Отчетен доклад за дейността
Фондация „Каузи”
Период на отчетния доклад:
от 1 Януари 2018 до 31 декември 2018

Вид на организацията: НПО в обществена полза

СОФИЯ

За нас. Профил на организацията. Мисия, цели и ценности.
Фондация „Каузи” е доброволна независима организация, учредена
като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Ф.Д. 602/2009 в
СГС.
Организацията е създадена да работи за хармонично, устойчиво и
взаимодействащо си и гражданско и бизнес общество, което се ръководи
от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани
на България, Европа и света.
Фондацията се определя като организация за осъществяването на
дейност в обществена полза.
Целите на фондацията са:
1) Създаване на условия и програми за интеграция на групи в
неравностойно положение – деца и младежи, хора с увреждания,
малцинства, маргинални групи и други;
2) Придобиване на знания, умения и опит у начинаещи
предприемачи и МСП за изграждане на предприемачески качества и
активно участие в процесите на пазарната икономика;
3) Създаване на възможности на децата и младежите да се развиват
пълноценно и да придобиват социални, творчески и професионални
умения.
4) Популяризиране
и внедряване на принципите на
корпоративната социална отговорност и екологично чисто производство
в ежедневното управление на бизнес организациите и публичните
институции.
5) Съхранение и активно взаимодействие за популяризиране на
българското,
европейското
и
световно
историческо,
културно,
образователно и духовно наследство.
6) Насърчаване на политиките на екология на душата и природата
Средствата на фондацията с които постига гореизброените
цели са:
1) Оптимално използване на методите на неформално образование,
спорта и изкуството; подпомагане на даровити деца.
2) Изграждане на бизнес инкубатори, бюра за социални услуги и
други форми за интеграция и професионална реализация на хората в
неравностойно положение.
3) Разработване, адаптиране и популяризиране на методики,
програми и планове, свързани с придобиване на ключови компетенции,
придобиване на професионална квалификация, въвеждането на нови
професии и части от тях.
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4) Създаване и поддържане на база данни с информация за добри
новаторски практики в областта на корпоративната социална

отговорност и екологично чисто производство и популяризирането им в
обществото.
5) Информационни кампании и организиране на мероприятия,
които пробуждат, възпитават и стимулират активно гражданско
поведение.
6) Доброволчески инициативи
реализиране на различни кампании.

и

набиране

на

средства

за

За осъществяване на своите цели Фондацията осъществява
следните свои дейности:
1) Създаване на специализирани пространства и клубове, младежки
информационно-консултантски
центрове, центрове за кариерно
ориентиране, центрове за обществена подкрепа, бизнес инкубатори, бюра
за социални услуги и образователни центрове.
2) Разработване на програми за младежки практики, младежки
обмени, младежки инициативи и други дейности, свързани с мобилност и
активно гражданско участие на младите хора.
3) Организиране и провеждане на тренинги, ролеви игри,
национални и международни семинари и конференции, кръгли маси и
форуми за постигане на горните цели.
4) Организиране и провеждане на информационни кампании,
празници, фестивали и конкурси за постигане на горните цели.
5) Разработване на УТФ, лаборатории, стажантски програми и други
форми на иновационна и творческа среда за подготовка на
професионалната реализация , развитие на предприемаческите умения и
пълна социална интеграция.
6) Провеждане на мотивационни обучения, обучения за развитие на
ключови компетенции и придобиване на професионална квалификация,
формиране на общообразователна култура.
7) Разработване и управление на проекти
Най-значимото годишно събитие на Фондацията е Младежка
предприемаческа борса.
Относно стопанската дейност на фондацията:
1) Фондацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която
е пряко свързана с основната и дейност
2) Стопанската дейност на фондацията има за предмет
извършването на образователна, информационна и издателска дейност

3) Приходите реализирани от допълнителната стопанска дейност се
използват единствено за постигане на целите на фондацията, без
възможност за разпределяне на печалба.
За разширяване на своята дейност и предлагане на качествени услуги с
по-широк териториален обхват, в съответствие с Устава на фондация
„Каузи“, и на основание на чл. 18 от ЗЮЛНЦ са регистрирани три клона
в страната с обществена дейност.
1) Фондация „Каузи“ - клон Дупница:
Дата и място на регистрация: 15.10.2012 година , с решение № 61 на
Кюстендилски окръжен съд, Ф.Д. 25/2012 и решение № 46 на
Кюстендилски окръжен съд, Ф.Д. 25/2012 от 15.04.2013 година
(пререгистрация, поради назначаване на нов управител на клона).
Седалище: област Дупница, община Дупница, град Дупница, ул. „Хан
Аспарух“ № 4
Управител: Даниела Лазова
Координати за връзка: 0894 651 077, office@kauzi.org
2) Фондация „Каузи“ – клон Русе:
Дата и място на регистрация: 14.05.2013 година, с решение № 52 на
Русенски окръжен съд, Ф.Д. 10/2013.
Седалище: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, ул. „Искър“
№8
Управител: Николай Георгиев
Координати за връзка: 0896 609 800, office@kauzi.org
3) Фондация „Каузи“ – клон Хасково:
Дата и място на регистрация: 17.07.2013 година, с решение № 109 на
Хасковски окръжен съд, Ф.Д. 23/2013.
Седалище: Област Хасково, община Хасково, ул. „Д-р Проф. Асен
Златаров“ № 18 – Б, ет. 4, ап. 16
Управител: Сребрина Ефремова - Велева
Координати за връзка: 0895 569 656, office@kauzi.org

Целите, дейностите и
средствата за тяхното съществуване
в
регистрираните три клона са съгласно Устав на майката, фондация
„Каузи“

Описание на направленията на работа на фондация „Каузи“
за 2018 година
1. Проект „WeENTPower”, Женското предприемачество – сила за
независимост по програма на Българския фонд за жените в
партньорство с фондация „Генерация“
През 2018 – 2019 година 10 жени и момичета от град Лом бяха включени
в инициатива за овластяване чрез насърчаване на предприемачеството.
В рамките на проекта WENTPower участничките получиха обучение,
менторска и консултантска подкрепа при разработване на бизнес план, а
две от тях - стипендия за участие в Младежка предприемаческа борса
през 2019 г. в София.
Тенденция в последните години е акцентът върху социалното
предприемачество и едни от най-успешните практики на Младежката
предприемаческа борса са именно в тази сфера. Проектът е първа
инициатива от дългосрочна програма за подпомагане на женското
предприемачество, която ще се осъществява от фондация „Каузи“
съвместно с фондация „Генерация“, гр. Лом.
По проекта е издаден наръчник за стартиране на бизнес „Дневникът на
предприемача” в електронен формат.

2. Проект „Повишаване на предприемаческия капацитет – път
към активно социално включване“ по ОПРЧР

През 2018 – 2019 година Фондация „Каузи” подпомага чрез обучения по
предприемачество младежи, безработни, работещи и хора с увреждания
за стартиране на собствен бизнес.
Проектът на Фондацията предлага безплатни обучения за генериране на
предприемачески идеи, дигитален маркетинг, добро първо впечатление,
финансиране на бизнес, юридически аспекти на стартирането и
управлението на бизнес, както и безплатни консултации;
Участвалите в обученията получават сертификат и възможност за
включването им в организираната от Фондацията Младежка
предприемаческа борса и получават сертификати за преминато обучение.
По проекта бяха реализирани редица информационни и обучителни
събития в градовете София, Банкя, Нови Искър, Кюстендил, Благоевград
и Гоце Делчев.
Бяха организирани и консултантски дни за извършване на консултации
в изброените градове.
Снимков материал:

3) Участие на Фондация „Каузи” в „Базар на професиите”
организиран от Българската мрежа на Глобалния Договор на
ООН за 2018 г.
Като член на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН,
фондация „Каузи“ позиционира свой щанд на организираното събитие
през 2018 година. Щандът беше разделен на два интерактивни къта – за
малки и големи. Представената информация в двата дни на базара беше
съобразена с възрастовата група на посетителите.
Децата и младежите имаха възможност да се запознаят с
възможностите за кариера, различните работни позиции и да разберат
повече за тях и важността им в обществото
Чрез интерактивни арт материали, Фондация „Каузи” успя да засили
интереса на по-малките участници в базара, като им предложи
възможност за рисуване на избраната от тях професия и дискутиране,
защо и как са избрали нея, с какво тя е по-различна от останалите и
какви възможности би им предоставила. Те имаха възможност да
напишат любимите си професии и какви са използваните инструменти от
тях, за да извършват работната си дейност.
За по-големите Фондацията предостави разнообразие от личностни
и кариерни тестове. Те имаха възможност да се запознаят с работата на
Фондацията, като беше представена и информация за включването в
обучения за развиване на собствен бизнес. Екипа на фондацията
информира за възможностите за включване в групови и индивидуални
консултации по кариерно ориентиране и развитие, дигитален маркетинг,
предприемачество, гражданско образование и всички теми вълнуващи
младежите.
По време на събитието присъстваха освен представители на
фондация „Каузи“, така и младежи – доброволци от 90 СУ „Ген. Хосе де
Сан Марин“ град София.

