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За нас

Сдружение

Ако желаете да дарите средства:
Сметка в лева – BG05PRCB92301007092910
Сметка в евро – BG46PRCB92301407092915
СНЦ „ПРОтегни ръка“
ПроКредит Банк (България) ЕАД
BIC: PRCBBGSF

с нестопанска цел „ПРОтегни
ръка“ е благотворителен фонд с мисия да подпомага лечението на деца от социално слаби семейства или сираци. Фондът е създаден през
2004 година от служителите на ПроКредит Банк,
а самата банка участва с дарения всяка година.
Той провежда ефективно своята дейност, на базата на утвърдени принципи и независими решения, в съответствие с всички приложими закони, наредби и вътрешни правила на банката.
За тези 11 години фондът е помогнал над 1600
деца да имат достъп до качествено здравеопазване в условията на непрекъснато реформиращата се
здравна система. „ПРОтегни ръка“ отпуска парични дарения, които се заплащат по банков път към
лечебните заведения или за закупуване на медикаменти или помощни средства. Общата стойност
на дарените средства е над 1 300 000 лева. Над
400 служители на ПроКредит Банк ежемесечно
даряват средства за децата на фонда. Благодарение на дарителските ни инициативи, към каузата
с еднократни или периодични дарения се присъединяват все повече клиенти на банката, както и
съмишленици на фонда. През 2014 г. средната сума
на месец дарени средства са над 10 хиляди лева.
Решение за подпомагане се взема чрез гласуване на всяка кандидатура от членовете на
фонда. Ръководен орган на сдружението е Управителният съвет, който се състои от 3-ма членове. Изпълнителната функция е поета от Общото
събрание, което включва 50 члена - служители
в различни клонове и отдели на ПроКредит Банк
в страната. Всеки един от тях участва във фонда напълно безвъзмездно. Всяко решение е
съобразено с политиката на „ПРОтегни ръка“.

3
На кого помогна фондът
през 2014 г.
През тази година продължихме нашата кау-

за да помагаме за лечението на деца от социално
слаби семейства или сираци. За една година към
нас се обърнаха родители на 159 деца и успяхме да
помогнем за лечението на 134 от тях. Максималната
сума на дарението за едно дете, която отпуснахме
през годината, бе в размер на максимум 1 000 лева.
Родителите имат право да кандидатстват до 2 пъти
за максималната сума като между двете подпомагания трябва да е изминала поне една календарна
година. Молби се приемат във всеки офис на ПроКредит Банк – документите трябва да описват заболяването на детето, както и да доказват доходите на
домакинството.

Най-често срещаните заболявания, за лечението на които отпускахме средства през 2014 г.
бяха детска церебрална парализа, аутизъм, глухота и мускулни увреждания. Това, с което „ПРОтегни
ръка“ подкрепи децата, бе отпускане на средства
за допълнителна рехабилитация при специалисти
– логопеди, психолози и кинезитерапевти, закупуване на слухови апарати и консумативи за тях, закупуване на специализирани колички и помощни
средства за деца с двигателни увреждания.
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На кого помага фондът

Малката Виктория е първото дете на “ПРО-

тегни ръка”. Родителите й дойдоха в банката, след
като бяха разбрали за нас от учителите в училището за незрящи деца. На 12.05.2004 г. бе извършена
операция, която според лекарите е минала много
добре. Няколко дни след операцията цялото семейство дойде в банката да благодари.

Това е Лилия, която е на 8 години. Тя е родена

преждевременно и в последствие е развила симптоми на детска церебрална парализа. Заболяването
се отразява и с увреждане на тазобедрените стави,
което й пречи да ходи нормално. През годините тя е
претърпяла няколко операции за поставяне на импланти, но все още не може да ходи самостоятелно.
За да има възможност да излиза навън и да посещава назначената рехабилитация, през 2014 г. подпомогна закупуването на специализирана количка
за момиченцето.

Петко и Моника Попови са братче и сестриче,

които имат увреден слух. И двамата са претърпели
операции за имплантиране на слухови апарати, но
консумативите за поддръжка на батерии са много
скъпи за възможностите на семейството им. Решение се намира в поставянето на предавателни
намотки. През 2014 г. родителите се обръщат към
„ПРОтегни ръка“ с молба да за помощ при закупуването на предавателните намотки, които ще удължат
живота на батериите на имплантите. Фондът одобри
тяхната молба и отпусна 2000 лева за закупуването
на аксесоарите за двете деца.

Повече за децата, на които СНЦ „ПРОтегни ръка“ помага може да разберете на
www.protegniraka.bg/children2015.html или сканирайте
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Нашите инициативи
през 2014 г.
СНЦ „ПРОтегни ръка“ набира средства чрез

ежемесечни дарения и различни благотворителни събития, отворени както за служители на
банката, така и за хората, които ни подкрепят. Нашите инициативи целят да представят „ПРОтегни
ръка“ пред широката общественост, както и да
събират средства за лечението на децата. Общият
размер на даренията, постъпили от проведените
събития през 2014 г., са в размер на 49 552 лева.
Пътуващ театър „ПРОтегни ръка“
Участие във фестивал „София диша“

41 850
560

Кампания „Готвач за 1 ден“

1 935

Акция ProCinema & Art Eves

802

Акция „Мартенички за здраве и надежда“

794

Кампания „Вземи картичка, дари здраве на дете“

130

Акция за разпродажба на сувенири

2 315

Коледен базар на сувенири

800

Благотворителен концерт на Луфтханза Техник

366

Общо дарения от проведени събития:

49 552

Oсвен събития, отворени за съмишленици на „ПРОтегни ръка“, провеждаме и дарителски ме-

роприятия, в които участват служители на ПроКредит Банк. Такива са инициативите „Готвач за 1 ден“,
благотворителни базари на сувенири, „ProCinema & Art Eves”. Общата сума на събраните средства от
тези събития през 2014 г. е 5 852 лева, които също са използвани за лечението на децата на фонда.
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Нашите инициативи
през 2014 г.
Пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ – театрална

трупа от банкови служители, приели предизвикателството да се превъплътят в приказни герои за
каузата на „ПРОтегни ръка“. Началото на инициативата бе поставено през 2012 г. с първото представление „Малкият принц“ по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери. За два успешни
сезона постановката бе представена 49 пъти в 42
града на страната и събра дарения в размер над
160 000 лева.
Втората постановка „Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките“ стартира през октомври
2014 г. и е естествено продължение на инициативата пътуващ театър „ПРОтегни ръка“. Спектакълът
представя нов прочит на едни от най-обичаните
приказки на Ханс Кристиан Андерсен. Житейските
уроци, които ни предават тези приказки са актуални и до днес. През 2015 г. трупата ще играе представлението в над 40 града на страната. Повече за
инициативата както и програмата може да видите
на сайта на театъра или чрез сканиране на QR code.

www.protegniraka.bg/chudesa
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Нашите инициативи
през 2014 г.
Участие във фестивала „София диша“

„ПРОтегни ръка“ взе участие в една от седмиците на вече традиционния фестивал „София диша“,
който се провежда в центъра на гр. София през август. Под надслов „Ветрове от цветове“ на щанда на
ПроКредит Банк малки и големи рисуваха благотворително тениски, средствата от които постъпиха по
сметката на „ПРОтегни ръка“. Инициатива събра 560
лева за каузата на сдружението.

Мартенички за здраве и надежда

Продължавайки хилядолетната българска традиция на закичването с мартеници, в последната
седмица на месец февруари се проведе благотворителен базар за мартенички в офисите на ПроКредит Банк. В него се включиха служители от цялата
страна, като ръчно изработиха бяло-червени творения, различни по форма и големина, които създадоха радост и ведро настроение. Те бяха изложени
за продажба с цел събиране на средства за деца в
нужда. Постъпленията в размер на 794 лева бяха
преведени по сметката на СНЦ „ПРОтегни ръка“.

„Вземи картичка, дари здраве на дете“

В началото на юли 2014 г. в ПроКредит Банк се
проведе конкурс под мотото „Сътворете картичка
или цвете от хартия – озарете деня на близък човек“. Инициативата, която освен художествен има и
благотворителен характер, събра поредица от красиви творения, вдъхновени от идеята за празник
и посланието за надежда, което е и кауза на фонд
„ПРОтегни ръка“. От многото красиви картички 3
бяха отличени, отпечатани и разпространени из
всички офиси на банката, за да набират дарения
към сдружение „ПРОтегни ръка“.

8
Какво ни
мотивира
„С моите колеги вярваме, че и с много, и с малко
може да се помага. Всеки трябва да помага и ние го
правим, защото сме за екипното добро. Защото
едно детство е свързано с много усмивки, а когато
децата ги нямат, това боли.“
Клара Владимирова, Експерт връзки с бизнес клиенти

„За мен „ПРОтегни ръка” е едно здраво въже, изградено от много на брой малки нишки, което дава
упора и може да помага на хора в беда. Това са децата, които имат нужда от закрила, от топлина и
помощ в живота, а дори и някоя нишка да се откачи,
то другите запазват здравата основа и въжето не
може да се скъса.“
Калин Златанов, Експерт операции

„В живота си и в работата си до момента научих
много, но най-важното нещо е умението да даваш.
С моите колеги, доброволци в една благотворителна инициатива, правим точно това - даваме
нещо простичко за даване - надеждата. Каним я
при всяка постановка на пътуващия театър на
фонд „ПРОтегни ръка“, създаден на доброволни начала от служителите на банката. В него ние играем безвъзмездно, за да дарим усмивки и средства на
болни деца, които не се усмихват толкова често.“
Диляна Джамбазова, Експерт връзки с бизнес клиенти
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Какво ни
мотивира
„Всеки казва „Аз искам да помогна“, „Аз желая по-добър живот за тези деца“, но всъщност реалният
начин е да трансформираме думите в действия,
а не само да казваме „Аз искам“, а да казваме „Аз
помагам“. „ПРОтегни ръка“ ми дава възможност
да кажа „Аз помагам“ и да видя чистата детска
усмивка.“
Ирина Сидерова, Експерт връзки с клиенти

„Мили хора, тази пиеса е и борба, и вяра, тя е любов
– към децата на фонда и техните родители, към
духовното, към вълшебствата и чудесата, към
смелостта да променяш света, към невъзможното и дръзкото ... към самия себе си! Бъдете част от
нея!“
Калина Стафанова, Главен експерт връзки с клиенти

„…човек трябва да търси добрите дела, не да бяга
от тях. Всеки ден съм полезна за себе си, за семейството си, за институцията, в която работя, но
да си полезен на хора, чийто живот е толкова различен и далеч не е с удобствата на твоя, е възможност, която не трябва да се пропуска.“
Ирена Пачилова-Петрова, Експерт връзки с бизнес
клиенти
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Нашите
дарители
Служители

Сдружение „ПРОтегни ръка“ набира дарения
чрез доброволни месечни вноски от своите служители. През 2014 г. общата сума на тези дарения е в
размер на 77 096,33 лева.

Клиенти и съмишленици

Мисията на „ПРОтегни Ръка“ среща подкрепа и
в лицето на клиентите на ПроКредит Банк, както и
хора, които са взели присърце нашата кауза. Всяко
лице, независимо дали е физическо или юридическо, може да участва с еднократни или периодични
месечни дарения. През 2014 г. размерът на дарените средства от клиенти е 30 610,85 лева.

Благодарим на следните фирми и организации, които подкрепиха с периодични или
еднократни дарения „ПРОтегни ръка“ през 2014 г.

Венци - Велико Търново ЕООД София Франс Ауто - Велико Търново ООД Бора Интернешънъл
ООД Вестол ЕООД Ерсела ЕООД ЕТ Ра - Лей - Иван Димов Интегра ЕООД Качан ЕООД
Машпром - КМХ ЕООД Частно училище Веда Шипка Агро БГ ЕООД 2-ри курс студенти от
НХА - специалност текстил Служители на Си Ес Си България ЕООД
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Годишен финансов отчет за
дейността на СНЦ „ПРОтегни ръка“
Доброволен Фонд „ПРОтегни Ръка“
Отчет за приходите и разходите
Дата: 31.12.2014 г.
Валута: лева

Подробен отчет може да намерите на www.protegniraka.bg

с подкрепата на

