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Фондация "Добро за всеки"

За нас:

01

Кога е създадена организацията?

Фондацията официално е регистрирана в началото на 

2022 година

„Добро за всеки“ е създадена от Мариана Костова и 

малък екип от доброволци

Кои сме ние?

02

03
Как протича организацията на кампании 

във фондацията?
Всички дарения за всяка инициатива се складират в 

офис/склад на фондацията, след което се транспортират 

до нуждаещи хора



Подкрепа
Материална и духовна 

подкрепа за хора в тежко 

финансово положение;

Цели на Фондация

"Добро за всеки" 

Инициативи
Организиране на конкретни 

социални, здравни и 

образователни дейности;

Обучения
Подпомагане обучението на 

деца в неравностойно 

положение – стипендии, 

курсове;

Ценности
Укрепване на нравствените 

ценности в обществото.



“Подкрепи самотно живеещи
възрастни хора в София с 

хранителни продукти”

“Зарадвай деца, от семейства в 
неравностойно положение, с малък

подарък за 1 юни”

“Подкрепи ученици от село до 
Правец с храна и учебни пособия”

Осъществени кампании в снимки:



“Подкрепи затруднени майки със 
санитарни продукти от първа 

необходимост”

”Подкрепи възрастни хора и 
семейства в нужда от Монтанско с 

хранителни продукти”

“Подари книжки и игри на деца от 
домове и детски градини”

Други осъществени кампании:



“Подари книги, издадени след 2005 
година, на читалищата в община 

Правец и Монтана”

”Зарадвай деца в нужда от Монтана, 
Правец и София с дрехи, обувки и 
пособия за първия учебен ден ”

“Помогни на деца в неравностойно 
положение да се подготвят за 

матурите”

И други:



Дарения

През последните месеци с нас се свързват все повече нуждаещи се хора 

и желанието ни е да разрастнем дейността си, но възникват трудности за 

финансиране на логистични и транспортни дейности.

Дейността на фондацията се осъществява благодарение на 

всеотдайността на доброволци и дарители.

Затова отправяме нашия призив към всеки, заедно да продължим, да 

развиваме своята мисия - като подкрепите дейността ни, всеки според 

своето желание и възможности.



Как може да помогнете?

Имаме нужда от средства, които

да покриват разходите за

годишния наем на помещение,

представляващо офис/склад на

фондацията; разходи за гориво за

доставяне на хранителни

продукти в различни райони на

България; плащане на куриерски

услуги; консумативи и др.

Финансово дарение

Обикновено даренията са твърде

тежки, а разстоянията - доста големи

и затова апелираме, ако някой

разполага със стар микробус, който

би искал да дари на фондацията, да

се свърже с нас на:
Повече информация 

как можете да дарите:

www.dobrozavseki.bg

От какво имаме нужда:

Микробус за пренасяне

За съжаление личното превозно

средство, с което разполагаме, не е

достатъчно, за да пренесем всички

дарения за кампаниите ни.

Тел: 0879 339 009
Имейл: info@dobrozavseki.bg

https://dobrozavseki.bg/stani-daritel.html
https://dobrozavseki.bg/stani-daritel.html


Благодарим Ви!

Фондация „Добро за всеки“ 
гр. София, ж.к. Младост 3, 
бул. „Александър Малинов“ 51, 
ТЦ Метро Сити
Тел: 0879 339 009
Имейл: info@dobrozavseki.bg
Сайт: www.dobrozavseki.bg

https://www.facebook.com/dobrozavseki/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dobrozavseki/?ref=page_internal
mailto:info@dobrozavseki.bg

