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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 ГОДИНА
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИЗВЪРШВАЩО ДЕЙНОСТ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ“

Настоящият доклад за дейността на сдружение „Ретина България“ за 2020г. се
изготвя на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и съдържа описание на съществените дейности, изразходваните средства за
тях, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите
резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от
другите дейности за набиране на средства; вида, размера, стойността и целите на
получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите и финансовия
резултат.

Обща информация
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Сдружение

„Ретина България“ е юридическо

лице с нестопанска цел

извършващо дейност в обществена полза, регистрирано на 23.07.2018г в
Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
„Ретина България“ е ръководена от пациенти организация в подкрепа на
живеещите с редки генетични и често срещани – свързани с възрастта болести на
ретината.
Сдружението е с едностепенна система на управление с органи на управление:
Общо събрание, съставлявано от учредителите и Управителен съвет.
Дейността на организацията се подпомага от 2 консултативни съвета: научномедицински (НМКС) и младежки (МС).
Сдружението е с регистрация в град София и няма регионални представителства
в други градове на територията на България. Сдружението няма разкрити
клонове.
Сдружението е независимо обединение на лица, които приемат Устава и работят
за осъществяване на посочените в него цели.
Визията на „Ретина България“ е за свят, в който зрението може своевременно да
бъде запазено или възстановено.
Мисията на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е да насърчава експертната дейност,
осигуряваща превенция, лечение и рехабилитация на засегнатите от пигментен
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ретинит, макулна дегенерация, синдром на Ушер и целия спектър дегенеративни
болести на ретината.
Дейността на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е насочена към постигане на следните цели:
1. Универсален достъп до генетична диагностика и консултация на
засегнатите от наследствени болести на ретината;
2. Достъп до налично лечение и лечение в развитие (достъп до
клинични проучвания);
3. Развитие на регистри на пациентите, съдържащи данни от реалния
живот;
4. Въвеждане на скринингови програми за диабетна ретинопатия и
макулна

дегенерация

свързана

с

възрастта,

осигуряващи

навременна

диагностика, лечение и рехабилитация;
5. Универсален достъп до налично лечение за засегнатите от възрастовообусловените болести на ретината – макулна дегенерация свързана с възрастта,
диабетна ретинопатия;
6. Достъп до хабилитация и рехабилитация, осъществявани според
добрите международни практики;

Сдружение Ретина България се стреми да постига целите си чрез 3 основни
начина (средства ) на работата си:
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
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Сътрудничим

с различните заинтересовани

страни

за въвеждане

на политики,

осигуряващи здравеопазването и социалните дейности за българите, живеещи със
заболявания на ретината. Стимулираме провеждането на информиран дебат и се стремим
към участие в процесите по вземане на решения за да гарантираме, че гледната точка на
пациентите, към които тези политики са насочени, е взета под внимание.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
Насърчаваме и популяризираме проучванията в областта на ретината, осигуряващи
напредъка на иновативните методи на лечение.
Под проучвания разбираме както тези, извършвани в изследователските лаборатории и
клиничните центрове, така и изследванията, провеждани в областта на социалната и
икономическата сфера – обобщаване на статистически данни, стойности на разходи и
други показатели, позволяващи извършването на анализ и взимането на решения за
насочване на ресурси.
ОБРАЗОВАНИЕ
Вярваме, че образованието, водещо до участие е ключов двигател на успешната
иновация. Повишаваме осведомеността на хората със заболявания на ретината, за да са
информирани участници в процеса по предоставяне на необходимите за тях здравни и
социални грижи. Стремим се към актуализиране на знанията сред ангажираните здравни
професионалисти и власти.
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Сдружението е с международно присъствие, чрез участието си като активен член на
международни, ръководени от пациенти организации:
Интернешънъл),

EURORDIS

(Европейската

Retina International (Ретина

Асоциация

по

редки

болести).

Сдружението участва в работата на Европейската референтна мрежа по редки очни
болести (ERN-EYE)

чрез председателя си д-р Петя Стратиева - член на групата на

европейските пациенти – застъпници към ERN-EYE.
За дейността на Сдружението има свободна и общодостъпна информация на български
и английски език в сайта на организацията www.retinabulgaria.bg

Информация за основните характеристики на системата за вътрешен
контрол, прилагани от Сдружението в процеса на изготвяне на финансовите
отчети.
Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността,
както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа
за финансовото състояние на Сдружението към края на годината, за финансовите
резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна
рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен
контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения,
допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството
спазва следните основни принципи в своята дейност:
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• придържане към управленска и счетоводна политика, оповестявана във
финансовите отчети;
• извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконови
нормативни актове;
• отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на
сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период;
• спазване на принципа на предпазливост при оценката на активите, пасивите,
приходите и разходите;
• установяване и прекратяване на измами и грешки;
• пълнота и правилност на счетоводната информация;
• изготвяне на надеждна финансова информация;
• придържане към международните стандарти за финансови отчети и спазване
на принципа на действащо предприятие;
През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на
Сдружението. Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Преглед на дейността на Сдружението за 2020 г.
1.Обзор на дейността
Проведените от Сдружение „Ретина България“ дейности през 2020 г. бяха насочени към
постигане на резултати в следните области:
2. Устойчиво развитие
3. Научно-медицинска и изследователска дейност
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4. Застъпничество
5. Образователна и издателска дейност
6. Изграждане на капацитет
7. Младежко лидерство

По-детайлно, извършените през 2020г. дейности и постигнатите резултати в отделните
области са:
1.Устойчиво развитие:
Дейностите включваха:
Развитие на членския състав на „Ретина България“ за постигане целите на Сдружението.
Осигуряване

на

различни

фондове/програми;

дарители

източници
и

на

спонсорство;

финансиране
проучване

на

(финансиране
възможностите

чрез
за

осъществяване на други фондонабирателни дейности. Разработване на проекти в сферите
от интерес на Сдружението.
Постигнатите резултати са:
През 2020г. към Сдружението в качеството си на негови членове или като доброволцисътрудници за постигане на целите му се присъединиха пациенти с дегенеративни
заболявания на ретината, членове на семействата им и техни приятели, асоциирани с
проблемите

на

слабозрящите

и

незрящите

лица

-

медицински

специалисти,

изследователи, застъпници - което доведе до постигане на амбициозните цели, които
Сдружението си беше поставило спрямо етапа си на развитие.
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Източниците

на

финансиране

бяха

разнообразени,

като

през

2020

г.

започна

финансирането от страна на Фонд Активни Граждани България за изпълнение на 2годишен проект „Визия за зрение“ по ФМ на ЕИП с безвъзмездно предоставена финансова
помощ от страна на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в размер на 116 хил. евро.
Разработени бяха нови проектни предложения, като едно от тях – „Зрение и COVID-19“
беше избрано през м. юни след проведен конкурс за подпомагане от страна на
Обществения Съвет на Telus International България. Безвъзмездната финансова помощ за
изпълнението на този 10-месечен проект, стартирал на 1. Септември предоставена от Telus
International България е в размер на 10 хил. лв.
Отправени бяха предложения към корпоративни дарители за финансова помощ за
набиране на средства за собствения принос за цялостното изпълнение на проектите „Визия
за зрение“ и „Зрение и COVID-19“.
Разработени бяха и други проектни предложения.
Предложения, изискващи

консенсусно взаимодействие от страна на членове на

Сдружението и партньори.
2.Научно-медицинска и изследователска дейност
Дейностите включваха:
Насърчаване на изследователската и медицинската дейност в областите от интерес на
членовете на Сдружението.
Постигнатите резултати са:
През 2020г. продължи започналото през 2019г.
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сътрудничество с Центъра по молекулна медицина и Лабораторията по геномна
диагностика към МУ, София по включване на пациенти с наследствени ретинални
дегенерации за безплатна геномна диагностика и генетична консултация в рамките на
научно-изследователските проекти, изпълнявани от Центъра по молекулна медицина.
В рамките на изпълнявания по ФАГ проект „Визия за зрение“ бяха осъществени следните
изследвания, анализи и обобщения, които бяха публикувани под формата на доклади на
уебсайта на Сдружението и на предназначения за целите на проекта уебсайт www.visionproject.retinabulgaria.bg. Сред тяхосновно се откроява публикувания през януари 2020 г
„Доклад за състоянието на зрителното здраве в България“ и през февруари – резюмето му
на английски и български език. Докладът и останалите публикувани обзорни документи
включват:
Обобщения на наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и
хора с намалено (слабо) зрение в България; основните (и специфични за България)
причини за зрителни нарушения и слепота;
Дефиниции на основните пропуски и несъответствия в наличните нормативна уредба и
политики, в съществуващите медицински, социални и образователни практики и
стандарти, отнасящи се до зрителното здраве в България;
Установяване на основните нужди на живеещите със зрителни нарушения и слепота у нас;
2.Застъпничество
Дейностите включваха:
Развитие на политики, засягащи членовете на Сдружението:
3.1.Политики, ограничаващи зрителните нарушения и слепотата в България;
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3.2.Политики за редките очни болести и в частност, за наследствените дегенерации на
ретината;
3.3.Политики за хората с диабет -: скринингова програма за диабетна ретинопатия;
3.4.Политики за хората с МДСВ и остаряване в здраве;
3.5.Политики за Редките Болести (Национален план за редките болести; Развитие на
Европейските Референтни Мрежи като част от националната здравна система;
Постигнатите резултати са:
По 3.1.Политики, ограничаващи зрителните нарушения и слепотата в България:
В рамките на проекта „Визия за зрение“ са създадени предпоставки за сътрудничество с
организации на професионалисти, на пациенти и на други НПО и институции,
ангажирани

с

проблематиката

за

съвместно

формулиране

и

последователно

застъпничество за политики за подобряване на зрителното здраве и ограничаването на
слепотата в България.
Сред извършените през 2020г. дейности за постигане на тези резултати, наред с
подготовката и публикуването на Доклада за състоянието на зрителното здраве в България,
основно се открояват:
Провеждането на консултативна среща с водещи експерти в областта на очното и
зрителното здраве за обсъждане и допълване на резултатите и изводите от доклада и за
съгласуването на последващи действия и сътрудничество с тях за решаването на
установените проблеми – февруари 2020.
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Работна среща с представители на организации на пациенти, Съюза на слепите в
България, представители на местни власти, очни/зрителни рехабилитатори, здравни
ромски медиатори – юли 2020.
Подготовка и обсъждане на предложенията за препоръки към властите за стратегически
насоки за очното и зрителното здравеопазване в България, съдържащи необходимите
намеси за справянето със зрителните нарушения и слепотата.
По 3.2.Политики за редките очни болести и в частност, за наследствените дегенерации на
ретината продължи сътрудничеството със заинтересованите от въвеждането на действащи
политики и механизми за редките болести в България пациентски организации от
България и чужбина.
През 2020г. продължи започналото през 2019 г. застъпничество за присъединяването на
България с Експертен Център по редки очни болести, включващ болести на ретината, към
Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE).
Дейността се състоеше в насърчаване на УМБАЛ „Александровска“ за кандидатстването й
по отворената от страна на Европейската Комисия покана за присъединяване на болници
към европейските референтни мрежи по редки болести; участие на председателя на
Сдружението д-р Петя Стратиева в различни международни работни групи (ERN-EYE
www.ern-eye.eu;

EURORDIS);

кореспонденция

от

нейна

страна

със

специалисти-

офталмолози и специалисти по геномна диагностика на очни болести от България и ЕС.
Въпросите, свързани с нуждите на пациентите и дейностите, които следва да предприемат
клиницистите, изследователите, пациентите и властите в България за подобряването на
състоянието на живеещите с редки болести у нас, в частност, със наследствените
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дегенерации на ретината, се поставят и в рамките на провежданите срещи и консултации в
хода на изпълнението на проектите „Визия за зрение“ и „Зрение и COVID-19“.
Постигнатите резултати са:
постигнато единомислие сред пациентски организации от България по редки болести –
членове на EURORDIS – и сред здравни експерти относно необходимостта от нормативни
изменения, които да установят действащи политики и механизми относно нуждата от
сътрудничество между организациите и здравните експерти за инициирането на тези
нормативни изменения;
Откроени медицински специалисти – офталмолози с готовност да сътрудничат за
сформирането на 1-2 експертни центъра по редки очни болести в България и за
присъединяването им към мрежата на ERN-EYE.
Поради отсъствие на подкрепа от страна на здравните власти в България

за

присъединяването на българска болница към ЕРМ по редки очни болести България
пропусна възможността да предложи пълната си кандидатура към Европейската Комисия
за участие в европейската референтна мрежа по редки очни болести по време на
приключилия през март период за кандидатстване и продължава да е страна без
перспектива за засегнати от Редки очни болести, в частност от наследствени болести на
ретината пациенти, , за достъп до експертни грижи.
По 3.3.Политики за хората с диабет -: скринингова програма за диабетна ретинопатия
Необходимостта за подготовка и застъпничество за въвеждане на програма за ранно
откриване на зрителни увреждания причинени от диабет беше сред основните теми за
обсъждане в рамките на проект „Визия за зрение“. Водещите експерти-офталмолози са
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единодушни относно необходимостта й за въвеждане в България. Създадени бяха
предпоставки и за сътрудничество с организациите на пациентите с диабет в България.
По 3.4.Политики за хората с МДСВ и остаряване в здраве: Обсъждания за възможностите
за подобряване на достъпа на пациентите с МДСВ до грижи и лечение бяха предмет на
обсъжданията и дейностите в хода на изпълнението на „Визия за зрение“.
По 3.5.Политики за Редките Болести (Национален план за редките болести; Развитие на
Европейските Референтни Мрежи като част от националната здравна система: Бяха
проведени консултативни срещи и разменена кореспонденция с пациентски застъпници
от България – членове на европейски пациентски застъпнически групи към други ЕРМ
(белодробни болести; неврологични), нервно-мускулни, пациентите с хемофилия и др.
Създадени са предпоставки за съвместни застъпнически действия за консолидиране на
гласа на пациентите с редки болести в България за формиране на политики за
подобряване на грижите за тях.
Други постигнати резултати бяха изброени в 3.2..
В допълнение, с инициативата на Сдружение „Ретина България“ е сформиран екип от
експерти, който е в състояние да взаимодейства в рамките на потенциален проект целящ
нормативни изменения в областта на редките болести.
2.Образователна и издателска дейност
Дейностите включваха:
Информационно-образователни

и

комуникационни

дейности

за

изграждане

на

осведоменост сред различни аудитории относно броя и проблемите на хората с
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дегенеративни заболявания на ретината и относно възможностите за формиране на
съгласувани грижи за тях (превенция, лечение, рехабилитация) иновативни подходи).
Постигнатите резултати са:
Повишаване на гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти
относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания в България посредством
проекта „Визия за зрение“.
През м. февруари 2020 г. влезе в действие уебсайт, създаден специално за нуждите на
проекта „Визия за зрение“ www.vision-project.retinabulgaria.bg. Материалите по проекта,
събитията, развитието, продуктите и резултатите се съобщават чрез него.
В рамките на проекта бяха подготвени печатни материали – брошура – представящи
проблема, търсещ решение чрез проекта, целите и дейностите му.
През септември 2020 г. в София от експертния екип на проекта „Визия за зрение“ беше
проведен 2-дневен семинар „Обучение за Обучители“ на зрително-затруднени лица. Бяха
обучени 10 обучители, сред които 4-ма здравни медиатори. Обучените ще участват в
провеждането на националната информационна кампания по проекта „Визия за зрение.
На тях ще се разчита и за бъдещи проекти и дейности на Сдружението.
През октомври 2020 г, в Деня на зрението – 8 октомври с пресконференция в БТА стартира
национална информационно-образователна кампания. Беше проведена и първата от
предвидените 6

образователно-застъпнически срещи в 6-те региона за планиране в

страната – в гр. Монтана за Северозападна България. Подробности могат да се намерят на
сайта на проекта www.vision-project.retinabulgaria.bg.
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Беше

подготвен

и

изработен

информационен

радиоклип,

предназначен

за

разпространение по време на националната информационна кампания по „Визия за
зрение“.
През 2020 г. започнаха обсъжданията и подготовката на дигитална информационна
платформа с осигурен достъп за незрящи целяща повишаването на здравната
образованост сред тях и сред тези, които се грижат за тях.
На

1

септември

чрез

проекта

„Зрение

и

COVID-19“

стартира

образователно

информационна кампания в подкрепа на общността на слабозрящите и незрящите в
България, целяща да подобри достъпа им до здравеопазване в създадената обстановка на
ограничения, наложени от пандемичната ситуация. Беше адаптиран и преведен на
български език и разпространен чрез социалните мрежи видеоклип, „Как да посрещаме
зрително затруднените хора в лечебните заведения“, целящ да повиши осведомеността
сред здравните професионалисти относно начините, по които могат да подобрят
резултатите си от взаимодействията със зрително затруднените.
В рамките на „Зрение и COVID-19“ започна ежемесечната подготовка, издание и
разпространение на електронен информационен бюлетин на Сдружението, целящ да
предоставя актуална информация за напредъка на терапиите, новини от интерес на
зрително-засегнатата и ангажирана общност свързани с COVID-19“ и др.
Редовно, неколкократно ежеседмично се публикуваха новини и полезни материали на
сайта и на фейсбук-страницата на Сдружението.
Подготви се концепция за обновяване на уебсайта на Сдружението.
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През 2020 г. членове на Сдружението продължиха редовно да оказват подкрепа на
отделни пациенти и членове на семействата им, търсещи информация в
Сдружението.
През октомври 2020 г. д-р Петя Стратиева отново беше лектор на основния курс за
специализанти по офталмология, провеждан от МУ София. Тема: „Пациентско
застъпничество“.
2.Изграждане на капацитет
Дейностите включваха:
Придобиване на знания и умения (експертиза от страна на Сдружението.
Постигнатите резултати са:
Използвани бяха различни възможности, предоставени от международните
организации, в които Сдружението членува, както и възможности, предоставени от
оператора на Фонд Активни Граждани България, предназначени за изпълняващите
проекти бенефициенти на Фонда. Използвани бяха също и възможности за
обучения за членове на организации от гражданския – НПО – сектора. В резултат на
това бяха обучени активни членове на Сдружението по основни дейности и правила
за работа с индустрия, функциониране на пациентски организации (план за работа,
набиране на средства, прозрачност, отчетност на гражданските организации; работа
с лични данни; комуникационни дейности; др.)
Работата по подготовката на проектни предложения и изпълнението на самите
проекти доведоха до увеличаване на експертния потенциал в Сдружението.
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Проектът „Визия за зрение“. се изпълнява съвместно с: Фондация за реформа в местното
самоуправление (ФРМС, www.flgr.bg) – предоставяща капацитет за работа в общините и
Blindrafelagid - Асоциация на хората със зрителни нарушения (Исландия), www.blind.is –
предоставяща опит и възможности за споделяне на добри международни практики.
Членовете на експертния екип, участващ в проекта, могат да бъдат видяни на сайта на
проекта.
В периода април – ноември 2020 г. Д-р Петя Стратиева премина специализирано обучение
за лидери-европейски пациентски застъпници за Европейските Референтни Мрежи по
Редки Болести, предоставено от EURORDIS.
1.Младежко лидерство
Дейностите включваха:
Подкрепа на младежкото лидерство сред

членовете на „Ретина България“ и

стимулиране на инициативите от тяхна страна.
Постигнатите резултати са:
Разработена

под ръководството на председателя

на Младежкия Съвет идея

за

осъществяване на кампания в подкрепа на засегнатите от наследствени дегенерации на
ретината.
Разработена под лидерството на председателя на Младежкия Съвет визия за развитие на
комуникационните канали на Сдружението.
Разработен под лидерството на председателя на Младежкия Съвет проект за обновяване на
уебсайта на Сдружението и осъществена основната част от подготовката на изпълнението
му.
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С помощта на младежкия лидер беше внедрено използването на виртуални платформи за
работа.
Организирана и проведена първа виртуална среща за споделяне на опит между млади
хора, живеещи с дегенерации на ретината.
Участие в международната младежка среща и програма, организирани от Retina
International – август, 2020 г.
1.Проекти
Сдружение Ретина България изпълнява следните проекти за постигането на целите
си:„Визия за зрение“ и „Зрение и COVID-19“.
„Визия за зрение“ се изпълнява с подкрепата на Фонд Активни Граждани България за
целите на подобряването на гражданското участие в процесите по вземане на решения по
обществени политики в страната.
Непосредствената цел на проекта е да повиши осведомеността на централните и местните
власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания у нас.
В хода на проекта Сдружението има ангажимент да инициира и проведе определен брой
изследвания и да ги публикува. Тези изследвания служат за провеждането на
информирани дебати със заинтересованите страни и властите в България за подготовка и
въвеждане на политики за подобряване на зрителното здраве и ограничаване на слепотата
в България.
Подробности относно целите, дейностите, партньорите, експертния екип, сроковете и
очакваните резултати могат да бъдат намерени на www.vision-project-retinabulgaria.bg
„Зрение и COVID-19“
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Проектът се изпълнява с подкрепата на Обществения Съвет на Telus International

в

България. Целта на проекта е подпомагането на общността на слабозрящите и незрящите
в България в ситуацията, възникнала поради COVID-19.
Непосредствената цел е да се подобри информираността на засегнатите слабозрящи и
незрящи относно COVID мерки и новини от техен интерес и да се подобри достъпа им до
медицински грижи в здравните заведения в създалата се ситуация.
Повече за проекта може да бъде прочетено в подстраницата на проект Зрение и covid-19.
Описаните по-горе дейности организационно, логистично и финансово бяха подсигурени
от Сдружението.
Приходите и разходите на Сдружението през2020 . се формират, съгласно Отчета за
приходите и разходите за нестопанска и стопанска дейност, приложен към този доклад.
Приходи и разходи на Сдружението през 2020 г:
А. Приходи от нестопанска цел / 1+2/
1. Приходи от дейността:

/ в т. ч. /

1.1. Приходи от дарения под условия:
1.1.1 Приходи по проект „Визия за зрение“
1.1.2 Приходи по проект „ Зрение и COVID-19“

100 339 лева
94 706 лева
87 151 лева
84 489 лева
2 500 лева

1.1.3 Приходи за комуникационни дейности и поддръжка на сайт - 162 лева
1.2. Приходи от дарения без условие :
/дарения от физически и юридически лица /

5950 лева

1.3.Приходи от членски внос

1600 лева

1.4 Приходи от лихви

5 лева
20

2. Непарични приходи под формата на доброволен труд*

15519 лева

През 2020 г. членове на Сдружението положиха доброволен труд на стойност 5633 лв. по
проект „ Визия за зрение“ и 9886 лева за управленско-оперативните дейности на
Сдружението,гореизброените дейности по устойчиво развитие, здравно-образователните и
информационни дейности, работата, свързана с изграждането на капацитет и дейностите в
подкрепа на младежкото лидерство.

Б. Разходи от нестопанска дейност /1+2/:

94 220 лева

1. Разходи свързани пряко с дейността :

88 587 лева

1.1. Разходи свързани с изпълнението на проект „Визия за зрение“ -

84 256 лева

1.2. Разходи свързани с изпълнение на проект „ Зрение и COVID- 19“ - 2 500 лева
1.3. Административни разходи /вкл. разходи за амортизации /

1 550 лева

1.4.Финансови разходи:

281 лева

2. Непарични разходи под формата на доброволен труд*

Финансов резултат от дейността:
През

отчетната

2020

година

15519 лева

положителен
Сдружението

не

е

6 119 лева

извършвало

стопанска

дейност.
Анализ на извършените разходи
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Водещото при извършването и отчитането на разходите е спазване на принципите на

иСчетоводната политика на Сдружението, дейностите и бюджетите към договорите за

финансиране, както и волята на дарителите.
През 2020 г. основно дейността и разходите са в изпълнение на проект „Визия за зрение“ по
договор за безвъзмездна финансова помощ с Фонд активни граждани. Проектът беше
подпомогнат и от Roche България с дарение под условие в размер на 3000 лева. Периодично
изготвените финансови отчети са одобрени в пълен размер и отчетени разходи са
верифицирани и възстановени.
От август 2020г. Сдружението започна изпълнение на проект финансиран от

Telus на

стойност 10000 лева. Същият продължава и през 2021г. и предстои неговото отчитане.
С получените дарения от физически и юридически лица и събрания членски внос на
обща стойност 7 550 лева са покрити административните разходи / разходи за
амортизация, банкови и др. разходи

/. Остатъкът от 6 119 лева е отчетена като

положителен текущ финансов резултат.
През годината членове и симпатизанти на Сдружението полагаха доброволен труд за
изпълнение на основната си дейност: комуникацията с пациентите, техните родители,
настойници и хора грижещи се за тях.
Валутна структура
Валутата, в която Сдружението се разплаща, изготвя и представя счетоводните си отчети, е
българският лев.
Ръководството на Сдружението цели да постигне устойчивост в развитието му, отчитайки
етапа, на който то се намира.
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Управлението на риска се състои в регулярно анализиране на ситуацията в средата, в която
Сдружението функционира – национална и международна.
Ръководството е фокусирано върху минимизиране на потенциални отрицателни ефекти,
които биха могли да се отразят върху финансовото състояние на Сдружението. Тези
рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни
контролни механизми.
Основните финансови рискове за устойчивото развитие на Сдружението и подходите,
които ръководството използва за тяхното преодоляване са кредитен риск и ликвиден риск.
Кредитен риск – Сдружението е изложено на висок кредитен риск, тъй като изцяло ползва
финансиране от донори за обезпечаване на дейността си. Не признаването на разходи,
промени в бюджетите или отказ на подкрепа, поставят Сдружението в риск

по

осъществяване на съответните активности, както и по изплащането на вече договорени
дължими суми по тях. За предотвратяване на този риск се следи текущо навременното
договаряне, отчитане и получаване на паричните дарения.
Ликвиден риск – ликвидният риск се изразява във вероятна негативна ситуация при която
Сдружението да не бъде в състояние да посрещне всички свои задължения съгласно техния
падеж. Предвижда се периодично анализиране на ситуациите и при възможност да се
провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която

да се

поддържа оптимален ликвиден запас в парични средства, необходим за обезпечаване
финансирането на нестопанската дейност.
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Валутен риск – Сдружението не е изложено пряко на валутен риск, защото извършва
дейността си на територията на страната и договорите ѝ за услуги и самолетни билети са в
лева или в евро.
Управление на репутационния риск
С управлението на репутационния риск Сдружението цели да създава и поддържа
възможности да продължи да функционира като активно действащо юридическо лице с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, ползващо се с добро име и
доверие.
Ръководството на Сдружението регулярно преразглежда и наблюдава за наличие на
обвързаност с конкретни фармацевтични компании, дали не е нарушен принципа „Всяка
активност в работния план да бъде финансирана най-малко от три донора”, както и за
наличие на обвързаности с правителствени органи, политически партии, организации с
религиозна и верска насоченост, с различни религии, а също така и за наличие на
обвързаности и дарения от лица и организации свързани с пране на пари и тероризъм и
попадащи в забранителните списъци на Европейския съюз и ООН.
Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов
отчет
До датата на одобрение за издаване на този доклад за дейността и финансовия отчет за
2020 г. не са възникнали важни

събития които да

налагат корекция в представените

показатели във финансовия отчет за годината, завършваща на 31.12.2020 г.
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Ръководството на Сдружението анализира внимателно развитието на COVID кризата и
възможните произтичащи от тях рискове с цел да осигури изпълнението на договорите си,
както и със стремеж към разширяване на дейностите и сключване на нови договори.

Председател на УС :........................................
Д-р Петя Стратиева
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