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МИСИЯ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Фондация “Подслон за човечеството” (Habitat for
Humanity Bulgaria) е организация с нестопанска цел, чиято
мисия е да работи за решаване на жилищните проблеми
на семейства с ниски доходи и уязвими групи от
обществото, като строи и обновява жилища и работи за
подобряване на жилищните политики. Фондацията си
партнира с други организации, работещи за подобряване
средата на живот на хората, така че бездомността и
мизерните жилища да станат социално, политически и
обществено неприемливи.
Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат
България)
е
регистрирана
по
българското
законодателство като самостоятелно юридическо лице и
работи в тясно сътрудничество с международната
организация Habitat for Humanity International, като е адаптирала за българските условия
нейните принципи, мисия, политики и цели. В партньорство с дарители и доброволци
Хабитат Интернешънъл строи и ремонтира жилища, предлага микрофинансиране за
подобряване на жилищните условия, реализира проекти, свързани с осигуряването на
питейна вода и канализационна инфраструктура, реакция в случай на природни
бедствия и лобиране за каузата на достъпните жилища, в повече от 70 страни по света.
От 2012 г. досега Хабитат България е член на Националния съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, от 2016 г. е член на
Наблюдаващия комитет на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, а от
ноември 2019 г. е член на Тематичната работна група за подготовка на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2021 – 2027.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Фондация „Подслон за човечеството“ развива дейността си в четири основни
стратегически направления – строителство на достъпни жилища, финансиране на
жилищни подобрения, разработване на иновативни продукти и пазарни инструменти за
подобряване на достъпността на жилищните подобрения, участие в изработването на
жилищни политики, стратегически и програмни документи.
През 2019 г. Фондацията фокусира дейността си в няколко основни проектни
инициативи:
1. Проект „Build Solid Ground“.
2. Програма за подобряване жилищните условия на семейства в риск и
3.
4.
5.
6.

семейства с ниски доходи, отглеждащи деца.
Изграждане на социално предприятие - ХСБС ЕООД.
Проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото
общество“.
Управление на собствен жилищен фонд за семейства пострадали от природно
бедствие в гр.Варна, кв. Аспарухово.
Изграждане на нови домове за семейства в жилищна нужда в гр. Костинброд.
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7. Дейности по застъпничество – Коалиция „Достоен дом“.

По всяко от тези направления бяха извършени следните дейности:

ПРОЕКТ BUILD SOLID GROUND

В края на 2017 г. стартира изпълнението на тригодишен проект Build Solid Ground,
финансиран по направление Development Education and Awareness Raising (DEAR) към EC
Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Проектът
развива нова глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на
международната организация Habitat for Humanity International. Целта на проекта е да
бъде изградено критично разбиране и активно ангажиране на европейските граждани с
глобалните цели за устойчиво развитие и в частност с SDG 11 „Устойчиви градове и
общности“, както и по отношение на Новия градски дневен ред, приет от Habitat III, за
насърчаване на глобалното жилищно развитие и правото на достъп до земя за жилищни
нужди.
През април 2019 г. Хабитат България
организира III Национален жилищен
форум на тема “Достъп до жилище и
обновяване на бедните квартали”.
Лектори на събитието бяха представители
на МРРБ, МТСП, Министерство на
правосъдието, Национално сдружение на
общините в Република България, Нов
български университет, община Добрич,
Самоков, Ботевград, Септември, Пещера,
Тръст за социална алтернатива, програма
РОМАКТ,
Инициатива
за
равни
възможности. Присъстваха повече от 100
представители на общински и областни администрации, министерства,
неправителствени организации, университети и бизнес структури. Присъстващите
експерти подкрепиха обновяването на бедните квартали – а именно, нуждата от
подобряване на условията на живот в неформалните селища, осигуряване на достъп до
базови санитарни условия, и на достойно жилище в дългосрочен план.
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През 2019 г. бяха проведени 10 информационни
дни с общо над 1200 участници в общините Павликени,
Самоков, Ботевград, Горна Оряховица, Лясковец, Стара
Загора, Мездра, Симитли, Стара Загора, Лом, Правец. В
информационните дни се включват служители на
общински администрации, граждани и медии. По време
на работните срещи се представят глобалните политики
за устойчиво развитие на градовете и общностите,
обсъждат се възможностите за обновяване на бедните
квартали. Експертите на Хабитат България представят и
националните аспекти на достъпа до жилище,
разработения проект на Национална жилищна
стратегия, изграждането на социални жилища и
необходимостта от провеждане на адекватна жилищна
политика на местно ниво.
В подкрепа на събитията в тези градове се провеждат и доброволчески инициативи
за подобряване на градската среда, в които се включват младежи, представители на
НПО, граждани и служители на всяка една от общините. Дейностите по места са
различни като напр. ремонти и обновяване на детски площадки, паркови пространства,
ремонтиране на съоръжения и огради в детски градини и училища, стадиони и др.
Чрез проведените мероприятия, Хабитат България цели да покаже, че пътят към
устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и
общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и
съседи. Подобни информационни дни бяха проведени и в два университета в гр. София
– Софийски университет и Лесо-технически университет. Общо за първите две години от
изпълнението на проекта в инициативите се включиха над 2 000 участника от 20 общини
и 4 университета.
В рамките на проекта Build Solid Ground, Хабитат България организира национална
медийна кампания, популяризираща темата за предизвикателствата и възможностите
на урбанизацията. По БНТ и БНР бяха излъчвани съответно видео и аудио клип за
повишаване осведомеността на хората за глобалните проблеми и решения за достъп до
жилище. Работи се активно с местни медии, които са поканени на всички регионални
събития и публикуват материали, свързани с кампанията и местните срещи и
доброволчески акции. Представители на Хабитат България участват в предавания по
местни медии. От началото на април 2019 г. до края на ноември 2019 г. кампанията
постигна 1 322 368 медия импресии.
В рамките на проект Build Solid Ground бяха поканени осем съвременни артисти,
които да “преведат” на езика на изкуството темата за предизвикателствата и
възможностите на урбанизацията. Кампанията се осъществи съвместно с глобалната
платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts.
В
допълнение
Хабитат
България
създаде
специализиран
блог
www.buildsolidgroung.bg, където могат да се прочетат текстове, представящи в детайли
глобални теми като Програмата на ООН за устойчиво развитие Дневен ред 2030 и
глобална цел 11 „Устойчиви градове и общности“, както и публикации за изкореняване
на жилищната бедност; социалните жилища; намаляването на неравенствата в правото
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на собственост на жилища и земя за жилищни нужди, добри международни практики за
обновяване на бедните квартали и др.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА
СЕМЕЙСТВА С ННИСКИ ДОХОДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА
От 2008 г. Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на
подкрепа на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия. Тази
инициатива ще продължи да се изпълнява до декември 2020 г. благодарение на
финансовата подкрепа на Фондации „Велукс“ по проект „Подобряване на жилищните
условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски
доходи, отглеждащи деца”.
Механизмът на предоставяне на подкрепа за
целевите групи е чрез осъществяване на партньорство с
местни неправителствени организации, работещи активно
с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат
България капитализира револвиращи фондове за
жилищни подобрения към местните партньори, които
предоставят малки суми като безлихвени заеми на
семейства, отговарящи на критериите на програмата за
извършване на приоритетни ремонти. Тези безлихвени
заеми са в размер от 200 до 1000 лева и се изплащат на
малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните
вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения
и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства.
Всички семейства, които се възползват по тази програма
са и потребители на многообразни социални услуги, които
местните неправителствени организации предоставят като: семейно консултиране,
обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много
други. Кандидатите са селектирани от съвместни Комисии по подбор по предварително
зададени, регионално съобразени критерии.
Достъп до тази възможност за финансиране на ремонтни дейности имат само
бенефициенти на наши партньорски организации.
Местните организации, работещи по програмата, управляват Фондовете за
жилищни подобрения и съдействат за: идентифициране и подбор на бенефициенти,
оценка на жилищната ситуация и приоритизиране на нуждите, консултация за
необходимите строително-ремонтни дейности, съдействие за закупуване на материали
и извършване на ремонтните дейности, събиране на вноските по заема, контрол и
мониторинг на извършваните ремонтни дейности. По настоящата програма работим в 8
региона на страната – в Дупница със Сдружение „Амала-Приятели“, в Търговище с Клуб
на НСО, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965“, в София с Фондация „Здраве и социално
развитие“, в Сливен с Фондация „Здравето на ромите“, в Ракитово с Фондация „Бъдеще
Ракитово“, в Бургас с „Бизнес център – Бургас“ и в Сунгурларе с „Бизнес център –
Сунгурларе“.
В рамките на програмата партньорските организации оперират с общо 224 000
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лева Фонд за жилищни подобрения, предоставени 2049 индивидуални заема на обща
стойност над 1 270 000 лева, с които са подобрени условията на живот на над 9 000 деца.
В допълнение към микрофинансирането се организират практически обучения,
които да повишат капацитета на клиентите и местната общност за справяне с реални
житейски ситуации в условия на криза. Темите на обученията са:
-

Управление на семейния бюджет.
Енергийна ефективност на жилището.
Поддържане на жилището: Подобряване на условията в дома – проблеми и
решения.

По всяка от темите Хабитат
България разработи обучителни модули
и обучителни материали, които създаде
изцяло самостоятелно, стъпвайки върху
опита си в предоставянето на подобни
обучения още от 2008 г.
Хабитат
България
разработи
иновативна обучителна настолна игра
„Кварталът“ с идеята да бъдат
предадени по достъпен начин на деца
знанията от трите обучения за жизнени
умения. Играта се разпространява в училища, центрове а работа с деца, читалища,
благодарение на което над 5 000 деца са се запознали с нея и са я използвали.
Програмата „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране
за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” дава и една
допълнителна възможност за подкрепа на местната общност и на работата на местния
партньор. В края на всяка проектна година Хабитат България предоставя 25% от
управлявания Фонд за жилищни подобрения като грантово финансиране за социални и
общностни услуги, предлагани от всяка местна организация. Фокусът на услугите, които
се субсидират от програмата е подобряване живота и развитието на децата в
общностите и могат да бъдат: консултации и социална подкрепа, предоставена от
социални работници; мобилни екипи за медицински консултации; консултации и
подкрепа за узаконяване на жилищни имоти; обучения и консултации за сексуално
здраве и семейно планиране; дейности за предотвратяване на отпадането от училище и
подкрепа за посещаване на училище; обучения по основни житейски умения на
родителите, вкл. професионални обучения; съдействие в процеса на търсене на работа
и т.н. Чрез преразпределяне на тези подгрантове се максимизира цялостното
въздействие на програмата. Благодарение на обединените усилия на Хабитат България
и партньорските организации, семействата получават подкрепа за комплексно решаване
на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.
През 2019 г. в рамките на програмата са предоставени 543 заема за жилищни
подобрения. Благодарение на работата ни 871 семейства и 1017 деца живеят в поуютни, енергийно ефективни и здравословни домове. В допълнение 176 участници са се
включили в 7 обучения по трите модула за жизнени умения, създадени от екипа ни:
Управление на семейния бюджет, Поддържане на жилището и Енергийна ефективност
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на жилището.
Чрез допълнителното грантово финансиране за малки проекти на парньорските
организации, работещи по тази програма през 2019 година са осъществени 8 общностни
инициативи на обща стойност от 49 500 лева, в които са се включили още 516 деца и 207
родители. Настолната игра „Кварталът“е достигнала до още над 1 750 деца.
До края на 2019 г. по програмата са отпуснати общо 1974 заема, подпомагащи
подобряването на жилищните условия на 3 515 деца и 3 113 семейства. В обученията по
създадените от Хабитат България обучителни модули са се включили общо 902
участника. Общо, благодарение на земите за ремонти на дома, допълнително
финансираните малки проектни инициативи и настолната игра сме достигнали до 6338
деца и още 703 родители.
Съвместните партньорствата, които Хабитат България осъществява са мярка, която
допълва и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО.
Проектът разширява обхвата на дейностите на Хабитат България за подпомагане на
жилищни подобрения като осигурява достъп до финансов ресурс на социално и
финансово изключени слоеве от населението.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
През 2011 г. с цел научноизследователска и развойна дейност
Хабитат България създаде целево
търговско дружество „Хабитат сошъл
бизнес солюшънс”, ЕООД, гр. София,
еднолична собственост на Фондацията. В
периода 15.02.2013 г. – 15.10.2015 екипът
на Хабитат СБС ЕООД изпълни проект
“Топлоизолационни
материали
от
текстилни отпадъци – разработване на
иновативен продукт и технология за
неговото производство”, финансиран по програма „Разработване на иновации от
стартиращи
предприятия”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“. Изобретената и внесена за
патентоване топлоизолация от рециклирани текстилни отпадъци бе отличена от Съюза
на изобретателите в България с Голямата награда „Изобретение на 2015 г.“ по време на
шестото Национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации“ ИТИ 2015 г.
Дейностите за изграждането на предприятие за производство на топлоизолационния
продукт стартираха на 01. 07. 2019 г. Срокът на патента, получен от Фондация „Подслон
за човечеството“ през 2018 г. беше удължен, съгласно изискванията и процедурите на
Патентно ведомство.
Бяха идентифицирани производители на технологично оборудване от няколко
европейски държави, САЩ и Китай. Разработено бе искане за индикативни оферти от
производители и бяха проведени работни срещи с търговските представители за
България на компании от Белгия и Франция. Очакват се оферти за оборудване от
компании от Австрия, САЩ, Дания, Англия и Испания.
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Започна работа и по идентифициране на терен, подходящ за нуждите на
предприятието. Получихме оферти за терени в близост до София – в с. Ботунец, с.
Кубратово, с. Суходол, както и за терен в близост до град Кюстендил. Търсенето на
подходящ терен продължава, вкл. със срещи с кметове на райони и прилежащи общини.

ПРОЕКТ „ИЗСЛЕДВАНЕ И АРГУМЕНТИ ЗА НОВИ ЖИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ
В ПОЛЗА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО“
През м. септември 2019 г. Хабитат
България стартира работа по проект
„Изследване и аргументи за нови
жилищни политики в полза на цялото
общество“ , одобрен за финансиране от
Програма „Фонд Активни граждани“ на
ФМ на ЕИП 2014 – 2021.
Целта на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на
нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и
сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.
В рамките на 24 месеца ще се проведе задълбочено социологическо изследване
на жилищните нужди в ромски общности в Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и
Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) и проучване на действащите общински
жилищни политики и ще се изготви цялостен аналитичен доклад и препоръки. Въз
основа на доклада ще се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други
заинтересовани страни за формулиране на отговарящи на реалните нужди общински
жилищни политики, програми и наредби.
На кръгли маси със заинтересовани страни ще бъдат публично обсъждани
визията, целите и мерките за подобряване на жилищните условия. Няколко местни
организации ще бъдат обучени да работят за застъпничество по жилищни въпроси пред
администрацията. В края на проекта ще бъде организиран Национален жилищен форум
с участието на местни и национални институции, където ще бъде представен докладът с
препоръките.
Разработена е анкетната карта за проучването с помощта на експерт-социолог.
Инициирани бяха и срещи с местните администрации в Сливен и Търговище. Създадена
е Фейсбук страница Жилищни политики в България с цел популяризиране работата по
проекта и целево обсъждане на въпроси, свързани с жилищните политики на местно и
национално ниво.

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД ВАРНА
През септември 2017 г., Фондация БИКОУЗ дари на Хабитат България 8
апартамента в гр. Варна. Жилищата са закупени със събрани чрез национална кампания
средства за пострадалите от наводнението в кв. „Аспарухово“ през 2014 г. Подборът на
семействата, нуждаещи се от неотложно настаняване, беше осъществен съвместно с
ресорния заместник кмет на Район Аспарухово. Сключени бяха договори за наем за срок
от 5 години с 8 семейства. През октомври 2018 г., семейството –бенефициент, съвместно
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с екип от 15 доброволци от Хенкел Германия и Хенкел България бе направен основен
ремонт на един от апартаментите.
„Реализирането на проекта във Варна е доказателство, че с подкрепата на
бизнеса и доброволчеството е напълно възможно да се осигуряват достойни домове за
всеки човек.“, споделя г-н Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България.
И през 2019 г. семействата изплащат коректно своите наеми, които са в
съответствие с наемите за общински социални жилища в район „Аспарухово“ на община
Варна.

СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ В ГРАД КОСТИНБРОД
През
2019
г.
приключи
изпълнението на строителния проект
на Хабитат България. В град
Костинброд, на парцел от 1,170 дка.,
придобит от Фондацията през 2005 г.,
се строят 4 еднофамилни къщи, които
да решат жилищните проблеми на
семейства в жилищна нужда,
живеещи на територията на Община
Костинброд и прилежащите райони
на гр. София. Проектът се осъществи
поетапно, в продължение на пет
години. Първите две жилища бяха построени и въведени в експлоатация през септември
2014 г., а през 2019 г. бе подписан и Акт 15 за третата и четвъртата къща.
Изграждането на къщите се извършва с активното участие на бъдещите
домопритежатели, местни и чуждестранни екипи доброволци. Благодарение на
даренията на корпоративни партньори като Винербергер, Тондах България, Пайплайф
България, Сен Гобен Констракшън Продъктс България, „Титан Златна Панега Цимент” АД,
Велукс България и др., както и благодарение на помощта и финансовите дарения на
доброволците се постига ниска себестойност на строителството.
Изплащането на новите домове ще се осъществява за срок до 20 години, на равни
месечни вноски на база себестойност, без оскъпяване, само с инфлационна корекция за
периода. Участието на доброволци за някои от строителните дейности допълнително
намалява разходите за труд.
При изграждането на къщите бяха привлечени екипи от доброволци от страната и
чужбина. Доброволците са традиционно важна движеща сила в работата на Хабитат по
целия свят. Ежемесечено хиляди доброволци допринасят със своя труд и средства за
премахване на субстандартните условия на живот на четири континента.
Благодарение на подкрепата на доброволците организацията изпълнява своята
кауза - всеки човек заслужава достоен и достъпен дом за своето семейство.
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ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“
През 2014 г. Хабитат България учреди
Коалиция за подобряване на жилищните условия в
България „Достоен дом“ в рамките на проект
„Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с
лошите жилищни условия“, финансиран от
Програмата за подкрепа на НПО в България на ФМ
на ЕИП 2009-2014 г.
Коалицията бе създадена като неформално
обединение на равнопоставени организации,
водени от общото желание, позиции и идеи за
осигуряване на по-добри жилищни условия в
България. Учредителите бяха 17 организации,
представители на бизнеса, НПО, браншови
организации и общини. Благодарение на активната
работа на Коалицията от учредяването й досега, членовете бяха удвоени и сега са 36, а
още 4 организации са със статут на наблюдатели.
Основни акценти в работата на коалицията са:
-

Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически
документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения
по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;

-

Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от
гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните
структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и
сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика;

-

Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението
на поетите ангажименти;

-

Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските
организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;

-

Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните
условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни
нужди на лица от уязвимите групи.

Координатор на Коалицията за първите три години беше Хабитат България, като
през 2017 г. организацията бе преизбрана и за следващия тригодишен мандат.
През 2019 г. представители на коалицията участваха в работните срещи за
обсъждане на промени в Закона за управление на етажната собственост и дадоха свои
становища и предложения по него. Работата по новата Национална жилищна стратегия
бе преустановена от страна на властите и такава не е приета и до момента. Членове на
коалицията представиха ключови теми в Международната конференция, организирана
от Хабитат България през май 2018 г., а също и по време на ІІІ-тия Национален жилищен
форум през април 2019 г.
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29.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България
Камара на архитектите в България (КАБ)
Винербергер ЕООД
„Пайплайф България“ ЕООД
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Община Дупница
Община Антоново
Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище
Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница
Сдружение „Плевенски Обществен фонд – Читалища“
Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“
Съюз на асоциациите на собствениците (САС)
Фондация „Здраве и социално развитие“
НЧ “Васил Левски 1965“
Сдружение „Нашето бъдеще – “Омуртаг
Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“
СНЦ „Здравни медиатори – Дупница“
Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“
Сдружение на селската младеж „Заедно“
Фондация „Граждански институт“
Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници „Мизия-2006“
Младежко сдружение за интеграция и развитие - Търговище
Общински читалищен съвет – Търговище
Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие (СИДУРО) – Опака
Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист“
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА)
Българска Асансьорна Асоциация (БАА)
Фондация „Асансьорна безопасност“( ФАБ)
Сдружение „За Земята“
Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“
Сдружение „Български съвет за устойчиво развитие“
„Българо-австрийска консултантска компания“ АД
Съюз на урбанистите в България
Фондация „С.Е.Г.А.“
Фондация „Вода и живот“

НАБЛЮДАТЕЛИ В КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“:
37.
38.
39.
40.

Национално сдружение на Общините в РБ (НСОРБ)
Общинска мрежа за енергийна ефективност „Екоенергия“
Съюз на архитектите в България (САБ)
Върховен комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН)
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За повече информация за дейностите, изпълнявани от Фондация „Подслон за
човечеството, снимки, завършени проекти, одитирани фонансови отчети и др. посетете

www.hfh.bg
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