
Водещи принципи 

на 

Фондация „АРТОН България” 

 

1. Да реализира фундаментални, значими проекти в области, които са от 

първостепенно значение за Фондацията.  

 

2. Да даде предимство на области, в които липсва или няма изгледи за 

значително развитие, но евентуален успех би могъл да привлече 

съфинансиране и да доведе до трайни промени, развитие и просперитет в 

грижата за хората.  

 

3. Да реализира приоритетно проекти, които са иновативни за България, 

въвеждат промяна и развитие в областта, надгражда висотата в грижата за 

хората, както и биха могли да се приложат на територията на цялата страна, в 

случай че се развиват успешно.  

 

4. При подбора на проекти да взема предвид възможните положителни 

промени на мнения, практики и политика, в резултат от извършените дейности. 

Да се стреми към широк отзвук.  

 

5. Да участва с  професионалния си капацитет в сътрудничество с  държавата 

или други финансиращи институции в проекти, които могат да доведат до 

трайно развитие и просперитет в грижата за хората.  

 

6. Да полага усилия повечето донори да бъдат насочвани към нейни проекти с 

измерими резултати, които да бъдат внимателно следени и отговорно отчитани.  

 

7. Да се убеди, че българският народ получава заслужено признание и грижи 

към нуждаещите се целеви групи,  в резултат на усилията на Фондацията.  

 



8. Да се стреми да развива и следва активна стратегия, замислена и развита от 

членовете на  ръководството на Фондацията, в посока професионална помощ и 

грижа за хората.  

 

9. Да осигури активното участие на ръководството на Фондацията и на 

отделните служители, в усилията за постоянно развитие на стратегията на 

фондацията като цяло и на дейностите в рамките на отделните сфери на 

финансово подпомагане.  

 

10. Да развие отлична компетентност както в оперативната си дейност, така и в 

специализираната такава, насочена към отделните целеви групи, и да постигне 

подходящо равновесие между двете.  

 

11. Да насърчава развитието на благотворителността в България посредством 

примера си и с конкретни инициативи.  

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Дейността на Фондацията ще се ръководи от тези принципи, които ще бъдат 

ежегодно преразглеждани и изменяни при необходимост на базата на 

натрупания опит. Фондацията заявява, че във всички свои дейности спазва 

българското законодателство, Конвенцията на ООН за правата на детето. 

Екипът на Фондацията оценява риска при работа с деца и работи съгласно 

Вътрешноорганизоционна политика за защита на децата. 

 

 

Светлана Чивгънова 

Изпълнителен Директор 

Фондация „АРТОН България” 

 

 

 


