ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016

Здравейте приятели,
Повече от двадесет години се борим за един по-добър за живеене свят. Опитваме се
да насърчаваме всички обществени сектори да работят в посока устойчиво
развитие, ефективно управление на природните ресурси и опазването на околната
среда. Трупайки опит, сме все повече наясно, че нуждата от подобни действия е поналожителна от всякога. Въпреки усилията на всички нас, екологичните проблеми
на глобално и локално ниво се задълбочават от година на година.
Моментът, в който всички ние - от държавната и местната администрация до бизнеса
и от неправителствените организации и домакинствата, в който трябва да сме
осъзнали необходимостта от ежедневна грижа за околната среда, отдавна е
настъпил. Време да започнем да мислим повече и за бъдещето, което е изпълнено с
разнообразни предизвикателства, като изменението на климата, изчерпването на
някои ресурси. Какви могат да са решенията на бъдещето? Ще променят ли те
нашия начин на живот? Ще се върнем ли в гората или ще бъдем изобретатели и
иноватори? Тръгваме на едно пътешествие, което току виж се окаже правилният
път. Предстои да видим...
През 2016 г. продължихме да генерираме резултати от работата ни с бизнеса и
образователната общност. Продължаваме да се борим за промяна към по-доброто,
като в същото време се стремим тя да започва от самите нас.
2016-та е годината, в която Фондация „ТАЙМ Екопроекти” приключи един от своите
проекти - „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на
обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“, финансиран по Програма
BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор:
Министерството на околната среда и водите. В резултат от проекта много ученици от
страната се запознаха със значимите дъбови хабитати, вековните дъбови дървета и
тяхното значение за околната среда чрез Подвижна класна стая «Земно кълбо». Под
формата на интерактивно обучение те научиха за видовете дъбове, които растат в
България, разбраха, че най-старият дъб расте у нас – Гранитският дъб, който е на
около 1200 години. След приключването на проекта осъществихме връзка и с
РИОСВ Бургас, като им предоставихме инфармация да новите идентифицирани
вековни дъбови дървета по проекта, да за поемат инициативата по вписването им
Регистъра на вековните дървета в България.
За всичко това и още много можете на научите повече от нашата интернет страница:
www.time-foundation.org
- екипът на Фондация ТАЙМ
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НАШАТА МИСИЯ
Да се подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на
природните ресурси и опазването на околната среда, чрез координиране усилията
на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.
МАЛКО ИСТОРИЯ
1992 година бележи началото на два проекта за опазване на околната среда в
България – План за екологично действие в Троян и Проект за обучение по опазване
на околната среда, финансирани от американското правителство. През следващите
две години Елена Петкова - координаторът на проектите, създаде работен екип
добре запознат с особеностите и проблемите на околната среда в България и с
възможности да продължи работа в името на тяхното решаване. В резултат на това в
началото на 1994 екипът реши да създаде българска нестопанска и
неправителствена организация, която да работи по въпроси, свързани с устойчивото
развитие. Решено бе организацията да се нарича “TIME”, абревиатура на ‘This Is My
Environment’, което в превод означава – “Това е моята околна среда”.
ЗАЩО БЕШЕ СЪЗДАДЕНА ФОНДАЦИЯ "ТАЙМ – ЕКОПРОЕКТИ"
Нарастващите изисквания на обществеността към състоянието на околната среда,
създадоха ниша, която трябваше да бъде запълнена. Някои от най-общите
потребности и проблеми, които бяха наблюдавани в средата на 1994 и, повечето от
които остават актуални и до днес, са:
‐ риск от влошаване състоянието на околната среда вследствие либерализацията
на предприемаческата дейност в условия на липса на адекватни закони и наредби
в областта на опазване на околната среда, както и на механизъм за прилагането
им;
‐ необходимост от повишена загриженост за околната среда от страна на всички
нива на управление и вземане на решения, както и от населението;
‐ необходимост от обществен контрол върху управленските решения чрез участие
на обществеността в процесите на вземане на решения;
‐ необходимост от интегриране на образование по околна среда и устойчиво
развитие в образователната система в България;
‐ развитие на силен трети сектор (НПО), по-специално в областта на опазване на
околната среда и устойчивото развитие;
‐ необходимост от координация на дейностите между различните сектори и между
самите НПО;
‐ необходимост от популяризирането на политиките в областта на и устойчивото
развитие.
СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ФОНДАЦИЯТА
‐ Разпространение на информация и ноу-хау, в сферата на устойчивото развитие,
включително провеждане на международни, национални и регионални кампании
по глобални или специфични проблеми на околната среда.
‐ Образование по околна среда и устойчиво развитие.
‐ Проучване, анализ и разработване на политики за устойчиво развитие.
‐ Разработване, организиране и предоставяне на обучение.
‐ Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи.
‐ Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване
на природните ресурси.
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‐ Подпомагане на местните власти, НПО и бизнеса в набиране на средства и
извършване на дейността си по еко-съобразен начин.
НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО РАБОТИМ
Действай локално, мисли глобално - проблемите трябва да се решават там,
където възникват
За да постигнем конкретни резултати, ние трябва да работим на местно ниво с поглобален поглед над проблемите които се стремим да решаваме. Постигането на
резултати на национално ниво изисква разпространение на моделите, достиженията
и опита на пилотните общини и региони.
Партньорства - да помислим и да действаме заедно
Основният принцип на работа на Фондацията е въвличане на местната общественост
и бизнес при реализация на определени проекти. Чрез местни, неформални
сдружения (клъстери и местни инициативни групи) местната общественост може да
генерира достатъчно капацитет за решаване на проблеми свързани с околната
среда, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, развитие на общините и
промени в обществената политика.
Участие на обществеността - най-добрият начин да се увериш, че си на
правилния път е да попиташ хората
Демократичното вземане на решения, участието на обществеността в текущи
инициативи, взимане под внимание общественото мнение за това “как стоят нещата”
са неизменна част от нашите проекти.
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ПРОЕКТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО РАБОТИХМЕ ПРЕЗ 2016
„КАМПАНИЯ ЗА ДЪБОВЕТЕ – СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА ДЪБОВИТЕ ГОРИ
(OakC)
Сфера на дейност:
Финансиран от:
Начало:
Край:

Информационно-образователна кампания
Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014, Програмен оператор - МОСВ
Юли 2015
Април 2016

Защо кампания за дъба?
Местообитанията на дъбовите хабитати доставят многобройни ползи: защита от
ерозия, увеличаване на влажността на почвата, пречистване на въздуха,
адаптиране към климатичните промени и поглъщане на CO2. Те са се влошили
поради дългогодишното управление като местообитания на храсталаци и
прилаганата система на голи сечи. Процесът на естествено възстановяване е влошен
и има нужда от активни и научно доказани методи, за да бъде подобрен.На
национално ниво защитата и възстановяването на дъбовите хабитати се осигурява
от Закона за биологичното разнообразие и законите, свързани с горите, които
транспонират директивите на ЕС за местообитанията и птиците. Устойчивото
управление на горите в зоните , включени в Натура 2000, изисква най-малко 10%
от всеки горски хабитат да бъдат по-стари гори. Създаден е Национален регистър на
вековните дървета. Необходимо е допълнително увеличение на броя на защитените
стари дъбови дървета, както и широка разяснителна кампания за постигане на
обществен натиск и подкрепа за опазване и възстановяване на дъбовите хабитати.
Основна цел на проекта
Повишена осъзнатост и образование относно дъбовите хабитати и екосистемните им
услуги, включително връзката между дъбовите хабитати и промените в климата.
Очаквани резултати от проекта:
 Най-малко 10 доброволци, обучени в разпознаване на вековни дъбови
дървета в района на Черно море
 Най-малко още 50 вековни дъбове, идентифицирани за регистрация от
Министерството на околната среда и водите в Черноморския регион
 Най-малко 1000 ученици информирани относно значението на дъбовите
местообитания, необходимостта от защита и мерки за възстановяване
 Най-малко 5000 души информирани относно значението на дъбовите
местообитания, необходимостта от защита и мерки за възстановяване
Дейности:
1. Идентификация на нови вековни дъбове и изготвяне на научна информация за
регистрация в регистъра на МОСВ.
2. Използване на процеса на идентификация на нови вековни дъбове за обучение
на 10 доброволци, които да продължат тази дейност и след проекта.
3. Една on-line игра по въпросите на горите с фокус върху дъбовите хабитати.
4. Една диплянка (3000 бр.) за дъбовите хабитати, изготвена и разпространена
сред учениците.
5. Пет посещения на Подвижна класна стая „Земно кълбо“ в Плевен, Враца, София,
Хасково и Пловдив за провеждане на образователни събития с ученици:
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30 октомври 2015 във връзка с 31 октомври 2015 – Ден на Черно море
11 декември 2015 – Международен ден на планините
22 март 2016 – Ден на водата
7-11 април 2016 – Седмица на гората
22 април 2016 – Ден на Земята
6.
Интернет кампания за дъбовите хабитати
ПРЕЗ 2016-ТА ГОДИНА ПО ПРОЕКТА ОСЪЩЕСТВИХМЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

 10 доброволеца бяха обучени
от експерта по дъбовете към
проекта,
които
работиха
директно на терен

 Бяха

описани нови 40 вековни
дъбови дървета от експерта по
дъбовете към проекта с помощта на
доброволците, обучени на терен

 Беше популязирана он-лайн игра „Дъбрава” сред ученици от
училища във Враца, Хасково, Пловдив и София

Линк към играта:
http://goo.gl/7S2cy3
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 Бяха проведени обучения с Подвижна класна стая «Земно кълбо»:

 Враца - 22 март 2016 г. Международен ден на водата. В
обучението
взеха
участие
60
ученика от 5 и 6 клас от три
училища в града.

«Земно кълбо» във Враца



Хасково - 11 април 2016 г. Седмицата на гората. В обучението
взеха участие 120 ученика от 2, 3, 5
и 6 клас от СОУ „Васил Левски“.

«Земно кълбо» в Хасково

 Пловдив - 22 април 2016 г. - Денят
на Земята. В обучението взеха
участие 60 ученика от 5 и 6 клас от
СОУ „Св. Патриарх Евтимий“.

«Земно кълбо» в Пловдив

 Допълнително, извън заложеното в
проекта, поради голям интерес,
проведохме и обучение на ученици
от 5 и 6 клас от ЧОУ „Дружба I”,
София. В обучението взеха участие
90 ученика от 5 и 6 клас.

«Земно кълбо» в София
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Дейностите по проекта бяха отбелязани в повече от 37 публикации в пресата,
интернет и телевизия, във фейсбук, като по този начин над 4000 души бяха
информирани за значимите дъбови хабитати, нуждата от защита и мерки за
възстановяване.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ” ЗА 2016 Г.
Изготвен въз основа на Баланса,отчета за приходите и рaзходите и Отчета за
паричния поток на Фондация „ТАЙМ” за 2016 г.
Парични средства към 01.01.2016 г. в лева
Получено финансиране през годината
Дарения
Заеми
Възстановен ДДС
Приходи от стопанска дейност
Приходи от дивиденти
Банкови приходи и разлики от валутни курсове,
други приходи
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Плащания за Разходи

79126.74
20367.37
0.00
0.00
1403.08
240.00
85464.63
0.05
186601.87

В лева

% от от
общите
разходи

За заплати на персонала

23045.27

48.35

За социални и здравни осигуровки
За данъци по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ
За командировъчни – пътни, дневни, нощувки
За ДМА и ДМА под прага
За счетоводни, финансови и одиторски услуги
За преводи
За охрана
Разходи за подизпълнители
За комуникации – телефони, интернет сайтове,
поща
За електроенергия, топлоенергия, вода
За офис консумативи и други материали
За банкови разходи и разлики във валутни
курсове
ОБЩО РАЗХОДИ

4492.27
1541.76
363.33
927.13
1024.00
240.10
545.68
11154.10
2208.89

9.42
3.23
0.76
1.95
2.15
0.50
1.14
23.40
4.63

1057.04
426.78
640.20

2.22
0.90
1.35

47666.55
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Парични средства към 31.12.2016 г. в лева
Дълготрайни материални активи към 01.01.2016 г. в
лева
Увеличаване на стойността на материални активи
през 2016 г.
Дълготрайни материални активи към 31.12.2016 г. в
лева

138935.32
133021.09
0.00
131819.65
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Фондация “ТАЙМ” е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел като организация, работеща в обществена полза. Съдебно решение № 13745 от
1994 г.
Фондация “ТАЙМ” е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност към
Министерство на правосъдието под номер 1/19.11.2001 г.
Фондация “ТАЙМ” е съдружник в „Балкан Биосерт” ООД и притежава 25.19 % от
капитала на Дружеството.

СТРУКТУРА НА “ТАЙМ”
Основател:
Д-р Елена Петкова
Управителен съвет:
Велеслава Цакова, Председател
Десислава Ковачева
Милена Игнатова
Екип:
Гергана Генчева - изпълнителен директор
Лилия Карагьозова – финансист, счетоводител

Адрес: 1000 София, ул. “Чепино” бл. 1-9
Тел./факс: (+359 2) 954 1080,
Електронна поща: geri@time-foundation.org
http://www.time-foundation.org
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк , София
Бенефициент: Фондация “ТАЙМ – Екопроекти”
Сметка в лева: BG03UNCR76301004489118
Сметка в евро: BG50UNCR76301404489112
BIC: UNCRBGSF
SWIFT: UNCRBGS
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