
Доброволен Фонд "ПРОтегни ръка"
Отчет за приходите и разходите 
Дата: 31.08.2018 г.
Валута: BGN

Отчетен период: 01.08. - 31.08.2018 г. Сума

Налични средства по сметка на фонда към 01.08.2018 г. 79 992,84      

1. Еднократни дарения от служители 230,00           
2. Месечни вноски от служители 2 855,30        
3. Лихви 15,19             
4. Дарение клиенти 1 310,50        
5. Мероприятия 100,00           
6. Дарения от родители -                  
7. Вноска на банката -                  
8. Разни разчети -                  
9. Други приходи -                  

Общо приходи за месеца 4 510,99        
II. Разходи

1.
20 терапии в барокамера за дете с проблеми в развитието - Аделина 
Апостолова 700,00           

2. 5 говорни терапии за дете с аутизъм - Ирина Желева 75,00             

3.
Говорна терапия за дете, страдащо от церебрална парализа и 
епилепсия - Виолета Христова 336,00           

4.
8 говорни терапии за дете с тежка форма на церебрална парализа - 
Александър Митев 200,00           

5.
Закупуване на слухов апарат за дете с увреден слух - Айля Керимова

2 000,00        
7. 8 говорни терапии за дете с дислексия - Адриан Бакалов 160,00           

8.
Провеждане на генетично изследване за дете с припадъци и 
наследствено увреждане на крайниците - Атанас Атанасов 2 000,00        

9.
16 психо и говорни терапии за дете с проблеми в развитието - Николай 
Трончев 350,00           

10. 6 психотерапии за дете с аутизъм - Ангел Кокалов 150,00           

11.
8 рехабилитации за дете с вродени проблеми на кръвоносната система 
- Неда Илиева 160,00           

12.
2 ортези DAFO за дете, страдащо от церебрална парализа - Цвети 
Байлова 1 060,01        

13.
9 психо и говорни терапии за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Цветелин Гугов 935,00           

14.
14 терапии за дете с проблеми в развитието - Елмира Карамфилова

400,00           

15.
14 говорни терапии за дете, страдащо от синдром на Денди Уолкър - 
Борис Триловски 90,00             

16.
25 рехабилитации за дете, страдащо от церебрална парализа - 
Валентин Атанасов 500,00           

17.
Лечение в Полша за дете в състояние на будна кома - Теодор Цолов

977,92           

18.
Провеждане на генетично изследване за дете с аутизъм - Дария 
Милкова 520,00           

I. Приходи



19.
Закупуване на специализирана количка за дете, страдащо от 
церебрална парализа - Александър Христов 500,00           

20.
Рехабилитация за бебе при приемни родители, което страда от 
церебрална парализа 102,00           

21.
Закупуване на специализирана колича за дете с тежка форма на 
церебрална парализа - Лъчезар Драгостинов 970,00           

22.
Водна рехабилитация за дете, страдащо от церебрална парализа и 
микроцефалия - Ема Мартинова 500,00           

23.
Монтесори терапия за дете с проблеми в развитието - Виктор 
Навущанов 210,00           

24.

Закупуване на ортези за ръце и крака за дете с детска церебрална 
парализа и допълнителни увреждания - Полина Тодорова

497,00           

25.
Говорна терапия за дете, страдащо от церебрална парализа - Давид 
Костов 340,00           

Разходи за данъци 342,77           
Такси и комисионни 9,78               

Общо разходи за месеца 14 085,48      
Налични средства по сметка на фонда към 31.08.2018 г. 70 418,35      


