
УНИЦЕФ и бизнесът –  
заедно за децата



Ще трябва да се ангажираме все по-ефективно с различ-
ни форми на съвместна работа, които не винаги могат 
да доведат до приходи за УНИЦЕФ, но които водят до 
резултати за децата. Искаме партньорството с бизне-
са да стане толкова естествено и обичайно в УНИЦЕФ, 
колкото е ангажирането с правителствата в момента.

Шарлот Петри Горницка
Заместник-изпълнителен директор „Партньорства“ в УНИЦЕФ

УНИЦЕФ в България е организация, призната като важен източник на много-
странни партньорства, свързани с благосъстоянието на децата, водещи до 
ангажиране на всички участници по въпросите на правата на детето. Тази 
уникална позиция и наличният експертен капацитет биха могли да улеснят 
сътрудничеството и споделянето на идеи, които могат да доведат до значи-
телен напредък в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) 
по отношение на правата на децата. Дейностите по набиране на средства в 
България, които все още продължават, са изградени на базата на стратеги-
чески корпоративни партньорства. Те датират от 2009 г., когато донорската 
култура в страната едва започва да се развива. В този момент не съществу-
ват подходящи канали за разплащане и КСО е основно инструмент за спе-
циалисти по ПР и ЧР. Ето защо корпоративните партньорства се изграждат 
за да осигурят ефективни механизми за набиране на средства - мобилизи-
ране на ресурси, маркетинг, свързан с кауза, лицензиране и дарения от кли-
енти. В този период са привлечени и стратегически корпоративни партньори, 

Бизнес за резултати
България



с цел да се ангажират и отвъд финансовите приходи, по-специално, за да 
се подобрят правата на детето в бизнес практиките и да се изгради профил 
и стойността на бранда на УНИЦЕФ. УНИЦЕФ в България също допринася 
и за въвеждането на благотворителни дарения и набиране на средства в 
страната.
С времето българското общество все повече се превръща в даряващо обще-
ство, но значимите социални проблеми продължават и не всички деца имат 
възможност да се развият в пълния си потенциал. И въпреки скорошния 
напредък в намаляването на бедността, разпространението на бедността в 
България остава високо за стандартите на ЕС, а неравенствата продължа-
ват да нарастват. В допълнение, 33,7% от децата са били изложени на риск 
от бедност или социално изключване през 2018 г., което прави България 
държавата с най-висок процент в ЕС по този показател.
Имайки предвид тези данни, крайно време е да се настоява за неотложност 
в действията и да се обединят всички усилия за ускоряване на постигането 
на Глобалните цели пред правителствата, бизнеса и обществата. УНИЦЕФ 
потвърждава, че след приемането им корпоративният сектор заема изклю-
чително важна роля в създаването, защитата и поддържането на свят, от 
който всички ние се нуждаем и който децата по света изискват от нас като 
наследство. Заедно УНИЦЕФ и бизнесът могат да изследват, прилагат ино-
вации и да подобряват съществуващите партньорства, да разработват нови 
и да работят за създаване на платформи и различни методи за работа за 
насърчаване и постигане на Глобалните цели, свързани с благосъстоянието 
на децата.



Фиг.1: Колело на Партньорствата със споделена стойност

„БИЗНЕС ЗА РЕЗУЛТАТИ“ ПО СВЕТА
УНИЦЕФ винаги е приемал, че бизнесът е жизненоважен за постигане на 
максимален напредък по отношение на  децата и е ключов партньор на пра-
вителството и общностите при постигането на Целите на ООН за устойчиво 
развитие.
УНИЦЕФ инициира подхода „Бизнес за резултати“ през 2018-2019 г., за да 
предефинира необходимите знания, ресурси и умения, които са необходими, 
за да се осигури, култивира и поддържа потенциалът и значимостта на бизне-
са при интегриран подход, за да съответстват на възможностите как и с кого 
се разработват партньорствата за постигане на резултати за децата в мащаб 
и с бързо темпо.
За УНИЦЕФ партньорствата със споделена стойност възникват там, където 
има сближаване между създаването на социално въздействие в мащаб, със 
създаването на стратегическа икономическа стойност за бизнеса (печели-
вша за двете стани, win-win стратегия). Обхващат се както финансови, така и 
нефинансови елементи.
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Фиг. 2: Стратегически план на УНИЦЕФ 2018-2021: Целеви области

Въз основа на дългогодишния си опит с бизнес сектора, УНИЦЕФ премина 
от формално-делови и трансакционни взаимоотношения към разнородни по 
вид ангажираности, основани на споделени цели за постигане на оптимално 
въздействие и резултати чрез използване на различни бизнес ресурси. Тук се 
включват експертни познания, инфраструктура, мрежи и достъп до пазара, 
доходи, публичност и влияние, иновации, техническа експертиза и капацитет 
на бизнес сектора като партньор в предоставянето на приоритетни програми 
за деца.
През 2019 г. 136 държави докладват за сътрудничество с 29 670 компании, 
достигащи приблизително 34,3 милиона деца. Това са партньорства, които 
допринасят за подобряване на ситуацията във всичките пет целеви области 
(фиг. 2).

Постигането на тези значими резултати ни доближава до реализирането на 
Целите на ООН за устойчиво развитие, свързани с децата.

Партньорствата със споделена стойност обединяват идеи, експертиза и 
ресурси и изискват задълбочено участие на всички заинтересовани страни 
от началната фаза на поставяне на целите и  планиране до изпълнението 
и отчитането на резултатите. Това сътрудничество подсилва опита както на 
УНИЦЕФ, така и на бизнеса, и обогатява тяхната компетентност и взаимно 
съгласие по обществени въпроси. 

1 
Всяко дете 
оцелява и 

просперира

2 
Всяко дете има 

възможност 
да учи и да се 

образова 

3 
Всяко дете 
е защитено 

от насилие и 
експлоатация  

4 
Всяко дете 

живее в безо-
пасна и чиста 
околна среда   

5 
Всяко дете  
има равни 

възможностти 
на реализация 

в живота   



„БИЗНЕС ЗА РЕЗУЛТАТИ“ В БЪЛГАРИЯ

УНИЦЕФ България направи първата стъпка, за да присъедини към останалите 
програми на УНИЦЕФ за укрепване на партньорството с бизнеса, използвайки 
новия подход на Бизнес за резултати, за да осигури повишена мотивация и нови 
инструменти за управляване на процеса. За да разбере по-добре контекста на 
усилията на компаниите чрез техните инвестиции в областта на корпоративната 
социална отговорност (КСО) и с принос към Глобалните цели, свързани с 
децата, УНИЦЕФ изготви анализ и направи първото картографиране на КСО 
на национално равнище. Резултатите потвърждават, че децата представляват 
най-ценната социална целева група за бизнеса. Отговорността на фирмите да 
отглеждат здрави и квалифицирани нови поколения надхвърля прекия бизнес 
интерес и обхваща почти всички области, свързани с благосъстоянието на 
децата (обхващайки главно следните Цели за устойчиво развитие):  

  1   Изкореняване на бедността 

  3   Добро здраве

  4   Качествено образование

 15  Живот на земята 

 16  Мир, справедливост и  
      силни институции

В допълнение към този анализ и с цел да се осигури основа за действие, 
беше проведено Проучване на въздействие на бизнес сектора върху пра-
вата на децата в България, което приключи през юли 2020 г. 



То предоставя задълбочено изследване на цялостното представяне и потен-
циала на икономиката, и директното й застъпване с правата на децата (въз-
действие на стопански операции, продукти, услуги за деца), както потенциала 
за увеличаване на техния обхват върху децата чрез основни активи. Седем 
сектора изпъкват сред останалите: 

● Информационни технологии  ●   Медии 
● Храни и земеделие   ●   Текстилна индустрия
● Финанси     ●   Добивна промишленост 
● Туризъм 

Имайки предвид тази информация и ангажимента, поет от бизнес сектора в 
България, бъдещата съвместна ангажираност в областта на благосъстояние-
то на децата ще се разшири чрез общи усилия за създаване на интелигентни 
решения за подобряване на живота на децата и за подкрепа на застъпнически 
действия за насърчаване на гласа на други заинтересовани страни в обще-
ството.

За да постигне максимални резултати, УНИЦЕФ в България предлага модел 
за партньорство със споделена стойност, който позволява сътрудничество с 
бизнеса извън финансовите рамки, както е дефинирано в колелото за споде-
лена стойност по-горе, за да се отключи пълният потенциал за постигане на 
резултати за децата. Фигура 3 по-долу показва как може да се осъществи тази 
трансформация.

Фигура 3: Ангажираност с бизнеса чрез Партньорство със споделена стойност

Какво искате да постигнете?

КАК МОЖЕ АНГАЖИРАНЕТО С 
БИЗНЕСА ДА НАПРАВИ ТОВА 
РЕАЛНОСТ?

ОБЛАСТ НА БИЗНЕС ФОКУС ПРОГРАМНИ СТРАТЕГИИ
Средства и услуги за деца са на разполо-
жение, достъпни и финансово достижими Подобряване на стандарти и регламенти

Подкрепа за програми, свързани с равенство 
на пола и младежко програмиране

Бизнес застъпници за деца

Използване на доказателствата и иновации-
те от бизнеса за мащабно програмиране при 
развиващи се и хуманитарни условия

Промяна на бизнес политиките и практиките

Гласът и влиянието на бизнеса

Неблагоприятно въздействие на бизнеса 
върху децата, общностите и околната среда

Бизнесът като източник на технологии,  
иновации и финансиране

Бизнесът като работодател



2019 Q4

2020 Q1

2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4

● Картографиране на КСО практики (2018-2019)
● Двустранни срещи със заинтересовани страни – 

бизнес асоциации и бизнес лидери

● Картографиране на КСО практики (2018-2019)
● Неформално създаване на Консултативен 

съвет на бизнеса за правата на детето

● Mеморандум за разбирателство със Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“

● Ситуационни доклади за COVID-19 и бизнес 
дейности

● Напълно обучен персонал на УНИЦЕФ
● Лидерски уебинари за ефектите от COVID-19 

с представители на бизнеса и институциите на 
ООН в България

● Ситуационен анализ на въздействието на 
бизнеса върху децата

● Проектиране на Каталог за проекти със споде-
лена стойност

● Лятна онлайн Академия за бизнеса и правата 
на детето

● Кампания „Отново на училище с бизнеса“

● Академия за бизнеса и правата на детето  
(3 модула), пилотно издание eсен 2020 г.

● Поредица от фокусирани дискусии с бизнес 
асоциации и Българска фондова борса

БИЗНЕС ЗА РЕЗУЛТАТИ – ХРОНОЛОГИЯ



В нашия подход към бизнеса стартирахме интензивен диалог със заинтере-
сованите страни в България – водещи компании и национални бизнес асоци-
ации. След поредица от двустранни срещи сме убедени, че частният сектор 
допринася за благосъстоянието на децата чрез своите инвестиции в КСО. 
Също така идентифицирахме основните пропуски относно ролята и мястото 
на УНИЦЕФ в българското публично и обществено пространство. Ставайки 
свидетели на положително отношение и цялостно проактивно поведение и по-
ради нуждата от всички партньори в обединено звено, решихме да създадем 
координиран механизъм,. Новоучреденият Консултативен съвет на бизнеса 
за правата на детето събира едни от най-напредничавите представители на 
частния сектор и определя четири основни области на съвместни дейности: 
● Изграждане на мрежа и обмен на опит – спомагаме за осъществяването 

на редовни срещи за обсъждане на текущите предизвикателства и пла-
ниране на съвместни дейности за подобряване на благосъстоянието на 
децата в страната;

● Предоставяне на данни и експертни познания – редовно предоставяме 
информация, свързана със състоянието на децата, и добри практики сред 
членовете на Консултативен съвет на бизнеса за правата на детето, 
които допълнително я разпространяват в техните сфери на влияние;

● Изграждане на капацитет – предлагаме професионални обучения и орга-
низираме срещи с високо профилирани специалисти (национални и меж-
дународни) за инвестиране в цялостното разбиране на правата и благосъ-
стоянието на децата;

● Партньорски решения и инициативи – изграждаме малки фокусирани еки-
пи, които изследват в дълбочина някои от програмните области на работата 
на УНИЦЕФ и създават решения, които можем да пилотираме на практика.

КАК ГО ПОСТИГАМЕ?



Започнахме с анализ как други страни прилагат подхода на УНИЦЕФ „Бизнес 
за резултати“, за да разпознаем някои от текущите теми в процеса, и обсъ-
дихме някои от научените там уроци. Разбрахме, че съгласуването на коор-
динирана структура между УНИЦЕФ и бизнес партньорите е работещ механи-
зъм, който позволява продължителни консултации и подкрепа за мащабното 
въвеждане на обсъжданите решения. Също така се консултирахме с редица 
водещи бизнес лидери в България, за да обсъдим изпълнимостта на идеите, 
които предлагаме за ангажиране на бизнес сектора отвъд социалните инвести-
ции. Беше договорено, че създаването на Консултативен съвет е добър начин 
за координиране на усилията и генериране на идеи. 
Единствената разлика на програмата в България в сравнение с други страни в 
региона е, че Консултативният съвет ще включва единствено търговски кама-
ри, бизнес асоциации и Българската фондова борса, а не отделни компании. 
Консултативният съвет на бизнеса за правата на детето (КСБПД) е ино-
вативна платформа, целяща да гарантира, че правата на децата се зачитат и 
защитават, и да подпомага реализирането им в контекста на работното място, 
пазара на труда и общността. С други думи, да засили приноса на българския 
бизнес сектор за зачитане, защита и реализация на правата на децата.
Съветът се събра на бизнес закуска, в която участваха представители на пет 
двустранни камари, две работодателски организации, Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН, Българската фондова борса и Софийският уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. Бяха изготвени Меморандум за разбирател-
ство и съвместен план за действие за 2020 година.

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА И ОБМЕН 
НА ОПИТ



Картографиране на практиките в сферата на корпоративната  
социална отговорност (2018-2019)

Този аналитичен доклад има за цел да представи съществуващата правна 
рамка за КСО в България. Той служи като основен преглед на степента на 
развитост на корпоративната отговорност в България. Както докладът, така и 
картографирането на бизнес практики са част от програмата „Бизнес за резул-
тати“. Той се стреми да надхвърли бизнес ангажираността и партньорството за 
мобилизиране или снабдяване с ресурси. Целта му е да разгърне потенциа-
ла на бизнеса като средство на промяна за децата, вграждайки бизнеса като 
участник в националните програми на УНИЦЕФ.
По-голямата част от практиките на КСО са устойчиви във времето, което 
предполага, че те са много по-близо до стратегически инвестиции, отколкото 
до единични актове на филантропия. Само 11% от проектите се изпълняват 
еднократно. Интересно е да се отбележи, че почти 70% от всички инициати-
ви за КСО се изпълняват в партньорство с различни заинтересовани страни. 
Най-популярни се оказват колаборации между няколко партньори (56%), като 
неправителствените организации са логичният експерт, който подпомага биз-
нес инвестициите в социалното развитие (8%). 

Ситуационният анализ „Въздействието на бизнес сектора  
върху правата на децата в България“ 

Анализът, проведен през месеците март-май 2020 г., е първото подобно из-
следване в България. Той допринася за разбирането на степента, до която 
правата на децата, като неразделна част от правата на човека, се разпозна-
ват от българския бизнес сектор и се възприемат като част от корпоративната 
му отговорност, както и за определяне на ролята на основните заинтересова-
ни страни в този процес. 

Когато млад човек има амбиция и намери бизнес, отворен за целите и 
желанията му, и когато амбицията бъде посрещната с възможност за 
реализация, тогава може би ключът (за България) ще бъде открит.

Нора, 24 години
И двата анализа помагат на екипа на УНИЦЕФ и външните заинтересовани 
страни да разберат ролята на бизнеса за защитата на правата на децата и да 
подпомогнат привеждането на приоритетите на програми за КСО и инвести-
ции към съществуващите проблемни области при осигуряване на безопасна и 
подкрепяща среда за децата в България. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И 
ЕКСПЕРТИЗА





Знанията и уменията са ключов компонент за успешния напредък 
на програмите за закрила на детето. Нашият фокус през първите 12  
месеца беше да разширим разбирането на целите, които екипът на УНИЦЕФ 
в България си е поставил, както и тези на корпоративната отговорност на биз-
неса. В началото на лятото екипът на УНИЦЕФ беше пилотната група, успеш-
но завършила глобалното онлайн обучение „Бизнес за резултати“.
В допълнение, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ инвестирахме в разработване и предоставяне на професионална 
квалификация по права на детето и бизнес принципи на участници в частния 
сектор.

Лятно онлайн училище  
„Бизнесът като партньор за правата на детето“
УНИЦЕФ България и Стопанският факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ организираха лятно онлайн училище, което се проведе в 
периода 26-28 август 2020 г. В него 15 младежи имаха възможност да обсъдят 
актуални теми от дневния ред на ООН, свързани с България.

Академия за бизнеса и правата на детето
Първата национална програма за обучение и изграждане на капацитет в сфе-
рата на правата на детето и бизнеса включва преглед на основните предиз-
викателства, свързани с въздействието на бизнеса върху децата. Програмата 
анализира социалните инвестиции и се фокусира върху приноса на компани-
ите към Целите на ООН за устойчиво развитие. Опитни експерти представят 
практически инструменти и насоки, които могат да спомогнат за увеличаване 
на положителното въздействие на бизнеса върху благосъстоянието на децата 
и интегриране опазването на правата им в корпоративните политики, бизнес 
процесите и нефинансовите отчети. Обучението съдържаше 3 модула:
● Модул 1: Права на децата и принципите на бизнеса
● Модул 2: Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на 

бизнеса
● Модул 3: УНИЦЕФ и бизнесът – Партньорства със споделена стойност

Ние участвахме, за да можем да постигнем по-ефективно целите за кор-
поративна социална отговорност на компанията и да сме по-полезни на 
обществото и региона, в който работим.

Елена Захариева
 Директор „Връзки с инвеститорите“, „Херти“

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ



Най-иновативният подход за сътрудничество с частния сектор има за цел да 
обедини находчивостта и предприемачеството на бизнеса с професионалната 
експертиза и богатия опит на УНИЦЕФ. Това може да доведе до съвместно 
създаване на интелигентни решения за подобряване на живота на децата и за-
стъпнически действия за насърчаване на публичността на други заинтересова-
ни страни в обществото. Такива партньорства постигат социално въздействие 
в мащаб и осигуряват стратегическа икономическа стойност за бизнеса (спо-
делена стойност). За да установи цялостна рамка на програмните области на 
УНИЦЕФ, екипът представи първия документ под формата на пространство за 
съвместно създаване –  т.нар. „Каталог за проекти със споделена стойност“.

КАТАЛОГ ЗА ПРОЕКТИ СЪС СПОДЕЛЕНА СТОЙНОСТ 
Документът представя някои от настоящите програми и инициативи, които 
УНИЦЕФ подкрепя. Този списък не е изчерпателен, но дава отправна точ-
ка за връзка с настоящите интервенции на Фонда. Всеки проблем е пред-
ставен с въведение и кратко резюме на ситуацията в България, което ще 
позволи дискусия относно възможните решения и областите на съвместна 
намеса. Тези предложения изграждат основата на съвместното създаване 
и реализация, като по този начин формират взаимно изгодни партньорства 
със споделена стойност. Каталогът се актуализира непрекъснато.

УСПЕШНА ИСТОРИЯ
Инициативата „Отново на училище с бизнеса“ 

Вътрешнофирмената кампания целеше да предостави на 
служителите-родители и техните деца ценна информация 
и подходящи съвети във връзка с предизвикателствата 
пред учебна година 2020/2021 в контекста на пандемията от COVID-19. 
Инициативата обедини компании, които осъзнават важността на баланса 
между професионалния и личния живот и ценят ролята на служителите си като 
отговорни родители. Посланията имаха национално покритие и достигнаха до 
23 720 служители, включително над 14 500 родители от 18 компании в осем 
индустрии, включително енергетика и комунални услуги, информационни 
и комуникационни технологии, лека промишленост, минно дело, търговия, 
здравеопазване и обществени услуги, реклама, маркетинг и аутсорсинг.
Комуникационните материали покриваха теми като Лична хигиена и здраве, 
Психично здраве, Качествено образование, Насоки за родители, Тенденции 
и статистика във връзка с COVID-19.

ПАРТНЬОРСКИ РЕШЕНИЯ И 
ИНИЦИАТИВИ



Контакти

УНИЦЕФ в България
Телефон: +359 2 9696 208
Имейл: bulgaria@unicef.org 

гр. София 1504
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 87

www.unicef.org/bulgaria 

Дemcкuяm фонд на Органuзацuяmа на oбeguнeнume нацuu (УНИЦЕФ) има 
задачата да гарантира правата на всички деца. Тази задача е заложена в 
Конвенцията за правата на детето, приета от Общото събрание на ООН на 20 
ноември 1989 г. В 190 страни и територии, включително България, работим 
за всяко дете, навсякъде, всеки ден, за да изградим по-добър свят за всички.


