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За „ПРОтегни ръка“

 Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка“ е съз-
дадено през 2004 г. от служителите на ПроКредит Банк с 
каузата чрез безвъзмездни дарения да се подпомага ле-
чението на деца с тежки увреждания от социално слаби се-
мейства или сираци. За тези 13 години Сдружението е про-
тегнало ръка на над 1 700 деца, осигурявайки им достъп 
до качествено здравеопазване в страната или зад граница 
в съответствие със здравословното им състояние. Даре-
ниeтo за всяко одобрено дете се заплаща по банков път 
директно към здравните заведения или фирми с цел за-
купуване на медикаменти или помощни средства.  

Всички, които подкрепяме каузата на „ПРОтегни ръка“, вярваме, че дет-
ството е време за игри и не трябва да носи болка. Затова инвестираме 
средства и подкрепа в здравето на децата с различни заболявания, така 
че да върнем усмивките на лицата им. 

 Общата стойност на дарените средства от учредя-
ването на „ПРОтегни ръка“ до момента надхвърля 1 500 
000 лева. Над 70% от служителите на ПроКредит Банк 
доброволно ежемесечно даряват средства за децата на 
„ПРОтегни ръка“. Чрез дарителски събития, с еднократни 
или периодични дарения, към каузата се присъединяват 
все повече клиенти на банката, както и съмишленици на 
„ПРОтегни ръка“. През 2016 г. разпределените дарения в 
подкрепа на децата са в размер на 153 543 лева. 
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За „ПРОтегни ръка“

Как се кандидатства?
 „ПРОтегни ръка“ развива своята дейност целого-
дишно като дарените средства се използват с медицинска 
насоченост и целят подобрение в състоянието на децата. 
Молби за подпомагане се приемат във всеки офис на Про-
Кредит Банк, като всяко запитване се разглежда от об-
щото събрание на „ПРОтегни ръка“. Решенията се вземат 
чрез обективно гласуване и са съобразени с установена-
та политика на Сдружението. Родителите имат право да 
кандидатстват за целево дарение за децата си до 2 пъти, 
като между двете подпомагания трябва да е изминала 
поне една календарна година. Предоставените документи 
трябва да описват както заболяването на детето, така и да 
доказват социалния статус на домакинството.

Информация за дейността на Сдружението може 
да намерите на:

Кой участва в 
„ПРОтегни ръка“
 Структурата на „ПРОтегни ръка“ се състои от Упра-
вителен съвет - 3-ма члена на Сдружението, които имат 
ръководна функция и общо събрание от 32-ма члена с из-
пълнителни функции. Всички те са служители на ПроКре-
дит Банк от цялата страна и заемат различни длъжности. 
Всеки един от тях участва в „ПРОтегни ръка“ доброволно и 
безвъзмездно, подкрепяйки каузата на Сдружението. 
 Дарителската дейност на „ПРОтегни ръка“ се базира 
на утвърдени принципи и независими решения в съответ-
ствие с всички приложими закони, наредби и вътрешни 
правила на Сдружението. Ние държим на прозрачните 
отношения и ежемесечно публикуваме информация за 
получените дарения и разпределянето им към деца с ув-
реждания, получили подкрепата ни. 

Можете да дарите средства за децата, обърнали се 
към  „ПРОтегни ръка“, по следните банкови сметки:

www.facebook.com/groups/PROtegniRaka/ www.linkedin.com/company/npa-protegni-rakachannel protegni raka www.instagram.com/protegni_raka/

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

с подкрепата на 
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На кого помогна „ПРОтегни ръка“ 
през 2016 г. 

 По данни на Министерство на здравеопазването 
към 2016 г. в България има над 26 000 деца с различни 
увреждания. 6 000 от тези деца са с над 50% инвалидност. 
Отглеждането на дете с тежко заболяване е нелека задача 
както в личен, така и в социален план. Част от тези деца 
живеят в защитени жилища или в недоимък със семей-
ствата си. Независимо дали са родители или социални слу-
жители, хората поели грижата за тях полагат много усилия 
и срещат подкрепата на други хора с големи сърца, готови 
да помогнат. 

 Затова и през 2016 г. ние продължихме мисията си 
да даряваме средства за лечението на тези деца. През 
годината към нас се обърнаха родителите на 174 деца от 
цялата страна и успяхме да помогнем за подобряване на 
състоянието на 159 от тях. Максималната сума, която да-
ряваме за терапия е 1 000 лева, а за закупуване на помо-
щен уред – до 2 000 лева. 
 Най-често срещаните заболявания, за лечението, на 
които отпуснахме средства през 2016 г., са детска цере-
брална парализа, психични увреждания и аутизъм, мус-
кулни и двигателни увреждания, хидроцефалия, глухота и 
диабет. 

58 деца са по-
лучили помощен 
уред чрез 
„ПРОтегни ръка”

101 деца са получи-
ли средства за терапия 
или операция от
 „ПРОтегни ръка”

Подпомогнати деца през 2016 г. по региони: Заболявания на деца, подкрепени от „ПРОтегни ръка“:

 

 

 

 

 

 

Детска церебрална парализа

Психични увреждания и аутизъм

Глухота, глухонемота

Мускулни увреждания на двигателната система

Хидроцефалия

Други заболявания

49
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8
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31



Децата на  
„ПРОтегни ръка“

 В средата на май 2016 г. служители на ПроКредит Банк посетихме гр. Троян, за да представим постановката „Чудеса, 
чудесии или чудният свят на приказките“. Освен с местните жители и гости на града, успяхме да се срещнем и с 12 семейства 
на деца с увреждания, които не могат да си позволят лечението им. Сред заболяванията на децата имаше травми от ката-
строфа, диабет и двигателни увреждания. „ПРОтегни ръка“ разгледа всяка от подадените молби и осигури безвъзмездно 
средства за заплащане на консумативи, терапия и изследване в чужбина за децата от гр. Троян.

 Атанаска Димитрова е 14-годишно момиче от гр. София. Тя страда от спина бифида  увреждане на гръбнака, което 
обездвижва краката й. Всеки ден Атанаска ползва инвалидна количка, за да се придвижва и да посещава училище. Освен 
заниманията в училище, тя посещава ежедневно и рехабилитационен център, където с нея работят терапевти. За да се по-
добрява стоежът на тялото й, лекарите насочват Атанаска да ползва вертикализатор. Уредът е много скъп, а доходите не 
достигат, тъй като семейството е многочленно. Затова „ПРОтегни ръка“ закупи устройството и го подари на Атанаска.

Всяко дете с увреждане има своята голяма история за битки с различни заболявания и успехи, които трудно се забелязват 
отстрани. Представяме Ви някои от нашите малки герои:

 Мохарем Каров е 8-годишно момче от село Бунцево, 
община Якоруда. Той страда от детска церебрална парали-
за – квадрипирамиден синдром, който затруднява движе-
нията в четирите му крайника. За да подобри състоянието 
му, на Мохарем са му извършени 2 ортопедични опера-
ции, както и много часове терапия. През 2013 г. „ПРОтегни 
ръка“ подари проходилка на момчето, която той все още 
ползва в домашни условия. Решение за поддържане на 
тонуса на момчето, както и възможност то да се придвиж-
ва навън, се намира в специализирана триколка. Цената 
на колелото е 1 600 лева, но родителите могат да осигурят 
само половината от сумата. Затова „ПРОтегни ръка“ дари 
недостигащите 800 лева и Мохарем вече се придвижва 
чрез своето колело.

7
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Децата на  
„ПРОтегни ръка“

 Mартин и Борис Горнакови са близнаци на 5 години от 
гр. София. Мартин още от раждането си е със синдром на 
Даун. Той редовно посещава терапевтичен център, къде-
то с него се занимават терапевт, логопед и психолог. Тези 
терапии са жизненоважни за неговото развитие, но не се 
осигуряват по клинична пътека. 
 Борис е бил здраво дете до 23.05.2014 г., когато ин-
цидентно пребледняло, отпуснало се и заспало. Приет е 
в болница с висока температура и учестен пулс и след из-
следвания се разбира, че Борис е получил мозъчен инсулт. 
Състоянието му не се подобрявало от медикаментите – 
изпаднал в кома за почти 8 часа. Засегнати са сърдечната 
и дихателната дейност, както и левостранна хемипареза 
на тялото. След като е стабилизиран Борис започва възста-
новяваща терапия. Семейството прави всичко по силите си 
да осигури терапията на двете си деца, но средствата не са 
достатъчни. Затова „ПРОтегни ръка“ дари средства за по-
добряване на състоянието на двете момчета, така че те да 
се възстановят и да имат своето нормално детство.

 Николай Георгиев е 5-годишно момче от гр. Божурище, 
област София. Той е роден с тегло едва 1 290 грама, но с огромно 
желание за живот. Първите два месеца от живота си Ники пре-
карва в неонатологията, където лекарите се грижат той да над-
даде тегло, за да бъде изписан. Последица от ниското тегло се 
оказва детската церебрална парализа. Родителите на Ники тър-
сят всички възможни методи за лечението на малкото момче. 
До момента той има зад гърба си няколко операции и безброй 
часове различни терапии. Малка част от рехабилитациите са за-
платени от здравната каса. Днес Ники е будно дете, което макар 
все още да има двигателни и говорни проблеми, успява да ко-
муникира. Той вече казва няколко думи, а седмичната му про-
грама продължава да е запълнена с часове терапия. „ПРОтегни 
ръка“ вярва в успехите на момчето, затова дари средства, кои-
то да се ползват за терапия с логопед, за да научава Ники още 
повече думи. 
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Нашите събития 
през 2016 г.

 Освен чрез периодични доброволни дарения от съ-
мишленици и служители на ПроКредит Банк, „ПРОтегни 
ръка“ организира различни благотворителни събития и 
инициативи. Постъпилите дарения от събитията в под-
крепа на каузата през 2016 г. са в размер на 28 890 лева. 
Изказваме своята благодарност към всеки един човек и 
организация, подкрепящи мисията на „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 „Мал-
кият принц“ по едноименното произведение на Антоан 
дьо Сент-Екзюпери. 
 За четири години от началото на инициативата пъту-
ващ театър „ПРОтегни ръка“ служителите на ПроКредит 
Банк представиха постановките „Малкият принц“, „Чудеса, 
чудесии или чудният свят на приказките“, а през юни 2017 
г. бе дадено началото на третата постановка от книгата на 
Николай Хайтов  „Шумки от вяра по диви пътеки“. 
 Постановките представят на публиката съвременен 
прочит на тези произведения, както и напомнят за поуки,
актуални и до днес. 
 След общо 102 представления в 42 града на страната 
инициативата до момента е събрала над 300 000 лева да-
рения, които са използвани в подкрепа на деца от цялата 
страна. 
 Третата постановка също ще обиколи различни градо-
ве на България и ще напомни какви сме и какви искаме да 
бъдем.

Пътуващ театър „ПРОтегни ръка“

Пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ 21 726,00 лева

Базар на мартенички 3 663,00 лева

Коледен Базар 1 413,86 лева

ProMusic Club  1 027,00 лева

Фитнес зала на ПроКредит Банк 1 060,00 лева

Общо дарения от събития и 28 889,86 лева
инициативи
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Нашите събития 
през 2016 г.

 За 11-та поредна година в офисите на ПроКредит Банк 
в цялата страна се проведе благотворителната инициати-
ва „Вземи мартеничка - дари здраве на дете в нужда“. От 
края на февруари до началото на март 2016 г. много дари-
тели се включиха в кампанията, закупувайки мартеници в 
подкрепа на каузата на „ПРОтегни ръка“. Събраната сума 
е в размер на 3 663 лева и се използва за заплащане на 
терапията на 4 деца, страдащи от аутизъм и церебрална 
парализа.
 Така мартеницата, символ на здраве, помогна на тези 
деца в борбата им с тежките заболявания. 

Баба Марта осигури терапия на 4 деца с аути-
зъм и церебрална парализа

 На 8 юни 2016 г. в аулата на Софийски Университет се 
проведе концерт-промоцията на Вокална група „Смехо-
ранчетата“. Малките таланти от 3 до 13-годишна възраст 
и тяхната ръководителка Галя Коджаманова представиха 
новия си албум „Смехорански сезони“, посвещавайки го на 
децата с увреждания, потърсили подкрепа от „ПРОтегни 
ръка“.
 Над 200 гости уважиха събитието, сред тях имаше 
приятели и родители на малките изпълнители, както и 
част от авторите на новите песни. Вокалната формация със 
своята над 25-годишна история има издадени 12 авторски 
албума с детски песни, много признания в България и в 
чужбина, както и безброй приятели в лицето на настоящи 
и вече пораснали вокалисти.
 Смехоранчетата дариха на публиката добро настрое-
ние, а събраните средства осигуриха допълнителна въз-
можност за лечение на още няколко деца с увреждания. 
Дарената сума е в размер на 1 027 лева и бе предоставена 
изцяло за лечение на децата в нужда. 

Ежегодно на коледния базар служители и техните  деца 
създават и продават разнообразни коледни лакомства 
и сувенири. През 2016 г. базарът се проведе в София и 
Пловдив. Събраните средства от събитието възлизат на 1 
413,86 лева и бяха използвани за терапията на деца, полу-
чили подкрепата на „ПРОтегни ръка“.

ProMusic Club – Смехоранчетата посветиха но-
вия си албум „Смехорански сезони“ на децата с 
увреждания

Традиционен Коледен Базар 



11
Какво ни 
мотивира

Вероника Тошева
Експерт връзки с клиенти, ПроКредит Банк, гр. София

Диляна Джамбазова
Експерт връзки с клиенти, ПроКредит Банк, гр. София

 Още от дете мислех Човека като изначално 
добър. Тази романтична представа я имам и днес. 
Понякога ситуациите и средата ни правят други, но 
дълбоко в себе си запазваме човешкия си облик. Да 
си добър понякога означава да пренебрегнеш себе 
си, да превъзмогнеш егото и личното си простран-
ство. Една от проявите на добротата е да даряваш 
щастие, което ние в „ПРОтегни ръка“ правим.
 Бъдете добри и никога не губете вярата в „не-
възможните неща”!

 Вече пет години съм част от „ПРОтегни ръка“ и 
пътуващия театър, които промениха живота ми и 
разбирането ми за света. Забързани в ежедневието 
си забравяме за малките неща в живота и колко ра-
дост може да носят те на хората около нас. Чувство-
то не може да се опише, но пък може да се усети от 
всеки. 
 Участвах в двете театрални постановки, които 
представихме, и сега подготвяме новата пиеса. Аз 
и колегите ми се захванахме с този проект, не за да 
покажем колко талантливи сме, а защото знаем, че 
така помагаме на болни деца от цялата страна. Чрез 
образа, който пресъздавам в постановката „Чудеса, 
чудесии или чудният свят на приказките“, се осми-
ват низостта, надменността и самозабравянето, 
защото всъщност не е важно как изглежда един чо-
век, а това колко красота има в душата му.
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Какво ни 
мотивира

Женя Паперова 
Заместник управител, ПроКредит Банк, гр. Пловдив

Динко Коцев
 Управител, ПроКредит Банк, гр. Солун

 В банката съм от първия ден, в който институ-
цията отвори врати, а в „ПРОтегни ръка“ всъщност 
съм от първата вечер, в която с колегите се събрах-
ме и решихме да основем този фонд. Това, което ме 
запали изначално, беше благородната кауза. Това, 
което продължава да ме пали и днес, е виждане-
то, познанието, че наистина правим много смис-
лени неща. Виждам щастливите детски усмивки, 
виждам благодарността в очите на родителите им 
за това, не толкова че сме им дали финансова под-
крепа, колкото че ги даряваме със съчувствие, с 
разбиране и наистина помощ в най-трудните за тях 
моменти. Това са нещата, които са важни и които ще 
продължаваме да правим занапред.

 Към децата със специални потребности ние, 
служителите на ПроКредит Банк, винаги сме се от-
насяли с огромно внимание. Всички ние припозна-
ваме каузата да помогнем на дете, което  страда от 
тежко заболяване и родителите му нямат средства 
за терапия. За нас не коства абсолютно нищо еже-
месечно да отделяме част от нашите заплати, които 
да се ползват за подпомагане на тези деца. Но зна-
ем, че нашата помощ е лъч надежда за тези деца да 
имат по-добро детство. 



Нашите 
дарители

 Над 70% от служителите на ПроКредит Банк от цялата 
страна ежемесечно доброволно даряват средства за де-
цата на „ПРОтегни ръка“. През 2016 г. общата сума на тези 
дарения е в размер на 51 827 лева.
 Мисията на „ПРОтегни Ръка“ среща подкрепа и в лице-
то на клиентите на ПроКредит Банк, както и в хора, които 
са взели присърце нашата кауза. Всяко лице, независимо 

дали е физическо или юридическо, може да участва с ед-
нократни или периодични месечни дарения. През 2016 г. 
размерът на дарените средства от клиенти е 27 337 лева.
 Благодарни сме на следните фирми и организации, 
които подкрепиха с периодични или еднократни дарения 
„ПРОтегни ръка“ през 2016 г.: 

ЕТ АГРОЛЕС – НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ  ДАРИНА 111 ООД  КОПА ХИДРОСИСТЕМ  ООД  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ХА И КА – СТРОЙ ЕООД  АЛБИС  ЕООД  АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ АД – КЛОН ШУМЕН  АНИЕЛ 86 ЕООД 
РИТЪМ АРТ ООД  РАЗГРАД ПОЛИГРАФ ООД  ТИВИТИ КОМЕРС ЕООД  СТОЕВИ МАКСГРУП ЕООД 
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Годишен 
финансов отчет

Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка“
Отчет за приходите и разходите 
Дата: 31.12.2016 г.
Валута: лева

Всичко за нас може да намерите на www.protegniraka.bg, както и в 

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016 г.  Сума

Налични средства по сметките на „ПРОтегни ръка“ към 01.01.2016 г. 105 994,92    
Налични средства в касата на „ПРОтегни ръка“ към 01.01.2016 г. -

I. Приходи 
Еднократни дарения от служители 3 643,56
Месечни вноски от служители 48 183,60
Дарения от клиенти 27 336,61
Мероприятия 28 889,86
     Пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ 21 726,00
     Мартенички 3 663,00
     Коледен базар 1 413,86
     ProMusic Club 1 027,00
     Дарения от фитнес 1 060,00
     Дарения от родители на деца с увреждания -
Други приходи 117,57
Общо приходи за периода  108 171,20 
II. Разходи 
Заплатено лечение и консумативи за 159 деца през 2016 г. 147 807,95
Курсови разлики  -
Разходи за данъци 5 610,63
Такси и комисионни 124,46
Общо разходи за периода 153 543,04  

Налични средства по сметките на „ПРОтегни ръка“ към 31.12.2016 г. 60 676,64 
  
    

www.facebook.com/groups/PROtegniRaka/ www.linkedin.com/company/npa-protegni-rakachannel protegni raka www.instagram.com/protegni_raka/





с подкрепата на 

Напечатано на рециклирана хартия 
с грижа за природата.


