Фондация „Право на Детство“

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО” ЗА 2018г

I.

Цели:

Целите на Фондация „Право на детство” (ФПД) са да популяризира, насърчава, съдейства и
подпомага развитието на защитата на човешките права, правата на детето и защитата от
дискриминация и прилагането им на практика.

II.

Управителен орган:

През 2018г няма промяна в управителният орган на ФПД. Членове са Йоана Терзиева
(председател), д-р Антоанета Матеева и адв. Диляна Гитева.

III.

Работа по проекти:

1. Finding Investigating Redress and SupporT (FIRST)
На 17.09.2018 година фондацията подписа договор за безвъзмездно финансиране за
проект Finding Investigating Redress and SupporT (FIRST) с Европейска комисия
(REC–AG-2017/REC–RDP–GBV–AG–2017). Стойността на проекта е 480 510, 28
Евро, като собственият принос е в размер на 51%.
ФПД е водещ партньор (координатор) на консорциум от 4 неправителствени
организации и две фирми, ангажирани с изпълнението на този проект (Фондация
„Право на детство“, Фондация „Джендър Алтернативи“, гр. Пловдив, Фондация
„П.У.Л.С.“ гр. Перник, Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“
гр. Варна, Дизайнер България ООД и Лайтмедия ООД).
Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира в градовете София, Русе,
Сливен, Варна, Пловдив, Перник и Кърджали. Целта му е да повиши нагласите на
обществото да докладва случаи на сексуално насилие над деца, както и да окаже
превенция на сексуалното насилие над деца.
До края на 2018 година стартирахме проектните дейности, като сключихме договори
с партньорите от консорциума, нает е експертен екип за управление и изпълнение на
дейностите, проведена е първа среща на консорциума в град Русе.
IV.

Търговска дейност

През 2018г ФПД започна реализация на стопанска дейност. През годината са
сключени общо 3 договора с юридически лица за предоставяне на консултантски
услуги.
V.

Други дейности:
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Фондация „Право на Детство“
1. ФПД бе успешно пре-регистрирана в Търговският регистър, съгласно измененията
в законодателството, късащи дейността на ЮЛНСЦ.
2. Коледна фондонабираща кампания „Право на Коледа“ бе реализирана през месец
декември.

VI.

Човешки и материален ресурс. Доброволци.

До края на 2018 година във ФПД са наети общо 5 експерта, които работят по различни
задачи, подписан е един трудов договор за непълен работен ден с координатор.
Фондацията продължава да използва офиси, предоставени за безвъзмездно ползване в
центъра на град Русе на ул. Муткурова № 37 и в град София на бу. Янко Сакъзов № 36.
През 2018 година придобихме авторското право върху 1 ново художествено
произведение, което ни бе дарено и ползваме за лого на проект FIRST.
VII.
1.

Счетоводна политика.

Общи положения
Фондацията осъществява своето текущо счетоводно отчитане и изготвя финансовите
си отчети в съответствие с изискванията на ЗСч. , НСС и по-конкретно СС-9 –
представяне на финансови отчети на предприятия с нестопанска дейност. Настоящият
годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.
Всички данни във финансовият отчет са представени в хил.лв.

2. Функционална валута и валута на представяне.
Функционалната валута на организацията е българският лев , който съгласно
законодателството е фиксиран курс към еврото при съотношение 1евро = 1.95583 лв.
Валутата на представяне във финансовия отчет също е български лев.
3. Признаване на приходите и разходите.
Приходите от проектите, по които фондацията работи и разходите за дейността, са
начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления
и плащания.
Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване
изискването за причинна и следствена връзка между тях и на основата на одобрения
бюджет по този проект.
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Йоана Терзиева

гр. Русе

Председател на УС
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