
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ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2021 

Такси плащания (PayPal, Epay, Stripe, Банкови)
Дарения от основател на сдружението 1 500 лв.

Домейн / хостинг
Дарения от основател на сдружението 295 лв.

Платформа Kindful
Дарения от основател на сдружението 2 064 лв.

Реклама във FB за месечна кауза
Анонимен дарител на сдружението 237 лв.

Заплата на 1 човек за 4ч /ден
Анонимен дарител на сдружението и фондация "Комунитас" 15 547 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ 17 579 лв.



2021
В ЦИФРИ

СЪБРАНИ СРЕДСТВА 
148,978 лв. 

ДАРИТЕЛИ
1750

РЕДОВНИ ДАРИТЕЛИ 
480

КОМПАНИИ
16



КАК ДА 
СТАНЕШ 
ЧАСТ ОТ 
ПРОМЯНАТА?

Замислял ли си се, че обществото ни се ангажира 
с благотворителност главно по Коледа? А трябва 
ли ни наистина Коледа, за да отворим сърцето си 
и помогнем на някой? 

За нас от Един Процент Промяна като общност е 
важен навика и осмисления ежемесечен акт на 
подкрепа,  да участваш в месечните ни каузи с 1% 
от приходите си или със сума по твоя преценка, а  
когато научиш за човек или животинка в нужда, 
да я споделиш с нас!

Разкажи на своите приятели, вдъхнови ги, предай 
нататък, за да превърнем 1 Процент Промяна в 
движение.

onepercentchange.today

Стани и ти месечен дарител:

СПОДЕЛИ! ПОДКРЕПИ!
РАЗКАЖИ!

https://onepercentchange.kindful.com/?campaign=1163918
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fonepercentchange.today
http://onepercentchange.today/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b0/



