
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ФОНДАЦИЯ „ИМПАКТ ДРАЙВ“   

 

 

 

 

 

  

Визия: активен граждански сектор със 
стабилно работещи организации, които 

имат достатъчен вътрешен капацитет                              
да изпълняват мисиите си.  
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Фондация “Импакт драйв” (IDF) си е поставила за цел да подпомага развитието на гражданското 
общество и гражданските организации като им предоставя инструменти, ресурси, знания и 
обучения, които ще им позволят да реализират успешно мисиите си.  

2020 година, бе подготвителна година, която постави основите на по-мащабно планиране, 
фондонабиране и стартиране на редица нови дейности и проекти през 2021 г. Дейностите, по които 
работихме през бяха насочени към подпомагане на НПО да преодолеят ефекта на Ковид кризата, 
принудителното затваряне и рязката промяна в начина на работа, както и към насърчаване на 
включване на младежи и възрастни в работата на каузите и засилено гражданско участие. 

Стартирахме ключовата инициатива - DigiComs, за развитието на по-добра среда и възможности за 
гражданските организации. През 2020 година дадохме тласък и на процеса по вътрешното 
укрепване и развитие на организацията.  

Екипът на Impact Drive включва: 

Теодора Иванова-Вълева, 
Председател на УС 

Жанин Тодорова, 
Финансов директор 

Ралица Димитрова, 
Консултант 

 
Диляна Гюрова,  

Консултант 
Веселина Панайотова, 

Консултант 
Деяна Драгоева, 

Консултант 

 

 

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
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Експертна подкрепа  

2020 г. беше предизвикателна за всички и гражданския сектор на прави изключение. От една 
страна НПО бяха първите, които се притичаха на нуждаещите се, а друга трябваше съществено да 
променят начините на работа и набиране на подкрепа. Екипът на Impact Drive застана до органи-
зациите и ги подкрепи по няколко начина:  

− Консултантска подкрепа  

През август 2020 г. бяхме в с. Надарево, обл. Търговище и работихме с екипа на фондация Botanica 
Life. Модерирахме екипна среща, която екипът на фондацията работи с нагласите си и визията си 
за мисията и целите на организацията, собственото си място в нея. Планирахме заедно бъдещото 
развитие и събирахме идеи и възможности за работа на организацията. 

  

“Благодарности от Екипа на Фондация Ботаника Лайф към екипа на  

Фондация Impact Drive! Персонално искаме да благодарим и на Тео-
дора Иванова. Не отдавна Impact Drive беше в с. Надарево, където е 

базата на Ботаника Лайф. Получихме безценна помощ под формата на 
индивидуална и екипна подкрепа в областта на организационното раз-
витие. Говорихме за лидерството, екипната работа, планирането на бъ-
дещето и разбира се процесите на оценка и самооценка на организа-

ционната работа. За нас беше удоволствие да си партнираме! Очак-
ваме нови срещи и взаимно учене!. 

Апостол Апостолов, Председател на борда на Ботаника лайф 

 

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
https://www.botanicalife.org/
https://www.botanicalife.org/
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− Менторска помощ 

През ноември и декември 2020 г., по покана на Български център за нестопанско право се вклю-
чихме с менторски екип, който да подпомогне социалните предприемачи от Дар пазар. Серията кон-
султации бе извънредно издание, целящо да подкрепи организациите, развиващи стопанска дей-
ност със социална цел, в ситуацията на криза и при затворени редица канали за осъществяване на 
продажби.  Екипът на Impact Drive се включи с двама консултанти – Теодора Иванова, по темите за 
организационно преструктуриране и развитие и Веселина Панайотова – маркетинг и реклама. Всяка 
от нас работи с различни организации като общо подпомогнахме екипите на Каритас Витания (гр. 
Раковски), Читалище Светлина 1861 (гр.Шипка), КаритАрт (гр. София), Семеен магазин Карин дом (гр. 
Варна). 

Темите и нуждите на всяка от организациите бе предварително дефинирано в нарочно допитване, 
а работата ни с организациите включи поредица от онлайн срещи, в които работихме по съвсем 
конкретни практически аспекти от работата на екипите - задавахме задачи, предоставяхме инстру-
менти за работа и давахме насоки за въвеждането им като работни процеси.  

 

“Теди от Импакт драйв ни накара да преразгледаме толкова много 

практически неща от организирането на работния процес. За да из-
пълним домашната си работа се наложи да преразгледаме в много 

малки детайли всяка дейност, която се извършва в момента от нашите 
служители, и това много ни помогна, за да видим къде можем да нап-

равим промени, за да оптимизираме и улесним дейностите си. 
Мария Чепишева, Изпълнителен директор Каритас Витания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
https://www.darpazar.bg/bg
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−  Онлайн разговори (Online Talks by Impact Drive) 

 

През юни 2020 г. дадохме 
старт на онлайн събития, 
обединени под мотото „Он-
лайн разговори с Impact 
Drive“. Целта ни беше да 
създадем пространство, в 
което представителите на 
организациите с мисия да 
разговарят по теми, каса-
ещи организационното и 
стратегическо развитие и 
практическото управление 
на  НПО и др. 

Всички онлайн разговори се организират съвместно с наши партньори от НПО сектора като така 
спазваме един от водещите си принципи за споделяне на експертиза и постоянен обмен на 
опит.  

Събитията от тази серия се радват на добър интерес от НПО общността и създават нагласа за 
професионалното развитие на сектора, отварят важни за работата ни теми и подкрепят жела-
нието у работещите в сектора да поддържат високо качество на дейностите си.  

Принципният ни подход при провеждаме на събитията е те да се случват в платформата Zoom 
като паралелно се излъчват на живо през Фейсбук. Всяко събитие се записва качва в библио-
теките ни в уеб страницата на Impact Drive и Фейсбук страницата ни. Това позволява да разши-
рим значително броя на хората, до които достига разговора и мащабира и удължава ефекта от 
него. Събитията са безплатни за участниците, а ние ги организираме изцяло доброволно.  

 

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
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Събитията станаха ежемесечни като в рамките на 2020 бяха проведени общо 5 събития:  

○ Дигиталното присъствие на НПО: по-важно от всякога (24 юни 2020), съвместно с Виа 
Сивик и студио SKUNX 

○ Мостове за бизнеса и каузите (7 юли 2020), съвместно с КСО България и Jamba 

○ ХОРАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ - дизайн на участието (13 октомври 2020), съвместно с 
Open Space Collective 

○ Данните като съюзник в работата на НПО (28 октомври 2020), съвместно с Български 
център за нестопанско право 

○ Отчетността като суперсила в дарителството (11 декември 2020), съвместно с Бъл-
гарски дарителски форум 

Част от събитията ни бяха отразени с кратки включвания в предаването „Хоризонт преди всички“ 
на БНР.  

 

 

  

mailto:info@impactdrive.eu
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Проекти 

През 2020 г. заедно със сдружение Виа Сивик, стартирахме продължение на инициативата ни 
DigiComs. В проекта ни Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs, финансиран 
от Български фона за жените Impact Drive бе в ролята на партньор, но беше активна страна в про-
цеса и пое ролята на координатор на всички дейности. Проектът стартира на 1 октомври 2020 и 
предвиждаше да продължи до 31/03/2021 г.. Екипът ни се включи с двама експерти – Теодора Ива-
нова, която координира работата на проекта и бе вторият обучител в курс и Ралица Димитрова, която 
координира контактите с участничките и изработи инструментите за оценка на ефекта на обучени-
ето.  

 
 

Цел на проекта бе изработване и предоставяне на практически ориентирано онлайн обучение за 
развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигиталната 
комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности. С това целяхме 
да пилотираме и валидираме основната част от социалния ни бизнес модел DigiComs, който развива 
специфични компетентности за работа в НПО сектора у млади момичета и жени и създава дигитални 
комуникатори, подпомагайки организациите с мисии да развиват онлайн комуникациите с аудито-
риите си.  

 

В специфичните цели на проекта, включихме още:  

• Развиване на базови информационни, медийни и дигитални компетентности и инструменти 
за осъществяване на ефективна социална комуникация в онлайн среда 

• Предоставяне на възможност за интеракция с професионалисти от различни области, 
подкрепа чрез менторство и консултиране в процеса на практическо прилагане на новите 
знания 

• Подпомагане създаването на професионално портфолио, демонстриращо уменията на 
обучените дигитални комуникатори 

• Предоставяне на пространство за нетуъркинг между обучените комуникатори и 
представители на гражданските организации с цел дълготрайно сътрудничество 

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
https://www.impactdrive.eu/digicoms2
https://www.impactdrive.eu/digicoms2-training
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Целева ни група включваше:  

Момичета и млади жени (18-35 г.), които: 

• са в уязвимо положение (поради 
заболяване или увреждане, 
отдалеченост от градски центрове, 
самотни майки, етническа, 
религиозна или друга форма, 
която е причина за 
дискриминация; жени, грижещи се 
за близки със заболяване или 
увреждане и др.) 

• търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа 

• са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да 
отглеждат децата си по-дълго време 

До края на 2020 г. изработихме структурата, методологията и съдържанието на обучението в онлайн 
среда, избрахме платформата Classroom и Google Meet за техническото осъществяване на учебните 
сесии и задания и ги подготвихме за работа, както и осъществихме кампания за набиране на учас-
тнички в пилотното издание на обучението и направихме Фейсбук група 
https://www.facebook.com/groups/digicoms. На 10 декември стартирахме 9 седмичното онлайн обу-
чение.  

 

 

 

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
https://www.facebook.com/groups/digicoms


   WE DRIVE YOU TO IMPACT  

info@impactdrive.eu I www.impactdrive.eu                9 

 

 

 

Услуги и ресурси за НПО и социални предприемачи 

Екипът на Impact Drive продължи да предоставя и поддържа и през 2020 г. разнообразни услуги и 
ресурси за гражданските организации като постоянно работи за тяхното развитие и разширяване:  

− Библиотека с полезни инструменти, свободни за ползване ресурси и статии по важни за 
гражданските организации теми, достъпни на https://www.impactdrive.eu/resources  

− Обучителни сесии и набор от ресурси по теми Фондонабиране за НПО (3 части), Социално 
предприемачество и разработване на Business Model Canvas, Storytelling  и комуникации и 
др. 

− Затворена група във фейсбук за споделяне на казуси и подкрепа. 

Следим и предаваме важни за управлението на НПО новини, касаещи регулаторни режими, промени 
в законодателството и др. 
  

mailto:info@impactdrive.eu
http://www.impactdrive.eu/
https://www.impactdrive.eu/resources
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Административно развитие и нетуъркинг 

В Impact Drive вярваме, че нашето собствено развитие и постоянно инвестиране в него е важно 
както за здравето на нашата организация, така и за да даваме добър пример и модел за работата 
на другите организации. Всички ние първо изпробваме подходите, процесите и услугите, които 
предоставяме, в последствие на гражданските организации. През изминалата 2020 г. разширихме 
екипът на фондацията, който се състои от експерти и консултанти с експертиза в широк диапазон 
и към периода на изработката на настоящия отчет, той вече състои от 6 души, 4 от които работят 
постоянно и поддържат и развиват административно фондацията и каналите и за комуникация.. 

Заедно с това, екипът: 

− Разработи проектни предложения за отворени схеми за безвъзмездно финансиране на Ви-
ваком, Програма Еразъм +, в т.ч. участва като партньор в 2 проектни предложения, Конкурс 
за core funding на Български фонд за жените  и др. 

− Участва в редица форуми, свързани с живота и средата на НПО и социалните предприемачи, 

− Продължи да развива партньорската си мрежа.  

 

Годината в цифри:  

 

Предплатени финансирания  (хил лв) 

 (проектът приключва 2021 г) 

  

 1 

Получени дарения (хил лв): 

- под условие 

-  без условие  

  

0 

0 

Разходи предплатени  (хил лв) 

 (проектът приключва 2021 г) 

 2 

Финансов резултат (хил лв) 0 
 

Съставил отчета: 

 

Теодора Иванова-Вълева 

Председател на УС на фондация „Импакт драйв“ 

mailto:info@impactdrive.eu
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