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Проект на Годината 2015 

 
Церемонията Проект на годината се провежда всяка пролет от 2005 година насам. 
Конкурсът беше обявен за единадесети пореден път в края на декември  2015 г. Той е 
провокиран от множеството добри проекти, реализирани в България всяка година. Всеки 
един от тях е дело на отговорни професионалисти и мотивирани хора, вложили много от 
себе си за успешното му изпълнение. 
 
Конкурсът беше отворен за граждански организации, които през изминалата 2015 г. са 
изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на 
живот на хората или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и 
източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, 
които те обслужват. 
  
Номинации 
До 12 февруари 2016 г. бяха номинирани 42 разнообразни проекта от цялата страна. 
Четиринадесет от тях се изпълняват в големи градове, седем са реализирани в няколко 
населени места, шест – в столицата, а други шест – в малки градове и места. Пет 
проекта са с международно участие, а три се изпълняват на национално ниво. Един от 
проектите се осъществява в партньорство с 23 организации в десетки населени места.  
 
Проектите са представени от граждански организации и партньори, финансиращи 
организации, членове на екипа, доброволци, училища, детски градини и читалища, 
фирми, компании и граждани, участвали в дейностите.  
 
Критерии за оценка 
Представените проекти се оценяват по резултатите; устойчивост на дейностите във 
времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; 
новаторство и приложимост на идеята в други населени места. 
 
Жури 
По традиция най-добрите проекти се определят от представители на водещи бизнес 
компании, медии, дипломати и хора на изкуството. Тази година в журито участват 
Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; 
Никола Добрев, Председател на съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп; Н. Пр. Аник 
Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България; Севда Шишманова, Програмен 
Директор на Българска Национална Телевизия, Манол Пейков, издател и Мирослав 
Боршош, Изпълнителен директор на Националния дворец на културата. 
 
Наградата Проект на Годината e специално изработена от проф. Георги Чапкънов. 
 
Конкурсът и церемонията се осъществяват с медийното партньорство на:  
 

                                                                                                   
 
 

и подкрепата на:                                                          
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Списък на номинираните проекти по реда на 
подаването им: 

 
 
 
(Y)Our Future Sofia 2015 

Цел: Целта на проекта е да реши проблема с младежката безработица, като се подпомогнат 
младежите в намирането на работа. (Y)Our Future Sofia представлява целодневно събитие, на 
което се обучават младежи на това как да си намерят работа, каква работа да търсят и къде. 
Чрез лекции; уъркшоп; индивидуални СВ консултации с HR специалист; професионална снимка 
за СВ от фотограф и Кариерен панаир с фирми младежи на възраст между 18 и 29 години 
подобряват своите СВ-та, уменията си за кандидатстване за работа и представяне на интервю. 
Много срещи за интервюта се уговарят по време на събитието. 

 
JCI Sofia 
За контакти: Яница Димитрова 
София, кв. „Мусагеница“, бл. 91-Б, вх. Г, ап. 83, 
тел. 0885 337 213 
Yanitsa.dimitrova@jci.bg 
http://www.our-future.eu/sofia2015/  
www.jci.bg  

 
Номинирал: Яница Димитрова, президент на JCI 
Sofia за 2016 г. 
Пожелание: „Много оптимизъм и амбициозност.” 
 

 
 
Ракът на гърдата се лекува! 
Цел: Една от всеки осем жени развива агресивен рак на гърдата през живота си. Вероятността за 
смърт от рак на гърдата е 1 на 33. Всички жени, които се диагностицират в ранен стадий на 
заболяването /РМЖ/ и са лекувани компетентно, имат отлична прогноза по отношение на живота 
и неговото качество. Ето защо вече пета година ЦЗПЗ насочва усилията си към превенцията на 
това заболяване чрез провеждане на безплатен скрининг в малки общини и населени места, 
отдалечени от големи болници, където населението е затруднено в достъпа си до медицинска 
помощ. 

 
Център за защита на правата в 
здравеопазването 
За контакти: Д-р Стойчо Кацаров 
София, ул. „Нишава“ 121 
тел. 02 / 843 04 15 
office@czpz.org 
http://czpz.org/  

 
Номинирал: Александра Иванова, част от екипа. 
Пожелание: „Пожелавам на целия екип на ЦЗПЗ да 
продължава да подема и осъществява все повече 
проекти и инициативи, които да са в полза на 
обществото, както и да продължават  да 
защитават успешно лицата, чиито права са 
засегнати по един или друг начин от здравната 
система.” 
 

 
Изграждане на еко пътека до местността „Червени камък“ в Челопеч 

Цел: Проектът цели: 

 Обособяване на безопасен маршрут за разходки в планината и улесняване на достъпа и 
на по-възрастни хора до красотата на Балкана; 

 Стимулиране на жителите и гостите на Челопеч да се разхождат в планината, защото 
движението е здраве; 

 Запознаване на повече хора със забележителностите и историята на село Челопеч; 

 Привличане на повече туристи в Челопеч. 
Еко пътеката улеснява достъпа до планинската местност „Червени камък“ в Челопеч. Това е 
възможност за повече хора да се движат сред природата, изключително важно за здравето на 
всички. Еко пътеката е достъпна за всички обществени групи – от най-малките до най-големите. 
Може да се използва като туристически маршрут с учебна цел за учениците от училищата в 
Средногорския регион. 

 
Сдружение „Клуб на пенсионерите – Челопеч“ 
За контакти: Христина Панева 
с. Челопеч 2087, област. Софийска 
ул. „Цар Иван Асен I“ 5 
тел. 0885136517 
chelopech_pensioners@abv.bg  

 
Номинирал: Гергана Тодорова, „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ ЕАД, партньор. 
Пожелание: „Здраве, дълголетие, активен живот, 
ведро настроение, увереност, креативни идеи, 
откриване на нови възможности и 
предизвикателства, още добри дела!” 
 

1 
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Не увреждай правилата – кампания за обществена почтеност 

Цел: Да се повиши разбирането на хората с увреждания и на обществото, че е еднакво 
непочтено преотстъпването на синята карта за преференциално паркиране и спирането на синьо 
паркомясто, ако автомобилът не се ползва от хора с увреждания. Преференциалното паркиране 
е само инструмент, който гарантира основното човешко право на свободно придвижване. 
Целевите ни групи бяха хора с увреждания, вземащите решения и медиите. 

 
Фондация „Интелдей“ в партньорство с Център 
за независим живот  
За контакти: Катя Благоева 
София 1000, ул. „Цар Симеон“ 57 
тел./факс 02 / 981 46 25 
k_blagoeva@intelday.com  
http://www.intelday.org/Home.html  

 
Номинирал: Асен Величков, Фондация Център за 
развитие на медиите 
Пожелание: „Нека екипът продължава 
последователните си усилия за промяна на  
съзнанието на хората, защото това е 
единственият начин спазването на правилата да 
стане обществена норма – по пътя на 
убеждението, а не на санкциите.” 
 

 
 
Да не отхвърлим за втори път едно дете 

Цел: Българска Асоциация Осиновени и Осиновители вече 12 години  работи с цел да промени 
често срещаното отрицателно отношение към осиновяването в обществото, за да се стигне до 
възприемането му като нещо съвсем нормално и естествено – каквото то е. БАОО е 
единствената организация в България, която помага на родители, пристъпили към осиновяване и 
осиновени хора, издирващи своя произход. Целта на проекта е в България да се създаде 
общност от семейства, осиновили деца и осиновени, които взаимно да се подкрепят и 
подпомагат. Да излязат от страха, от усещането, че са различни, че са извън обществото, че 
едва ли не са „дефектни“ по една или друга причина, за да заявят вече гордо: „Да си осиновен е 
дар! Да осиновиш дете е щастие!“. Все повече родители, осиновили деца и осиновени хора да 
познават и отстояват правата си. След 60 години тайна на осиновяването родителите в 
България, осиновили деца, все по-често да не се чувстват различни, изолирани, да могат да 
говорят спокойно и свободно по темата, да търсят помощ и подкрепа. Много от тях споделят, че 
откриването на БАОО буквално е променило живота им. 

 
Българска Асоциация Осиновени и Осиновители- 
БАОО  
За контакти: Гергана Богданова 
Тел. 0899 144 148 
baoo@abv.bg 
http://baoo-bg.org/  

 
Номинирал: Бела Чолакова, репортер „168 часа“ 
Пожелание: „Да постигнат целите си, защото те 
са прекрасни. Някой ден и в България да си 
осиновен да се възприема така естествено, 
както се приема в много западни страни. Да се 
осъществят нужните промени в Семейния кодекс, 
така че всеки осиновен да има достъп до своя 
биологичен произход, поне до информация за 
наследствени болести. И най-вече – хората да 
променят отношението си към осиновяването, да 
пристъпват към него все повече – за да може 
някой ден да няма деца, настанени в домове, а 
всяко да е в семейство.” 
 

 
 
Непознатото минало на Стара Варна 

Цел: Популяризиране на културно-историческото наследство чрез поднасяне на исторически 
факти, снимки и документи и туристически посещения на обекти. Инициативата засяга темата за 
опазването на паметниците на културата и се стреми да формира необходимото отношение на 
варненци към тяхната градска среда. 

 
Сдружение "Споделено работно място Варна"/ 
Beehive  
За контакти: Магдалена Петрова 
тел. 0886 202 909 
office@beehive.bg  
http://beehive.bg/  

 
Номинирал: Магдалена Петрова, част от екипа. 
Пожелание: „Да продължават да развиват 
културно-историческото наследство и да 
вдъхновяват жителите на град Варна чрез 
своите инициативи.” 
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Най-изявените млади личности на България (The Outstanding Young 
Persons of Bulgaria – TOYP Bulgaria) 
Цел: Най-изявените млади личности (The Outstanding Young Persons - TOYP) е програма, която 
цели формалното признание на млади личности на възраст от 18 до 40 г., чиито лични и 
професионални постижения в избраната област са добър пример и са от национална и 
международна полза. В по-общ план програмата се опитва да подчертае и да предостави 
национално признание на тези постижения и да допринесе за даването на добри примери и 
стимул за младите хора на България да пренасочат своята енергия в правилната посока и да 
създадат положителна промяна в обществото. 

 
Международна младежка камара България (Junior 
Chamber International Bulgaria)  
За контакти: Ана Николова 
София, ул. „Георги С. Раковски“ 160 
тел. 0883 596 497 
ana.nikolova@jci.bg   
http://jci.bg 
http://toypbulgaria.jci.bg   

 
Номинирал: Ана Николова, член на организацията. 
Пожелание: „Да продължават да правят проекти, 
които да имат все по-голямо положително 
въздействие върху нашето общество!” 

 

 
Да бъда адвокат на себе си 

Цел: Чрез изразните средства на изкуството, децата да придобият знания за техните 
гарантирани от закона права и свързаните с тях задължения, а на възрастните да се въздейства 
да спазват и зачитат правата на децата. В България има добро законодателството, съобразено с 
международното, в областта на детските права. Проблемът е, че в много случаи децата не 
познават достатъчно  своите права и не могат да се ползват ефективно от тях. Идеята на 
проекта е тази  нелека правна материя да стигне до децата по достъпен начин и да се подобри 
способността им да се защитават реално, ако  попаднат в ситуация, в която правата им са 
нарушени. Проектът е насочен главно към деца на възраст между 12 и 14 години, а също така и 
към техните родители и учители. Той показва нагледно как изкуството помага на децата да 
научат повече за правата си и за начините, по които да ги отстояват. 

 
Фондация ”Център за правно и културно 
застъпничество – „ТЕМИДА АРТ”  
За контакти: Антония Коева 
Стара Загора 
бул.“Цар Симеон Велики“ 100, вх. В, ет. 1, ап. 1 
тел. 0888 937 417 
antonnia@abv.bg 

 
Номинирал: Анелия Буюклиева, директор на ОУ 
„Бойчо Русев“, с. Преславен. 
Пожелание: „На екипа на проекта пожелаваме: 
творчески успехи в работата им за повишаване и 
развиване  културната идентичност на децата и 
младежите, с които работят; пълноценно 
участие във формирането на емоционална 
нагласа, хуманизъм и гражданско самосъзнание у 
подрастващите. Очакваме и се надяваме да 
продължим  осъществяването на бъдещи  
съвместни проектни дейности.“ 

 

 
БиС – Благотворителност и Спорт 

Цел: БиС – Благотворителност и Спорт провеждат безплатни кондиционни тренировки на 
открито за хора от всякаква възраст и физическа подготовка, както и разнообразни 
благотворителни кампании от всякакво естество. Целите на БиС са да насърчава активното 
спортуване на хората от всички възрастови групи, да популяризира масовия спорт и да обедини 
трениращите да помагат на групи хора в нужда. Тренировъчният сезон започва през месец март 
и завършва в края на октомври. Тренировките са подходящи за хора от всякаква възраст и 
физическо състояние. Има четири обособени групи – за деца, за начинаещи, средно напреднали 
и напреднали. Групите се водят от професионални треньори. Във Варна се събират над 300 
човека на всяка тренировка. Голяма част от хората, които за първи път посещават тези 
тренировки, никога преди това не са тренирали. Там те намират разбиране, подкрепа, биват 
обучавани от професионалисти и над 80% от тях започват да водят здравословен начин на 
живот и редовно да посещават тренировките на БиС. 

 
Сдружение „Спорт на открито”  
За контакти: Борислав Иванов 
Варна, ул. „Студентска“ 12, ет. 9, ап. 54 
тел: 0899 774724 
bivanov@gbg.bg 
https://www.facebook.com/BiSBulgaria 
http://www.bisbulgaria.com  (under construction) 

 
Номинирал: Борислав Иванов, член на 
сдружението. 
Пожелание: „Напред и нагоре. Целият екип дава 
всичко от себе си и се надяваме догодина да се 
похвалим с още няколко покорени града и бройка 
над 1000 души на тренировка в гр. Варна.” 
 

7 

9 

8 

http://jci.bg/
mailto:antonnia@abv.bg
mailto:bivanov@gbg.bg
https://www.facebook.com/BiSBulgaria
http://www.bisbulgaria.com/


6 

 

 
 
Готови за училище 

Цел: Към 45% от ромските деца не посещават детска градина (ДГ). Това води до ранното им 
отпадане от училище и трудности при реализация в живота. Проектът цели да установи кои са 
основните причини за ниския обхват и посещаемост в ДГ на деца от уязвими общности. 
Световната банка и Институтът за борба с бедността извършват независимо рандомизирано 
контролирано проучване на резултатите от проекта. Населените места бяха предварително 
подбрани  от екип на фондация Институт „Отворено общество“ – София и техни независими 
анкетьори извършиха случаен подбор на до 25 деца от всяка общност, които да бъдат обхванати 
от проекта. Общностите са подбирани, като са спазени критериите за концентрирано население в 
икономически неравностойно положение и наличие на свободни места в ДГ в близост. 

 
Фондация „Тръст за социална алтернатива“  в 
партньорство с 23 неправителствени 
организации в цялата страна.  
За контакти: Евгения Волен 
бул. „П. Евтимий“ 64, гр. София 1000 
тел. 0882 453 281 
evolen@tsa-bulgaria.org 
www.socialachievement.org    
 
Пожелания: „Да осъществи крайната цел – 
достъпно предучилищно образование за всички 
български деца – с помощта на обществеността 
и стопанския сектор.“ 
„Много здраве, бъдещи успехи при номинациите и 
да успеят да осигурят средства за продължение 
на дейностите.“ 
„Пожелавам здраве, мъдрост, креативност и 
новаторски дух при постигане и  осъществяване 
на целите, особено тези, отнасящи се до 
бъдещето на нашите деца.“ 
„Здраве и възможности за бъдещи съвместни 
дейности в името на децата!“ 
„Все така да работят с хъс за благото на децата. 
Защото децата са бъдещето на България!“ 
„На екипа пожелавам да запази своята 
всеотдайност и грижи към децата.“ 
„Успешно осъществяване на такива проекти не за 
наградата, а за коефициента на полезност, 
който постигате.“ 
„Благодарим, че ви има и работите по посока за 
насърчаване на цялостното включване в ранния 
образователен процес на деца от семейства в 
неравностойно положение. Дълбок поклон пред 
всички вас.“ 
 

 
Номинирали: Евгения Волен, „Тръст за социална 
алтернатива“; ОДЗ „Славейче“ гр. Казанлък с 
филиал с. Ръжена; ОДЗ „Звънче” Етрополе; ОДЗ 
„Снежанка“ Николаево; ЦДГ „Незабравка“ с. Хан 
Аспарухово; ОДЗ ”Щастливо детство” Тръстеник; 
ОДЗ ”Зора” Червен бряг; ЦДГ „Радост“ с. Стряма; 
ОДЗ “Радост“ с. Гложене; ОДЗ ”Зора” с. Новачене; 
ЦДГ „Кокиче” с. Вазово; ЦДГ ,,Г.Боевски” Кнежа; 
ЦДГ “Веселушко“ Поморие; ЦДГ „Слънчице“ с. 
Върбица; ЦДГ„Звънче” Видин; Сдружение „Бъдеще 
за всички” Лом; ЦДГ „Буратино” с. Черна гора; 
ЦМЕДТ Амалипе; СФ „Инди Рома 97“ Куклен; ЦДГ 
“Васил Левски“ Твърдица; ОДЗ „Митко Палаузов” с. 
Екзарх Антимово; ОДЗ ”Надежда” Белица; ЦДГ 
„Атанас Неделчев“ Бяла черква; ЦДГ „Незабравка” 
с. Петко Каравелово; ОДЗ „Звънче” с. Джурово; 
ЦДГ ”Детелина” Дългопол; Фондация „Бъдеще” 
Ракитово; НЧ “Романо дром-2002“ Добрич; ЦДГ 
„Детелина“ с. Василовци; ЦДГ „Щастливо 
детство“ с. Сеслав; ЦДГ „Червена шапчица“ с. 
Габаре с филиал ЦДГ с. Бъркачево; ЦДГ „Пролет“ 
с. Раковски; ОДЗ "Слънчице" Бяла Слатина; 
Сдружение "Нов път" Хайредин; ОДЗ „Радост“ с. 
Йоаким Груево; ОДЗ „Детелина“ с. Дъбово; ОДЗ 
„Лилия” с. Хрищени; ОДЗ „Детски рай” с. Куртово 
Конаре; ЦДГ „Перуника” с. Сотиря; ЦДГ „Минзухар” 
с. Крушаре; ОДЗ "Ралица" гр. Кричим; СНЦ “Свят 
без граници“ Стара Загора. 

 
 
100 за 100 

Цел: Да даде възможност на организации и хора, имащи нужда от техника, която да им помогне 
да осъществяват своята дейност в социалната сфера, да могат да се сдобият с такава, която да 
им се предостави от организации и хора, имащи желание да им я дадат безвъзмездно. 

 
Международна младежка камара България (Junior 
Chamber International Bulgaria)  
За контакти: Ана Николова 
София, ул. „Георги С. Раковски“ 160 
тел. 0883 596 497 
ana.nikolova@jci.bg   
http://jci.bg 
http://100for100.jci.bg    

 
Номинирал: Ана Николова, член на организацията. 
Пожелание: „Да съумеят да приключат трети 
етап на проекта успешно и да развият още 
повече проекта”. 
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Обичам моето село и се грижа за него 

Цел: Да популяризира и да даде пример за активно гражданство в действие в малките населени 
места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с 
население между 10-50 души. Фондация „Евроразвитие 2007“ цели да даде пример как 
активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Проблемите, които 
проектът решава, са свързани с активното гражданство в малките населени места. Целевата 
група е цялата общност, живееща е избраното малко населено място (село). 

 
Фондация „Евроразвитие 2007“   
За контакти: Кристина Върбанова 
тел: 0882 720 233 
eurorazvitie@outlook.com 
www. eurorazvitie.org    

 
Номинирал: Гергана Павлова, Екуинокс Партнърс 
ООД, партньор на организацията. 
Пожелание: „Да продължавате да бъдете това, 
което сте – с целия заряд, устрем и вяра в 
Доброто у хората. Светът има нужда от вас! 
Такива, каквито сте – безкористни, безусловно 
даващи, добронамерени и отдадени на 
развитието на другите и Цялото. Благодарим ви, 
че ви има и че сътворявате чудеса! И да 
продължавате, все едно с магическа пръчица, да 
претворявате света . С много обич и 
благодарност!” 
Номинирал: Силвия Иванова, Фондация 
„Благодарност“, партньор на организацията. 
Пожелание: „От сърце им желая много години 
ползотворна работа и реализация на още много 
подобни прекрасни проекти”. 

 
Всеки ученик може да бъде отличник 

Цел: Намаляване отпадането на ромските деца от училище; предотвратяване на разногласия в 
различните субгрупи; обогатяване на знанията на учениците за бит и традиции на различните 
етноси в България. Проектът е насочен към ученици, родители и общността в квартала. 

 
ЦМЕДТ „Амалипе”   
За контакти: Деян Колев 
Велико Търново 5000, ул. „Самуил“ 4, ет. 1, ап. 16 
тел. 062 / 600 224 
amalipe.edu@gmail.com 
www.amalipe.com  
www.romaeducation.com     

 
Номинирали: инж. Цонка Жиговечка, директор на 
ОУ „Панайот Волов”, Пловдив; Даниела Петкова, 
директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", с. Граф 
Игнатиево; Павлина Филева, ОУ „Христо Ботев” с. 
Каспичан 
Пожелания: „Развитие на проекта в посока Малък 
грант.“; „Да продължават да вдъхновяват все 
повече български училища и заинтересованите 
страни да се борят за успеха на всяко дете. ”; „На 
целия екип на ЦМЕДТ ”Амалипе” пожелаваме  да 
продължат работата си в тази насока със същия 
ентусиазъм, енергия и увереност в  смисъла на 
това, което правят. За нас ЦМЕДТ ”Амалипе” е 
образец  за  толерантност, коректност, добро 
сътрудничество и професионализъм.“ 

 
Превенция и ограничаване на агресивното  поведение сред децата и 
учениците – добри и толерантни 

Цел: Постигане на по-високо ниво на информираност на учениците по линия на социално 
значими заболявания, като аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, умствена 
изостаналост, детска церебрална парализа, синдром на Даун, епилепсия, глухонемота; 
Изграждане на умения за толерантност и съпричастност при общуването с деца със СОП; 
Изграждане на устойчиви модели за преодоляване на различията между здрави деца и деца с 
увреждания; Намаляване на конфликтите, провокирани от специфични поведения, реализирани 
от деца със СОП; Подобряване на дисциплината в часовете; Превенция на натрупването на 
неизвинени отсъствия, поради самоволното напускане или отстраняването от часове; Превенция 
на противоправно и противообществено поведение, реализирано при саморазправа и конфликти. 
Опазване на живота и здравето на децата. 

 
Сдружение „Солидарно общество“ 
За контакти: Радостин Павлов 
гр. Шумен, бул. “Славянски“ 30, ет. 1, ст. 3 
тел. 0898 77 69 93  
r_pavlov@abv.bg 
https://solidarno-obshtestvo.alle.bg     

 
Номинирал: Катя Крумова, обучител по проекта. 
Пожелание: „Пожелавам на екипа да харесват 
работата си и да обичат това, което правят, 
защото само тогава човек изпитва нужда да се 
развива и да мисли върху нови идеи, да е 
креативен и да допринася ползи за обществото. 
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Хоспис грижи за терминално болни хора  
Цел: Да осигурим най-вече човешка, както и медицинска грижа за хора в последния стадий на 
техния живот, които по различни причини нямат подкрепа и грижа от близки. В Хосписа са 
настанени хора, за които няма кой да се грижи в дома. Някои хора нямат близки или те са далече 
или по различни причини не могат да осигурят нужната грижа. В нашия хоспис всичко е 
организирано като в домашни условия. Важно е да е чисто, уютно, спокойно. Важно е всеки 
отделен човек да е обгрижен и около него да има хора, които да запълнят бавно течащото 
време, в което не би се чувствал добре, ако е сам. В Хосписа има  хора, прекарали тежки 
заболявания, много възрастни, които имат нужда от 24 часова грижа във всекидневието си.  

 
Благотворително дружество „Донка Паприкова” 
За контакти: Д-р Доминик Карагьозов 
София 1124, ул. „Светослав Тертер” 39 
Тел: 02 / 946 13 96 

 
Номинирал: Мария Цанкова, доброволец   
Пожелание: „Сърце да обича, ръце да помагат!” 
 

 
 
 
Дневен център за девойки и младежи с физически и ментални увреждания 
„Свети Мина” 2 

Цел: От самото си създаване организацията развива активна дейност за постигане на основната 
си цел, а именно устойчиво развитие на Дневен младежки център за девойки и младежи над 
шестнадесет години. 
Стремим се да постигнем : 
- равнопоставено участие на хора с увреждания в обществения живот; 
- недопускане децата и младежите с увреждания и специални потребности да бъдат отделени от 
семействата и близките си и затворени в резидентен тип социални домове; 
- постигане на добро качество на живота на децата и младежите с увреждания в общността, в 
която живеят, чрез развитие и обогатяване на формите на дейност в социалната услуга „Дневен 
център”. 

 
Асоциация „И нас ни има” 
За контакти: Анжела Илиева 
София 1784, ж. к. „Младост” 1, бивше 29 ОДЗ,  
до бл. 47 
Тел. 0898 414 367, 0899 877 175 
npo_children@abv.bg  
http://specialchildren.all.bg  

 
Номинирал: Райна Стоименова-Йосифова, 
председател на асоциацията 
Пожелание: „Най-вече здраве и сили, да издържите 
на битките. Мисля, че оптимизъм не ви липсва на 
фона на кризата!” 

 

 
 
 
Чисто – чети, илюстрирай, стопанисвай, труди се, опазвай – зелен@ 
библиотека в парка на Карлово 

Цел: Създаване на допълнителен ресурс и среда за повишаване на качеството на екологичното 
възпитание на деца и младежи чрез осъществяването на зелен@ библиотека в предвидените 
места в парка, градини около местата за отдих с активното участие на децата, родители,  
учители, доброволци на Общинска библиотека - Карлово и партньорите СНЦ „Младежки и 
граждански инициативи в Розовата долина”. Проектът улесни разнообразяването на учебния 
процес с нетрадиционни методи и ангажирането им в различни форми игри и занимания, които 
по лесен и достъпен начин обогатиха екологична култура на децата, да възпитат у тях любов към 
природата и да формират умения и навици за нейното опазване. 

 
Общинска библиотека - Карлово 
За контакти: Мирослав Колев 
4300, гр. Карлово, площад „20-ти юли“ 
тел. 0899 828 874 
library_karlovo@abv.bg 
http://www.library-karlovo.com/ 

 
Номинирал: Стефан Мутафчиев и Иванка 
Балтова от НЧ „Васил Левски 1861 г.“, Карлово. 
Пожелание: „С пожелания за бъдещи инициативи и 
все нови успехи!“ 
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Правосъдие – приятел на детето 

Цел: Осигуряване спазването правата на детето преди, по време и след приключване на 
съдебното производство в областта на гражданското правораздаване (Семеен кодекс, Закон за 
защита от домашно насилие, Закон за закрила на детето), чрез разработване и пилотиране на 
Минимални стандарти, гарантиращи правосъдие - приятел на детето. 

 
Фондация „Международна социална служба - 
България“ в партньорство с фондация „Детски 
правен център - България“ 
За контакти: Миглена Балджиева 
София 1000, бул. „Дондуков“ 5, вх. В, ет. 4, ап. 14  
тел. 02 9888 624, факс 02 9833934 
miglena_bald@yahoo.com  
www.iss-bg.org 

 
Номинирал: Екатерина Николова, председател и 
Владимир Пензов, зам.-председател на Районен 
съд – Благоевград. 
Пожелание: „Пожелаваме същата креативност, 
енергичност, инициативност, новаторство и 
желание за намиране, осъществяване, 
популяризиране и утвърждаване на полезни и 
добри идеи, с които да се улесняват и 
оптимизират условията за предоставяне на 
правосъдие за гражданите в страната ни, 
включително и чрез адаптирането на доказали 
ефективността си добри практики в другите 
държави по света“. 
 

 
Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени 
„Импулс“ 

Цел: Осъществяване на действена социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени 
чрез предоставяне на пълноценна – дълбоко съдържателна по своята същност и увлекателна по 
форма дейност: укрепване на физическото и душевно здраве; обогатяване на социалната среда; 
практическа реализация на знанията, уменията и сръчностите на дамите. 

 
Асоциация „Да съхраним жената“ 
За контакти: Д-р Йорданка Ненчева 
Варна, бул. „Цар Освободител“ 64 
Тел. 052 / 600 137  
women_asg@abv.bg 
www.woman-bg.bg  

 
Номинирал: Мария Иванова, член на Центъра 
Пожелание: „Да не секва стремежът за нови 
полезни дела, насочени към по нататъшно 
утвърждаване на Центъра като място за 
осъществяване на иновативни практики, на 
социално мислене и отношение към 
представителките на третата възраст и към 
постигане на по-тясна връзка между 
поколенията“. 
 

 
Варна – Център на младежки иновации за безопасни улици: СПРИ! Давам 
път на пешеходец!“ 

Цел: Да се подобри заобикалящата среда и Варна да се превърне в пример за Европейска 
младежка столица, развиваща младежки (социални) иновации; Да се насърчат максимално 
голям брой хора, ДОБРОВОЛНО да подкрепят  инициативата: „СПРИ! Давам път на пешеходец!” 
и по този начин каузата да се превърне в устойчива във времето добра практика; Да се 
стимулира и възпита култура на доброволчество и социална отговорност както в младите хора, 
така и в обществото като цяло; Да се популяризира титлата и концепцията на Варна като 
Европейска младежка столица 2017 г. Проектът цели решаването на няколко социални 
проблема, засягащи пряко младите хора във Варна и обществото като цяло: лисата на 
толерантност по пътищата („войната по пътищата: водач-пешеходец”) и осъществяването на 
превенция над злополуките, причинени от пътнотранспортни произшествия (ПТП); недостатъчен 
брой социално-отговорни инициативи, насочени към осмислянето на свободното време на 
младите хора и активното им ангажиране в доброволчески дейности; недостатъчното разбиране 
(информираност на обществото) за това какво представлява титлата (концепцията) на Варна за 
„Европейска младежка столица 2017 г.” 

 
Сдружение „Български бизнес форуми“  
За контакти: Димитър Иванов 
Варна 9000, бул. „Цар Освободител“ 44 
тел. 0988 847 827 
headoffice@bbforums.bg 
http://bbforums.bg/current-forum/#site-footer 

 
Номинирал: Младен Георгиев, доброволец. 
Пожелание: „Инициативата да продължи да се 
развива, да излезе извън пределите на Варна и да 
се превърне в НАЦИОНАЛНА КАУЗА!“. 
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Детска къща 

Цел: Детска къща беше построена през 2015 г. с цел да предостави сигурна и подкрепяща 
семейна среда за деца от 0 до 7 години, които са лишени от родителска грижа. Тя е алтернатива 
на социалните домове и в нея 6 деца се отглеждат временно от истинско семейство, докато 
бъдат осиновени, върнати в биологичните им семейства или настанени в приемна грижа. 

 
Фондация „За Нашите Деца” 
За контакти: Диляна Купенска 
София, „Младост 4“ 
Бизнес парк София 1, сграда 13В, ет. 2 
тел. 02 / 980 70 58 
d.kupenska@detebg.org 
www.detebg.org  

 
Номинирал: Диляна Купенска, служител. 
Пожелание: „Да продължим да работим в подкрепа 
на най-малките и най-уязвимите членове на 
нашето общество – децата в риск и тези, които 
са лишени от родителска грижа“. 
 
 

 
 
 
Pisar.bg 

Цел: Да се улеснят гражданите и представителите на бизнеса в контактите им с държавната и 
общинска администрация. Друга важна цел е намаляване на консумацията на хартия, като се 
оптимизират предлаганите документи. Проектът помага за генерирането на най-често 
използваните документи във всекидневието (договори, декларации, молби и пълномощни), като 
всички услуги са безплатни. Също така има и платформа за регистрация на фирма, с която всеки 
може да направи необходимите му документи за регистрация на фирма в рамките на 5-10 
минути, абсолютно безплатно, като единствено потребителят заплаща държавните такси и сам 
подава документите в Търговския регистър. Pisar.bg е насочен към всички граждани и 
представители на бизнеса. 

 
Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” 
За контакти: Стефан Христов  
София, ул. „Велико Търново“ 25 
stefan@pisar.bg 
https://pisar.bg  

 
Номинирал: Константин Кръстев, Кредисимо АД. 
Пожелание: „Да върви смело напред и да променя 
съществуващите бизнес модели в полза на 
потребителите“. 
 
 

 
 
Подлез “ЖЕНдоВ” – Музикален подлез 

Цел: Експериментиране в градска среда чрез предлагане на една нова интерпретация на 
подлезите, а именно – насищане на тези нетрадиционни обекти със светлина и културно 
съдържание: жива музика, художествено оформление, интерактивност, танци и различни 
събития. Нашите цели са насърчаване на използването на подлезите, промяна на 
предразсъдъците и възприятието на населението по отношение на тези пространства и 
включване на населението в цялостния процес на промяната. Целевите групи са живеещите, 
работещите и учещите в съседство и жителите на града, на които предлагаме безопасно 
преминаване през и покрай подлезите, естетически и сетивни ползи, културно обогатяване, 
въвличане в интерактивен модел на градски културни трансформации. 

 
Младежката инициатива „ПОдЛЕЗНО” 
За контакти: Ивайло Неделчев 
Търговище 7700, ул. „Васил Левски“ 25, вх. А, ап. 3 
тел. 0894612848 
podlezno@gmail.com 
www.podlezno.com 
www.facebook.com/podlezno 

 
Номинирал: Денислав Иванов, доброволец. 
Пожелание: „Успешни бъдещи реализации!“ 
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Семейно-ориентираният подход: инструмент за превенция на 
институционализацията на деца с увреждания 

Цел: Превенция на институционализацията на деца с увреждания чрез: Повишаване на 
родителския капацитет за отглеждане на деца с увреждания в семейна среда; Повишаване на 
капацитета на други организации от страната за прилагане на семейно-ориентирания подход при 
терапия и обучение на деца с увреждания. Повечето услуги за деца с увреждане използват т.  
нар. експертен модел на работа, при който специалистите работят с детето, а родителите са 
изключени или пасивно наблюдават този процес. Въвличането на семейството в терапията на 
детето с него и използването на неговите ресурси е важен фактор за подпомагане на развитието 
на детето. При този т. нар. семейно-ориентиран подход специалистите изграждат партньорство с 
родителите и подпомагат развитието на техния капацитет, за да се чувстват те уверени в 
отглеждането на своето дете. 

 
Фондация Карин дом 
За контакти: Веселина Василева 
Варна 9010, Местност „Свети Никола“, п.к. 104 
Тел. 052 302 517, 052 302 516 
vvassileva@karindom.org 
www.karindom.org 

 
Номинирал: доц. д-р Ружа Панчева, член на 
Управителния съвет. 
Пожелание: „На нашия екип пожелавам да сме 
смели в изборите и мечтите си и винаги толкова 
креативни, а най-важното – много, много здрави!“ 
 
 

 
За равен достъп до изкуство и култура 

Цел: Приобщаване на децата в неравностойно положение от семейства с нисък социален статус  
чрез социална работа, специална закрила и развитие на техните умения в областта на културата 
и изкуството. Подцелите са: Да създаде равен достъп до различни форми на изкуството за 
развиване на творческия им потенциал и да предостави възможност за интеграция. Да изразяват 
творческите си заложби чрез изкуство –„театрално студио”, „първи стъпки в народните танци”, 
„музика”, „приложно изкуство”. Да стимулира активността и участието на децата в живота на 
общността, като се изведат от социалната изолация, в която се намират. Децата в 
неравностойно положение от семейства с ниски доходи и с по-ниска самооценка остават пасивни 
при използването на предоставяните културни продукти. А културата може да е инструмент  за 
социална трансформация и начин за преодоляване на класовите различия. Директното участие 
на децата в създаването на изкуство и осигуреният равен достъп направи възможна 
трансформацията на личността. Читалището гарантира равенство и се превърна в център за 
социална промяна. 

 
Народно читалище „Зора -1990г.”  
За контакти: Димитринка Гетова 
с. Победа 5873, ул. „24 май” 21 
тел. 0879 124 981 
chit_zora@abv.bg 
http://chitzora1990.alle.bg/ 

 
Номинирал: Димитринка Гетова, секретар на 
читалището. 
Пожелание: „Нови творчески идеи, проектен хъс и 
финансиращи програми, осигуряващи подкрепа на 
уязвими и рискови групи и решаване на актуални 
проблеми“. 
 
 

 
Еко кът в детската градина 

Цел: Проектът решава проблеми свързани с: Подобряване на условията за провеждането на 
учебен и възпитателен процес на открито сред природата чрез създаване на еко кът с оформяне 
на лехи с цветя и билки, еко алеи и изграждане на беседки с пейки и маси, където да се 
осъществяват нагледни практически ситуации, наблюдения, опити и игри; Облагородяване на 
двора на детската градина чрез засаждане на дръвчета с цел осигуряване на подходящи условия 
за целогодишно обучение на децата на открито. Повишаване на екологичната култура и 
стимулиране на екологичното възпитание на децата  чрез изграждане на  еко кът  в детската 
градина с предоставяне на възможност за близост до природата - да я наблюдават, изучават, 
обичат и полагат сами грижи за нея, както и задоволяване на потребността от опознаване, 
разбиране и опазване на нейните богатства. Проектът е изцяло насочен към деца от 3 до 7-
годишна възраст. 

 
Държавна целодневна детска градина „Детелина” 
към Министерство на отбраната, гр. Казанлък  
За контакти: Григор Бошнаков 
тел. 0431/7 17 71; 0886 553 621; 0892 606 872 
detelina_dg@abv.bg 
www.detelina.webnode.com 

 
Номинирал: Родителско настоятелство при ДЦДГ 
“Детелина“, гр. Казанлък. 
Пожелание: „На целия екип на ДЦДГ “Детелина“ 
към МО пожелаваме много творчески успехи и 
осъществяване на още такива невероятни 
проекти“. 
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Заедно за промяна: Застъпничество за по-качествен живот в социалните 
услуги 

Цел: Проектът е насочен към деца и младежи с увреждания, ползващи социални услуги в 
общността. Целта му е да се създаде система, чрез която да се оценява ефектът на социалните 
услуги върху качеството на техния живот. Към момента качеството на социалните услуги се 
определя само по формални административни критерии, като не се гледа развитието на човека и 
дали това е най-подходящата услуга за него. Това представлява риск социалните услугите да се 
институционализират, а правата на хората, които ги ползват, да бъдат неглижирани. Проектът 
променя този остарял модел и поставя на фокус човека и това, от което се нуждае, за да се 
развива пълноценно. 

 
Фондация „Сийдър”  
За контакти: Александрина Димитрова 
София, бул. „България“ 69 
България Мол, Инфинити Тауър, ет. 3 
тел. 02 441 43 45; 
alexandrina@cedarfoundation.org 
www.cedarfoundation.org 

 
Номинирал: Радостина Васева, Директор на 
дирекция „Здравеопазване, социални дейности и 
жилищна политика” в Община Кюстендил. 
Пожелание: „Успех!“ 
 
 

 
 
 
 
Готови за училище, 2014-2015 г. 
Цел: Осигуряване на важна за формирането на държавни политики информация 
относно подходите за увеличаване на обхващането и посещаемостта на децата от семейства в 
неравностойно положение в детските градини, както и насърчаване на тяхното пълноценно 
включване в ранното образование в България. 

 
Сдружение „Съучастие”  
За контакти: Илиян Ризов 
Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91 
тел.: 0897 900 950 
ilriz@yahoo.com 
office@sauchastie.org 
http://www.sauchastie.org 

 
Номинирал: ЦДГ „Здравец”, с. Венелин, общ. Долни 
чифлик, област Варна. 
Пожелание: „Да продължават да работят със 
същия хъс за ранното образование, което е 
ключово за развитието на децата от уязвимите 
общности“. 
 
 

 
 
 
Готови за училище 

Цел: Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни личности. 
Обогатяване на знанията на децата и техните родители в областта на образованието, културата 
и изкуството. Популяризиране на образованието сред ромската етническа общност. Превръщане 
на ромите от консуматори в граждански активни личности, които знаят своите права и 
отговорности. 

 
Сдружение „Свят без граници“ 
За контакти: Стефан Евтимов 
Стара Загора ул. „Витоша“ 23А 
тел. 0884765148 
stefan_evtimov1979@abv.bg 

 
Номинирал: ЦДГ „Славейче“ с. Габарево, общ. 
Павел баня, област Стара Загора. 
Пожелание: „Всички да са живи и здрави, да 
продължават все така с желание да работят и да 
включват и хора от други етнически групи, 
нуждаещи се от подкрепа в своята дейност“. 
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Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с 
употребата на наркотици и ХИВ в затвора 

Цел: Да се подобри политиката, здравните и рехабилитационни услуги за употребяващите 
наркотици в системата на българските затвори чрез интензивно швейцарско-българско 
сътрудничество на институционално и неправителствено ниво. Проектът адресира една 
неглижирана сфера и една двойно уязвима и стигматизирана група – хората, зависими от 
наркотици, които се намират в затвора. От една страна, проектът се стреми да провокира 
вниманието на институциите към тези хора и техните нужди, като работи за по-добри политики. 
От друга страна, проектът предоставя директни услуги на целевата група в Софийския затвор, 
насочени към здравно образование и рехабилитация. 

 
Фондация „Инициатива за здраве“ 
(в партньорство със Сдружение „Проект Пеперуда 
София“ и швейцарската организация „Контакт 
Нетц“) 
За контакти: Анна Любенова 
София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ 52 
тел. 02 955 04 72, 0896 81 07 23  
sofianep@online.bg 
www.initiativebg.org 

 
Номинирал: Фондация „Инициатива за здраве“ 
Пожелание: „Преди всичко разпознаване на тези 
иновативни и ефективни дейности от 
държавната власт и осигуряване на тяхната 
устойчивост“. 

 
 

 
Хипотерапия за деца с генерализирани разстройства в развитието 

Цел: Да допринесе за преодоляването на дефицити в развитието и да разшири възможностите 
за социализация и интегриране на деца с ментални проблеми и увреждания чрез разработване и 
прилагане на специализирана програма за терапевтична езда и привличане на подкрепата на 
местната общност. Чрез проекта се въвежда алтернативна социална услуга чрез спорт за деца с 
увреждания, много необходима и полезна, но изискваща специализиран екип, за която при 
делегираните бюджети на центровете за работа с деца не се предвиждат средства, а родителите 
на тези деца не могат да поемат подобен разход. Проектните дейности са насочени пряко към 
деца на възраст от 4 до 14 години, с Генерализирани разстройства в развитието (ГРР), предимно 
с аутистичен синдром, към техните родители и специалистите, работещи с такава група деца. 
Проектът съдейства за създаването на подкрепяща среда от местната общност. 

 
Гражданско сдружение „Алтернатива 55” 
За контакти: Тодорка Станкова  
Стара Загора 6000 , ул. „Димитър Наумов” 110 
тел. 042/ 64 71 19; 0887 72 68 70 
аlternative55@abv.bg 
www.аlternative55.org  

 
Номинирал: Фондация „Обществен дарителски 
фонд – Стара Загора” 
Пожелание: „Да продължат да предлагат 
услугата хипотерапия в Центъра на максимален 
брой деца, както и да получат по-голяма подкрепа 
от общността“. 

 
 

 
Деца и семейства в риск – да решим проблема ЗАЕДНО 

Цел: Да ограничим риска от пренебрегване, малтретиране и изоставяне на деца чрез 
информиране, ранна и качествена диагностика на случаите, ефективна и навременна подкрепа в 
партньорство с институциите, работещи с деца. Проектът търси решение на следните проблеми: 
Ненавременна диагностика на риска за децата (най-вече от насилие в семейството); 
неефективна координация между институциите при оценка на риска и интервенцията; 
недостатъчна работа с членовете на семейството; неглижиране ролята на мъжете-родители.  

 
Сдружение „Център Мария” 
За контакти: Людмила Цветанова 
Горна Оряховица 5100, ул. „Цар Освободител” 11 
тел. 0618 2 21 81; 0888 139 136, 
center_maria@abv.bg 
www.centermaria.org  

 
Номинирал: Сдружение „Център Мария” 
Пожелание: „Да пита хората!“ 
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Идейник - онлайн състезание за обмяна на идеи по обществено значими 
проблеми и изготвяне на работни проекти с цел тяхната бъдеща 
реализация 

Цел: Чрез „Идейник“ целим да прехвърлим успешни практики от чужбина за решаването на 
проблемни казуси в България като ангажираме активни българи с опит навън, независимо от 
тяхната локация в момента на състезанието. Онлайн платформата на „Идейник“ предоставя на 
състезателите устойчива среда за обмяна на опит, раждане на иновативни идеи и разработване 
на проекти по различни обществени казуси, които да допринасят за положителната промяна в 
България. Казусите в първото издание бяха свързани с популяризирането на 
добороволчеството, зелен бизнес, по-достъпна градска среда за хората с увреждания, психично 
здраве и привличане на хора с опит в чужбина за работа в образованието. 

 
„Тук-Там“ и „Обединени Идеи за България“ 
За контакти: Юлия Георгиева  
ул. „Г. Бенковски“ 11, ет. 3, София 1000 
тел. 0878 606 320 
yuliya@tuk-tam.bg 
www.tuk-tam.bg 

 
Номинирал: Юлия Георгиева, Ръководител 
проекти „Тук-Там“ 
Пожелание: „Да продължават да мотивират 
хората около себе си, защото това, което ще се 
случи покрай Идейник, е голяма крачка напред към 
положителната промяна в България и по-доброто 
ни бъдеще.“ 

 
 
Млади и стари заедно. Защо не? 

Цел: Да се предостави възможност за изява на млади музикални таланти пред възрастни хора, 
които обичат да слушат музика. Концертите стимулират и удовлетворяват младите хора и 
доставят радост и жизненост на хората от третата възраст. Стимулиране на контактите между 
младежи и възрастни хора - младежи от защитено жилище, учещи готварство приготвят 
благотворителен обед за социално слаби възрастни хора и го споделят с тях. Осъществяване на 
социален контакт между ученици от Англо-Американското училище /ААS/ в София и хората в 
Благотворителното дружество с цел подпомагане и взаимно опознаване.  

 
Благотворително дружество „Донка Паприкова” 
За контакти: Зоя Паприкова-Крутилин 
София 1124, ул. „Светослав Тертер” 39 
тел: 02 / 946 13 96 
zoyakrutilin@abv.bg  

 
Номинирали: доброволци към Благотворителното 
дружество и членове на клуб „Сребърна есен“ - 
Капка Кунчева, музикален педагог, Владимир 
Захариев, редактор в БАН и настоящ пенсионер и 
доц. Мария Йотова, кандидат на педагогическите 
науки. 
Пожелание: „Да се продължи проектът, защото 
само тези три дейности като че ли обхващат 
голям процент от лесно осъществими, но с добър 
резултат за общността практики.“ 

 
 
Детска работилница за таланти 

Цел: Проектът е интерактивна форма за социална интеграция, за преодоляване на изолацията и 
най-вече за ранното разкриване на потенциалните възможности на децата чрез осмисляне на 
свободното ваканционно време, за развитието на детската личност. Съобразен е с интересите и 
заложбите  на децата до 13-годишна възраст. Целта е да се подкрепят, обучат и мотивират 15 
деца, така че всяко да намери своето призвание чрез активност и действие, както и да се 
помогне на семействата за обгрижване на децата през ваканцията. Да се допринесе, заедно с 
училището, за изграждане на творчески личности. Да се насочи вниманието към проучване на 
индивидуалните потребности на децата; да се ускори процеса на социална интеграция на 
децата; да се допринесе за създаването на качествено нови обществени нагласи за ценностно 
отношение към личността на детето, към ранното откриване на заложбите му. 

 
Асоциация „Да съхраним жената“ 
За контакти: Д-р Йорданка Ненчева 
Варна, бул. „Цар Освободител“ 64 
тел. 052 / 600 137  
women_asg@abv.bg 
www.woman-bg.bg 

 
Номинирал: Галя Николова, участник в проекта и 
управител на „Тъкачница Дзев Студио“ ЕООД – 
Варна. 
Пожелание: „Пожелавам на екипа на асоциация „Да 
съхраним жената“ да продължава да е носител на 
новаторството и все така творческият му дух да 
е преплетен с изконните български традиции. Да 
продължават колегите  все така успешно да 
работят с деца, с млади и възрастни хора и да ги 
обучават чрез различни видове изкуства.“ 
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„Ничии” деца – ние сме тук! 
Цел: Предоставяне на равни възможности и подобряване на качеството на социален живот на 
децата от целевата група, извън предоставената социална услуга /ЦНСТ/. Придобиване на нови 
знания и житейски умения за подобряване на готовността на децата за самостоятелен живот. 
Обогатяване на познанията у децата за културно-историческото наследство на България и 
възпитаване в дух на родолюбие. Провокиране на въображението и подобряване на творческите 
умения у децата /чрез собственоръчно изработване на творчески изделия/ за участие и 
адекватна реализация в социалния живот. Проектът беше насочен към социално включване, 
приобщаване и преодоляване на социалната изолация на 12 деца, лишени от родителски грижи 
от Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Слънце” – Ямбол, на възраст от 12 до 16 
години, лишени от родителски грижи. 

 
Неформална организация на психолози и социални 
педагози / Дружество на психолозите към БЧК – 
Ямбол  
За контакти: Даниела Анева 
Ямбол, ж.к. „Диана”, бл. 18, вх. Д, ап. 112 
тел. 0895 681 265 
danielaaneva_68@abv.bg  

 
Номинирал: Красимира Харутюнян, гл. редактор 
на електронен сайт Ямболпрес. 
Пожелание: „Повече подобни стойностни проекти, 
които носят полза на хората, към които са 
насочени.“ 

 

 
Мост между поколенията чрез култура, духовност и традиции 

Цел: Да съхрани традиции, знания, фолклор, изкуства; да сближи хората и в целенасочени 
духовни дейности да се насърчат хората за уважение и хармония между поколенията, които 
заедно могат да допринесат за изграждането на по-сплотени общества. През последните години, 
социалните и икономически промени доведоха до по-голямо разделение между поколенията. 
Всичко това допринася за липсата на приемственост на ценности, опит и знания. Неоспорим е 
фактът, че по-възрастното поколение притежава знания, ценен житейски опит и мъдрост, които 
заслужават да бъдат предадени на младото поколение. Чрез проекта възрастните споделиха 
своите знания с младите, а те от своя страна могат да използват уменията си, за да ги 
подкрепят, да актуализират техните практики и да насърчат тяхното участие в осъществуването 
на дадени задачи и социални дейности в новото време. Проектът обхвана три поколения – деца, 
младежи и възрастни хора. 

 
Асоциация „Да съхраним жената“ 
За контакти: Д-р Йорданка Ненчева 
Варна, бул. „Цар Освободител“ 64 
тел. 052 / 600 137  
women_asg@abv.bg 
www.woman-bg.bg 

 
Номинирал: д-р Веселин Михалев, директор на ОУ 
„Добри Чинтулов”, Варна. 
Пожелание: „Все така успешно, мащабно и 
задълбочено да сплотява малки и големи в 
общности с високи общи цели. Да си разширява 
кръгозорите на доверие и влияние, защото 
работи по благородни каузи. Асоциация „Да 
съхраним жената” ни дава  чудесен пример за 
патриотизъм и професионализъм в действие.“ 

 
 
Кариера в България. Защо не? 

Цел: Да запознае българите с образование или професионален опит в чужбина с възможностите 
за кариерно развитие в България. След дълъг престой извън България се губи социалната среда 
и връзката със случващото се тук. Заради липса на информация се подценяват възможностите 
за развитие тук, а те съществуват. Вярваме, че директният контакт е най-важен при събиране на 
информация за кариерни перспективи и при търсене на работа, затова вече за осма поредна 
година организираме форума „Кариера в България. Защо не?”. Това е първият по рода си форум, 
насочен изцяло към българи с образование или опит в чужбина и компании, търсещи 
квалифицирани кадри. Проектът цели все повече млади българи да избират България за своята 
професионална реализация и все по-голяма част от бизнеса да оценява качествата и уменията 
им. 

 
„Тук-Там“ и „Идентичност за България“ 
За контакти: Юлия Георгиева  
ул. „Г. Бенковски“ 11, ет. 3, София 1000 
тел. 0878 606 320 
yuliya@tuk-tam.bg 
www.tuk-tam.bg  
 

 
Номинирал: Юлия Георгиева, Ръководител 
проекти „Тук-Там“. 
Пожелание: „Да продължават да мотивират 
хората около себе си и да дават добрия пример на 
останалите!“ 
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Осигуряване на подкрепа на бременни жени и млади майки в социален риск 

Цел: Да се изведе качествено нов модел за работа с млади бременни момичета и самотни майки 
точно в трудния период на бременност, раждане, след раждането и до 3-та година на децата им 
чрез оказване на пълна морално-нравствена, социално-интеграционна, културна, духовна и 
обучителна подкрепа на 15 самотни млади майки от община Варна. Целите са младите 
момичета и жени, самотните майки и тези в социален риск: да преодолеят чувството на 
отхвърляне от партньор, от близки, от работна среда; да преодолеят чувството за социално 
изключване; да им бъде оказана психологическа помощ при конкретни ситуации, жизнени казуси 
при новото им качество на майки; да получат квалифицирана правна помощ; да получат 
професионални знания и социални умения и се  преодолее деквалификацията им; да бъдат 
мотивирани за трудова реализация чрез обучения от професионални ментори по фотография, 
английски език, компютри, туризъм, приложни занаяти и др. според техните желания, нагласи и 
възможности. 

 
Асоциация „Да съхраним жената“ 
За контакти: Д-р Йорданка Ненчева 
Варна, бул. „Цар Освободител“ 64 
тел. 052 / 600 137  
women_asg@abv.bg 
www.woman-bg.bg  

 
Номинирал: Росица Иванова, Сдружение „Бъдеще 
за теб“. 
Пожелание: „Да продължим да си сътрудничим и да 
ни преливат енергия, ентусиазъм и идеи. Да 
успеят да защитят нов голям проект по тази 
тема.“ 

 
Здраво семейство - здрав народ 

Цел: Превенция на ранните бракове и узаконяване на съжителство. Проектът решава проблема 
с твърде ранните и незаконните съжителства и е насочен предимно към ромската общност в 
Бургаския регион. 

 
Сдружение "Верният настойник" и Фондация 
"Агапедия -България" 
За контакти: Жельо Желев  
Бургас 8008, ж.к. "Изгрев", бл. 21, вх. 5, партер  
тел. 0878 255 061 
pr.verniatnastoinik@gmail.com  
www.verniatnastoinik.org  

 
Номинирал: Галина Банчева, член на екипа. 
Пожелание: „Желая на "Верният настойник" да 
продължава все така дързостно и всеотдайно да 
служи на хората.“ 

 
Подкрепа на родителството 

Цел: Чрез подкрепа на родителството да се намалят случаите на изоставяне на деца, насилие и 
недостатъчна грижа в семейства в неравностойно социално положение, живеещи в квартали и 
махали, населявани предимно с ромски общности във Варна и близките села. 

 
Сдружение „Съучастие”  
За контакти: Илиян Ризов 
Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91 
тел.: 0897 900 950 
ilriz@yahoo.com 
office@sauchastie.org 
http://www.sauchastie.org  

 
Номинирал: Соколина Димитрова, социален 
работник. 
Пожелание: „Да осъществят идеята си за 
създаване на среда с достатъчно стимули и 
условия, водещи до развитие на 
взаимодействията между деца и родители.“ 

 
Детски футболен турнир „Конкордия“ - спортът като инструмент за 
социално включване 

Цел: Да се даде възможност за изява в областта на спорта на над 70 деца в неравностойно 
положение от България и Румъния. Чрез турнира да се допринесе за тяхното мултикултурно 
развитие и интеграцията сред връстниците им, да научат повече един за друг, да се опознаят и 
да излязат за малко от трудната ситуация, която съпътства тяхното детство. Проектът бе 
иницииран, за да допринесе за разбирателството помежду им и за постигане на една по-голяма 
цел – усвояване на умения за социално общуване и включване. 

 
Фондация „Конкордия България“ 
За контакти: Диляна Гюрова 
София 1510, ул. „Павлина Унуфриева” 4 
тел. 02 / 936 86 20 
dilyana.gyurova@concordia.bg 
www.concordia.bg 

 
Номинирал: Елица Баракова, Фондация „Помощ за 
благотворителността в България”. 
Пожелание: „Упоритост в търсене на 
устойчивост. Дано успеят да постигнат по-голям 
ефект за интеграцията на младежите, ако 
заниманията със спорт се провеждат редовно и 
състезанията се превърнат в традиция“ 
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Диалог 
Отговорност 

Зачитане 
Участие 

Прозрачност 
Сътрудничество 

                                   Програми 

 

Вяра в децата и семейството 

подкрепя финансово и експертно развитието на капацитета на местни организации и общности да 
защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и настаняване в институции. 
Четиринадесет организации работят за въвеждане на нови модели и практики; ранно идентифициране и 
интервенция; позитивно родителство; включване на бащите;  участие на местната общност в инициативи за 
добруване на децата и отглеждането им в семейна среда. 
 

Научено и споделено  

насърчава въвеждането на нови модели на социална работа чрез развитие на капацитета на граждански 
организации и споделяне на опит, натрупан в процеса на изпълнение на моделни проекти. Тематични 
срещи осигуряват форум за представители на граждански организации да обменят практики, постижения и 
предизвикателства, да обсъждат актуални проблеми и да развиват общи платформи за действие. 
 

Дни на добри дела 2016  
през последната седмица на месец май насърчават повече и различни хора да се включат като доброволци 
в разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал и да покажем на дело ролята и силата 
на доброволците. С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и променят 
живота и възможностите за себе си, за децата и семейството си, за приятелите и съседите си.  
 

Проект на Годината 2015 

е годишна награда за най-добрите проекти на граждански организации в социалната сфера, която отдава 
публично признание на хората, които работят за подобряване на живота и възможностите на другите. По 
традиция членовете на журито са представители на водещи бизнес компании, медии, дипломати и хора на 
изкуството. Наградата Проект на Годината е специално изработена от проф. Георги Чапкънов. 
 

Доброволческа инициатива 2016 

е ежегоден конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България без значение на място и време на 
реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на 
доброволците. Осъществява се в партньорство с Национален алианс за работа с доброволци.  
 

За Енджиотата и хората  
е конкурс за кратък текст на тема „Защо моята организация е важна за хората?“ с цел да предизвика 
гражданските организации да ползват човешки език в общуването с хората с и за които работят, 
дарителите, доброволците, другите организации, медиите, обществото. Конкурсът се организира в 
партньорство с Информационния портал за неправителствените организации в България.  
 

Европейски Ден на солидарност между поколенията 

е традиционна кампания за отбелязване на 29 април - ден на общуване, споделяне и зачитане между 
хората от всички поколения. Целта ни е да насърчим разнообразни съвместни дейности на хора от всички 
възрасти и говорим за солидарността между хората, която е важна за всеки от нас. 
 

Фамилни групови конференции  
е съвременен демократичен начин за намиране на устойчиво решение на различни проблеми, при който 
деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Методът се 
основава на и стимулира засилване на ролята и отговорността на семейството. 
 

Да бъдеш Баща  
е кампания за насърчаване на активно бащинство и позитивно родителство. Насочена е към бащи и 
значими за детето мъже в семейството с идея да съдейства за разкриване на разнообразни възможности за 
 позитивно, активно и ангажирано включване на мъжете в живота на децата. Това създава благоприятна, 
ненасилствена семейна среда за пълноценно развитие на детето.  
 

Група за анализ на социалното въздействие в България 

е създадена през 2013 г. като форум за обмяна на информация и практики в страната и в сътрудничество с 
SVI. Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи 
последици от действия, планирани и реализирани в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на 
социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда. 
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