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КОНКУРС Доброволческа инициатива 2016 
Списък на номинираните инициативи по реда на тяхното подаване 

 
 

 

 ИНИЦИАТИВА ИЗПЪЛНЯВАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕЛ НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

КОНТАКТИ 

1.   „Да правим 

случайни добрини и 

безсмислено 

красиви неща“ 

Клуб „Добротворци“ към 

СУ „Иван Вазов“ – гр. 

Вършец 

Популяризиране на доброволчеството като кауза и насърчаване на 

членовете и симпатизантите да участват като доброволци в 

инициативи от обществена полза. Дейностите са насочени към 

ученици в неравностойно положение и техните семейства и деца с 

хронични заболявания. 

 

Вършец Албена Цветкова, 

гр. Вършец, обл. Монтана 

ул. „Цар Иван Асен II“ 19;  

тел: 095272157, 0899855436; 

sou_varsh@abv.bg; beni_c@abv.bg  

 

2.  „Нов дом за Руми и 

малката й 

дъщеричка“ 

 

Национален форум 

„Моето дете“- дамска 

доброволческа група, 

Румяна Георгиева е пълен сирак, израснала като чирак на 

животновъди, самотна майка с малко дете на 2г., която живееше в 

барака край града без вода и без елементарни битови условия, а 

след изтичане на отпускът й по майчинство бе останала и без доход. 

Целта на инициативата бе да й помогнем да получи общинско 

жилище, да започне работа, детето да посещава детска градина и 

да им осигурим необходимите вещи от първа необходимост и 

нормални битови условия на живот. 

 

Хасково Мариана Йорданова 

тел: 0886546286; 

nfmoetodete@abv.bg 

www.moetodete.com  

3.  „Дари дреха – Дари 

надежда“ 

Ротаракт клуб София – 

Сити 

През 2016г Ротаракт клуб София - Сити си партнира със Сдружение 

"Дари любов", което ни помогна всичко, което събрахме, да достигне 

до децата, лишени от родителски грижи, и до социално слабите 

семейства в цялата страна. Целта на инициативата е събиране на 

дрехи (нови и втора употреба). Бенефициентите на получените 

дарения са предимно домове за деца лишени от родителски грижи, 

социално слаби семейства, хора от малцинствените групи. 

София Галина Любчева – Паст-президент 

на Ротаракт клуб София – Сити 

гр. София, ул. Стара планина 6 

(Бест Уестърн Сити хотел, мястото 

където се събира клуба); 

тел.: 0886 27 29 38;  

https://www.facebook.com/RACSofia

City  

mailto:sou_varsh@abv.bg
mailto:beni_c@abv.bg
mailto:nfmoetodete@abv.bg
http://www.moetodete.com/
https://www.facebook.com/RACSofiaCity
https://www.facebook.com/RACSofiaCity
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4.  Спорт за здраве и 

социално 

равноправие 

Спортен клуб по 

баскетбол 

„Ънстапабъл” 

Насърчаване на спортна култура и любов към баскетбола, както и 

здравословния начин на живот. Насочена инициатива към деца , 

подрастващи, младежи и девойки. 

 

 

 

Добрич Кирик Киров  

Добрич , бл.42 , вх. Д, ап.15; 

тел: 0886555644; 

sk_stop14@abv.bg  

5.  Инициатива „С 

книжка в първи клас” 

ВМРО – Карлово в 

партньорство с 

Библиотеката 

Целта да се подарят на всички първи класове в община Карлово по 

една книжка за Васил Левски. В движение на инициативата се оказа, 

че с подкрепата на граждани и издатели може да се осигурят по 

една книжка за всяко едно дете. Първокласниците са стотици, но 

мотивацията беше силна и резултата беше повече от положителен. 

Подарък книжки получиха и първолаците от община Сопот. 

Инициативата „С книжка в първи клас” беше насочена към децата – 

нашето бъдеще! 

 

 

 

Карлово Светлозар Янков 

Карлово 

тел: 0898946091;  

yankov.s.a@abv.bg  

 

6.  Танцов фестивал 

„Намери своя ритъм 

- 2“ 

Деца от 90 СУ „Ген. 

Хосе де Сан Мартин“, 

София 

Фестивалът цели да запознае деца, които не са се докосвали до 

танцовото изкуство с основните характеристики на стиловете- 

класически балет, съвременен танц, латино и народни танци и хип-

хоп. Това се случва посредством танцови семинари, водени от 

доброволци- професионалисти в стиловете. Фестивалът се 

провежда в три дни и завършва с Празничен концерт, в който 

участват групи и ансамбли от страната, както и децата, които желаят 

да покажат наученото от семинарите. „Намери своя ритъм“ е 

насочен към деца с нисък социален статус, от различни етнически 

групи и такива, които се занимават продължително време с танц. 

 

 

София 

Трявна 

Копривщица 

Борислава Тодорова 

София, ул. Персенк 119 

ет. 18, ап. 104;  

тел: 0879662012, 0876190817, 

0882483228; 

b.todorova90sou@gmail.com 

b.todorova@zaednovchas.bg  

mailto:sk_stop14@abv.bg
mailto:yankov.s.a@abv.bg
mailto:b.todorova90sou@gmail.com
mailto:b.todorova@zaednovchas.bg
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7.  Възобновяване, 

утвърждаване, 

популяризиране и 

дообогатяване на 

традиционните 

празници по 

празнично обредния 

календар 

Народно читалище 

„Надежда - 1903” 

 

В днешното забързано и без духовно време целта на читалището е 

да запази, съхрани, дообогати и пресъздаде, предавайки на младото 

поколение традициите, обичаите, съществували в населеното място 

свързани с бита, развитието на занаятите, извършвайки инициативи 

да поучава младото поколение. Инициативата, която конкретно 

направихме за международния ден на пенсионера бе: пресъздаване 

на местни приказки, които бабите и дядовците разказват, а майките 

и децата пресъздават. Наградата, която получиха бе еднодневна 

екскурзия до замъка  Равадиново. Целта е насочена към 

пенсионери, инвалиди, родители и подрастващи. Възраждане духа 

на възрастното население, което да го предаде на младото 

поколение. 

 

 

с. Имрен-

чево 

Геновева Христова, Председател 

на читалището; 

с. Имренчево, ул. „Пирин” № 2;  

тел: 0894529903 

Nch_imrenchevo@abv.bg  

 

8.  Деца и младежи 

срещу трафика на 

новородени в 

община Камено 

Сдружение 

„Равновесие” 

Цел: Намаляване на трафика на бременни жени с цел продажба на 

новородените в община Камено. Инициативата е насочена към 

младите хора в училищна и извънучилищна среда. 

Камено Керанка Байчева 

Бургас, ул. „Граф Игнатиев” 7, ет.3; 

тел: 056/825601, 0898/ 575963; 

Ravnovesie_bg@abv.bg     

www.ravnovesie.eu  

 

 

9.  „Когато станем 

100 000 ще посадим 

гора“ 

Фондация „77“ Засаждане на нови дървета за България и по-конкретно милиони 

дървета, с участието на доброволци и колкото се може повече деца 

и млади хора. Насочена е към всички желаещи с акцент към 

подрастващи и младежи. 

София Никола Рахнев 

София, кв. Бояна 

ул. Матей Преображенски“ 6, ап.2 

тел. 0889 06 7777 

contact@gorata.bg 

www.gorata.bg 

www.facebook.com/100000.GORA  

 

mailto:Nch_imrenchevo@abv.bg
mailto:Ravnovesie_bg@abv.bg
http://www.ravnovesie.eu/
mailto:contact@gorata.bg
http://www.gorata.bg/
http://www.facebook.com/100000.GORA


Д о б р о в о л ч е с к а   и н и ц и а т и в а  2 0 1 6 

 

4 

 

10.  „Топъл чай“ Ученически съвет при 

СУ „Димитър Благоев“ – 

гр. Свищов 

Инициативата бе подбудена от това, че въпреки ниските 

температури през зимния сезон, пенсионерите и младите хора от 

града се събират в градската градинка водени от идеята да срещнат 

събеседник и да водят социален живот далеч от компютрите и 

телевизорите. Целта й бе да направи тези срещи малко по-приятни 

и топли. 

 

 

 

Свищов Цветелина Димитрова, 

Председател на Ученическия съвет 

ул. "Патриарх Евтимий" 30, вх. А,  

тел. 0886365285 

cvetelina_dimitrova@abv.bg  

http://blagoevschool.org/  

11.  “Да опазим 

природата” 

Народно читалище 

„Развитие-1926” 

Еко-клуб ”Зелено човече” към читалището работи за опазване на 

околната среда, като за целта се обходиха всички чешми на 

територията на село Стража и бяха заснети. След това се поде 

инициативата за тяхното поддържане, тъй като селските чешми се 

използват много от населението и животните, които се отглеждат в 

село Стража. Инициативата е насочена към хора от всички 

възрастови групи: деца, ученици, младежи, хора в работоспособна 

възраст, безработни, пенсионери. 

 

 

 

с. Стража Илияна Петрова                                                                                         

с. Стража, ул.”Георги Марков” 6 

общ. Търговище 

тел: 0894612877, 0886213190; 

ilianapetrova1958@abv.bg  

12.  Проект „Споделено 

извън чата 

Сдружение ИМКА Проектът „Споделено извън чата” е предизвикателство към младите 

хора (15-29 год.) с основна цел да насърчи гражданската активност, 

творческата изява, младежкото участие и ефективното 

взаимодействие между различни млади хора чрез практически 

занимания, интерактивни презентации и различни творчески  изяви  

в рамките на едно младежко събитие. 

 

 

 

Габрово Антоанета Янкабакова, Изп. 

директор 

Габрово, 5300, ул. Драва 4, п.к. 253; 

тел: 066/805419, 0879123687;          

office@ymca-gabrovo.org  

www.ymca-gabrovo.org  

mailto:cvetelina_dimitrova@abv.bg
http://blagoevschool.org/
mailto:ilianapetrova1958@abv.bg
mailto:office@ymca-gabrovo.org
http://www.ymca-gabrovo.org/
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13.  Изработване на 

предмети от деца- 

доброволци с 

благотворителна 

цел за децата от  

Дневен център за 

деца с увреждания 

гр. Пещера 

 

Детски клуб „Оригами” 

към Библиотеката при 

НЧ ”Развитие - 1873”,  

гр. Пещера 

Целта на благотворителната инициатива е чрез общуването на 

децата от Центъра с доброволци към Библиотеката да се спомогне 

ранната интеграция на децата с увреждания, които имат възможност 

да общуват и играят със своите връстници. Инициативата е 

насочена към децата с увреждания и към  местната общност. 

 

Пещера Цветана Йовчева, библиотекар 

гр. Пещера, 4550 

ул.”Димитър Горов” 4 

тел. 0350/62196, 0893001833 

biblioteka_peshtera@abv.bg  

 

14.  “Щастливо детство“ Ученически съвет при 

СУ „Димитър Благоев“ – 

гр. Свищов 

Организиране на игри в градската градинка за децата от детските 

градини и учениците от 1-ви до 7-ми клас. 

Свищов Красимира Кирчева 

ул. „П. Евтимий“ 72 

тел: 0887295350 

krrass@abv.bg  

www.blagoevschool.org  

 

15.  Пролетна 

благотворителница 

за „Кауза НИКИ” 

Библиотека при НЧ с. 

Труд и Център за 

работа с доброволци, с. 

Труд 

Да помогнем да се съберат средства за спасяване живота на Ники 

от Пловдив, който се бори с левкемия! 

 

с. Труд Светла Божилова, библиотекар и 

координатор на ЦРД с. Труд 

с. Труд, 4199 

ул. „Никола Петков” № 34 

тел. 03126 22 00, 0879 66 77 81 

bibl.trud@abv.bg  

 

16.  Доброволчеството – 

фактор за 

професионална 

реализация 

Сдружение „Нов път“ и  

ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – филиал 

Враца 

Чрез доброволчеството да се осигурява  плавен преход между 

образованието и пазара на труда, което е изключително ценно за 

професионалното израстване на студентите - доброволци. 

Подпомагане на деца и ученици, които са с обучителни затруднения.   

Враца Спаска Петрова 

Сдружение Нов път 

Хайредин, ул. Крум Аврамов 22 

тел. 0896782469 

New_road@abv.bg  

Mihajlova_69@abv.bg  

 

mailto:biblioteka_peshtera@abv.bg
mailto:krrass@abv.bg
http://www.blagoevschool.org/
mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:New_road@abv.bg
mailto:Mihajlova_69@abv.bg
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17.  Благотворителен 

есенен фестивал 

„Усмихни се, Карин 

дом“ 2016 

Фондация „Карин дом“ 

съвместно с 

доброволци, приятели 

и съмишленици 

„Усмихни се, Карин дом“ е фестивал, чиято мисия е не само да 

събере средства, но и да създаде информирана и активна 

гражданска общност сред широката варненска общественост, която 

да намира мотивация и все по-силно желание да подкрепя 

семействата, изпаднали в ситуация, в която мнозина от нас биха се 

чувствали изгубени. Мисията на Фестивал „Усмихни се, Карин дом“ е 

да не забравяме за предизвикателствата, пред които са изправени 

семействата на децата със специални потребности в България. 

 

Варна Дарина Райкова,  

Координатор проекти 

Варна, 9010, м-ст Св. Никола 

draykova@karindom.org  

www.karindom.org  

18.  Летни читални на 

открито в село Труд 

Библиотека при НЧ с. 

Труд и Център за 

работа с доброволци с. 

Труд 

Цел: Да привлича, задържа и насърчава децата да четат!  

Насочена е към всички деца: от 0 до 18г., намиращи се на 

територията на селото през лятната ваканция.  

с. Труд Светла Божилова, библиотекар и 

координатор на ЦРД с. Труд 

с. Труд, 4199 

ул. „Никола Петков” № 34 

тел. 03126 22 00, 0879 66 77 81 

bibl.trud@abv.bg  

 

19.  Летни читални в 

библиотеката 

Библиотека при НЧ с. 

Труд и Център за 

работа с доброволци с. 

Труд 

Целта на инициативата е насърчаване към четенето и любов към 

книгите. Инициативата е насочена към децата от различни възрасти. 

Доброволно се включват техните родители, баби и т.н. 

с. Труд Светла Божилова, библиотекар и 

координатор на ЦРД с. Труд 

с. Труд, 4199 

ул. „Никола Петков” № 34 

тел. 03126 22 00, 0879 66 77 81 

bibl.trud@abv.bg  

 

20.  Безплатни, групово 

– масови  

тренировки на 

открито за здраве 

във Велико 

Търново. 

Tърноворънс Масова промяна в начина на живот и мисленето на колкото се може 

повече хора към здраве. Търноворънс, на чело с Калинбата и 

неговите помощници до момента са организирали стотици събития 

за последните 2 години във Велико Търново. Основното е 

провеждане на две тренировки на открито всяка седмица в два от 

парковете на града. 

Велико 

Търново 

Калин Василев – създател, 

треньор, вдъхновител 

https://www.facebook.com/run.inspire

d?fref=ts  

https://www.facebook.com/tarnovorun

s/?fref=ts  

mailto:draykova@karindom.org
http://www.karindom.org/
mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:bibl.trud@abv.bg
https://www.facebook.com/run.inspired?fref=ts
https://www.facebook.com/run.inspired?fref=ts
https://www.facebook.com/tarnovoruns/?fref=ts
https://www.facebook.com/tarnovoruns/?fref=ts
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21.  Изграждане на Арт 

център „Артел 13“ с. 

Киселчово 

Сдружение „Артел 13“ Да се изгради арт център, който да спомогне за оживяване на 

селото, да привлече гости на селото, да разкаже за него. В арт 

центъра се провеждат различни инициативи – ателиета за стари 

занаяти и изкуства. Той е инициатор и на фестивала Бардово бърдо 

фест. Инициативата е насочена към всички, които обичат планината, 

народните занаяти и изкуството. 

 

с. 

Киселчово 

Мона Чобан 

с. Киселчово, обл. Смолян 

тел. 0877 37 65 95 

kiselchovo@abv.bg  

www.artel13.com  

22.  ТърновоRUNS ТърновоRUNS Да измъкнем Велико Търново и България от тинята на болестите и 

перманентното ни лошо представяне в множество европейски 

медицински и лайфстайл статистики. Да създаваме една активна, 

добронамерена, социална и здравословна среда в нашия град и 

регион. Участници в наши събития са хора от всякакви възрасти. 

Наша мечта е да бъдем тук и да помагаме на този чуден регион и 

България.. Представяме си деня, в който ще се разгласи из 

България и Европа: „Велико Търново – Новата столица на Здравето“ 

 

 

Велико 

Търново 

Д-р Калин Василев 

Велико Търново,  

ул. Моско Москов 9 

тел: 0889 223 374 

tarnovoruns@gmail.com  

www.tarnovoruns.com  

23.  „Активна Събота в 

Карлово“ 

Сдружение „Младежки 

и граждански 

инициативи в Розовата 

долина“ 

Инициативата целеше организиране на събитие за масов спорт за 

хора от всички възрасти с оглед насърчаване здравословния начин 

на живот. 

Карлово Цветина Захарлиева 

ул. Ганьо Маджареца 9 

тел: 0888 054 233 

mgird@abv.bg  

www.mgird.youthbg.net  

 

24.  „Дни на добри дела 

2016“ 

Сдружение „Младежки 

и граждански 

инициативи в Розовата 

долина“ 

Инициативата целеше организиране на спортен празник за децата с 

увреждания от Социален център „По-добре заедно“ в гр. Карлово, 

които да се забавляват и играят с връстниците си от детските 

градини. 

Карлово Цветина Захарлиева 

ул. Ганьо Маджареца 9 

тел: 0888 054 233 

mgird@abv.bg  

www.mgird.youthbg.net  

 

mailto:kiselchovo@abv.bg
http://www.artel13.com/
mailto:tarnovoruns@gmail.com
http://www.tarnovoruns.com/
mailto:mgird@abv.bg
http://www.mgird.youthbg.net/
mailto:mgird@abv.bg
http://www.mgird.youthbg.net/
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25.  „Наслаждавай се, но 

остани жив, 

опазвайки живота и 

на другите“ 

Сдружение „Младежки 

и граждански 

инициативи в Розовата 

долина“ 

Инициативата целеше повишаване на отговорното шофиране сред 

младежите-мотористи от малките населени места, в частност 

младежите от селата Войнягово и Климент, община Карлово. 

Карлово Цветина Захарлиева 

ул. Ганьо Маджареца 9 

тел: 0888 054 233 

mgird@abv.bg  

www.mgird.youthbg.net  

 

26.  „Посещение на деца 

в различни центрове 

за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ)“ 

„Каритас Раковски“ Инициативата е насочена към деца в риск, които понастоящем са 

настанени в различни ЦНСТ. Целта на инициативата е да 

допринесем за интегрирането на децата в обществото, развиването 

на техните ментални и физически умения и разнообразяването на 

тяхното до известна степен рутинно ежедневие. 

 

Раковски Венцислав Чавдаров, 

тел: 089 584 7448 

rakovski@vitania.caritas.bg  

 

27.  Кампания "Ангелски 

сърца" 

ГПЧЕ „Проф. Д-р Асен 

Златаров”, Хасково 

Инициативата на дванадесетокласниците беше в подкрепа на 

двойка с репродуктивен проблем. 178 ученици отидоха на 

изпращането си с тениски, вместо със скъпи тоалети и събраха 

сумата от 3857, 77 лв. Кампанията беше проведена еднократно през 

2016 година. Випуск 2017 също ще подкрепи каузата на "Искам 

бебе". 

 

Хасково Директор Деян Янев 
Хасково, 6300 
ул. "Тимок" 97 
тел: 038 66 52 22 
 

28.  Летен лагер за 

приключенски 

пътувания в 

Наградата  

Инициативна група – 

доброволци 

Супервайзори и 

Оценители 

Целта на инициатива беше младежи, участващи в програма за 

личностно и професионално развитие - Наградата да бъдат 

подготвени и да реализират самостоятелно приключенско пътуване 

сред Природата като финал на своето ниво в Наградата. 

София, 

Лозен 

Фондация „Международна награда 

на херцога на Единбург - България“ 

ул. Сердика 20, София 1000 

тел: 0888 823 920 

home@intaward-bg.org  

 

29.  Наградата възможна 

/ Работа с младежи 

във възпитателно-

учебен интернат/ 

Инициативна група Целта на инициатива беше да въведе програма за личностно и 

професионално развитие на младежи - Наградата сред младежи в 

конфликт със закона в ВУИ в град Ракитово. 

Ракитово Теодора Ангелова – координатор 

на проекта, тел: 0884 414 646 

София, бул. Янко Сакъзов 1 

teodora.angelova@gmail.com  

mailto:mgird@abv.bg
http://www.mgird.youthbg.net/
mailto:dg.caritas.rakovski@mail.bg
mailto:home@intaward-bg.org
mailto:teodora.angelova@gmail.com
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30.  Ментори - приятели Каритас София Цел на инициативата – улесняване на интеграцията на получили 

закрила и установили се в София бежанци чрез редовни срещи с 

български ментори в града. Насочена е към бежанци от всички 

националности, пол, възрасти и религии, които вече не живеят в 

центровете за временно настаняване. 

 

София Зоуи Холидей, 

София, жк Илинден 

бл. 55, вх. В, ап. 47 

тел. 0882 754 033 

zoe.holliday@caritas-sofia.org  

31.  Парк Ракитин, с. 

Трудовец – любимо 

място за спорт, 

отдих, образование 

и култура 

Сдружение 

Трудолюбци, с. 

Трудовец, община 

Благоевград 

Село Трудовец разполага с голям и красив парк, който обединява 

всички институции в селото. Инициативата на сдружението бе 

насочена към възобновяването на парка и създаването на условия 

за неговото ефективно използване за отдих, спорт, култура и 

образование. Цел – активизиране на деца, ученици и жители на 

селото и включването им в обществено полезни дейности. 

 

с. Трудовец Мая Пенчева, председател 

с. Трудовец, 2160, ул. Поп Михо 25 

тел. 0887 300 562 

trudoluvci@abv.bg  

32.  Наричат старостта 

"залез на живота”, 

но нали зад 

хоризонта слънцето 

не умира?  

Да влезем  в дома 

на възрастните  

хора! 

 

НЧ „Съгласие - 1883” 

с. Славейно, общ. 

Смолян 

Общуването е най-силният двигател на желанието за живот. 

Вярваме в силата на подадената ръка, дори когато възрастният 

човек се опитва да демонстрира силата да се справя сам. Когато в 

едно населено място населението е застаряващо, когато хората над 

80 г. са 33,36 %, ти се иска времето да спре, за да ги запазиш по-

дълго на този свят. Благотворителна кампания в подкрепа на 

възрастните хора 

 

с. Славейно Таня Чинкова 

с. Славейно, община Смолян 

тел: 0885153041 

t.chinkova@abv.bg  

33.  50 години 

съхраняваме 

българското 

Народно читалище 

„Прогрес - 1939”, с. 

Старцево, общ. 

Златоград 

Целта на инициативата бе да отпразнуваме 50 години самодейни 

състави към читалището. Отбелязахме празника с бивши и 

настоящи самодейци, художествени ръководители, приятели, гости 

и жители на Старцево. 

с. Старцево Даниела Мемова 

НЧ „Прогрес - 1939” 

с. Старцево, 4987 

ул. ”Васил Левски” 43  

тел. 0897 077 226 

starcevo_chitalishte@abv.bg  

www.progres1939.com  

mailto:zoe.holliday@caritas-sofia.org
mailto:trudoluvci@abv.bg
mailto:t.chinkova@abv.bg
mailto:starcevo_chitalishte@abv.bg
http://www.progres1939.com/
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34.   Клуб “Хора за хората” 

при СУ „Димитър 

Благоев” гр. Провадия, 

към организацията 

People to people 

Internation  

 

Клубът работи с благотворителна цел като организира базари, 

кампании и инициативи в град Провадия, с цел подпомагане на 

домовете за деца и възрастни хора в града, както и за подкрепа на 

частни лица. 

Провадия Ралица Георгиева 

Провадия 

ул. Георги Димитров 69, бл. 3 

тел. 0897 660 161 

Dirg.2006@abv.bg  

35.  Street library ЦРД към ОП „Младежки 

център” - Хасково 

Целта на инициативата е насърчаване на четенето – двете 

поставени вече къщички са разположени на ключови за града ни 

места, от където ежедневно преминават всякакви хора на всякаква 

възраст, а в същото време в близост до тях има и места за отдих,  

където човек спокойно може да седне и да почете. Книгите в 

къщичките са в постоянен „кръговрат” – някои изчезват, нови се 

появяват, след време липсващите отново се връщат на мястото си.   

Инициативата ни е насочена към много широк кръг от хора. В 

уличната библиотека има различни по тематика и жанр книги, 

подходящи както за възрастни, така и за деца. 

 

Хасково Галя Георгиева – координатор на 
Центъра за работа с доброволци 
Хасково, 6300 
бул. „България” 41 
тел: 0883 481 649 
yc.haskovo@gmail.com   
http://www.yc-haskovo.org/  

36.  Арт инициатива за 

отговорно и 

културно отношение 

към бездомните 

животни и 

домашните 

любимци - Конкурс 

за детска рисунка на 

тема: „Аз и 

животните” 

„Котешки ангели” 

съвместно с 

„Щрьонерхилфе 

Булгариен” 

Целта е популяризиране на отговорното отношение у децата към 

бездомните животни и домашните любимци, както и сред 

възпитаниците в началните училища. Организаторите на конкурса 

искат да обърнат внимание на искрената любов и културно 

отношение между децата и животните, отговорната грижа към 

домашните любимци, търпимостта към уличните кучета и котки. С 

доброволния си труд  „Щрьонерхилфе Булгариен” и „Котешки 

ангели” целят да намалят изоставянето на домашни любимци, 

жестокостта към уличните животни и липсата на информираност по 

проблема. 

 

София Ели Мантовска, 

София, 1166, ж.к. „София парк”,  

сграда 16Д 

тел. 0899 990 593  

catangels@abv.bg  

osinovi@gmail.com  

https://www.facebook.com/Kotkiad/ab

out/  

mailto:Dirg.2006@abv.bg
mailto:yc.haskovo@gmail.com
http://www.yc-haskovo.org/
mailto:catangels@abv.bg
mailto:osinovi@gmail.com
https://www.facebook.com/Kotkiad/about/
https://www.facebook.com/Kotkiad/about/
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37.  Филмов подлез ПОдЛЕЗНО Младежката инициатива „ПОдЛЕЗНО“ е създадена, за да 
експериментира в градската среда като предложи 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. Цели на цялостната инициатива са насърчаване 
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 ще предложим безопасно преминаване 

през и покрай подлезите, естетически и сетивни ползи, културно 

обогатяване, въвличане в интерактивен модел на градски културни 

трансформации. 

 

София Ивайло Неделчев 

гр. Търговище, 7700  

ул. „Васил Левски“ 25, вх. А, ап. 3, 

тел. 0894612848 

podlezno@gmail.com  

www.podlezno.cf  

www.facebook.com/podlezno  

38.  „Да дарим учебници 

и книги за 

българското 

неделно училище 

„Св. Св. Кирил и 

Методий “ в 

Истанбул“ 

НЧ „Тракия - 2008“, 

Хасково 

Целта бе да съберем и изпратим учебни пособия и книги за нуждите 

на българското неделно училище „Св. Св .Кирил и Методий “ в 

Истанбул, създадено по инициатива на Генералното консулство на 

България. В училището в сградата на Българската екзархия деца на 

наши сънародници учат български език и история и ние искаме да ги  

насърчим и подкрепим. Към езиковите курсове проявяват интерес и 

потомци на т. нар. цариградски българи, съхранили през годините 

духа на  България. 

 

Хасково Димитрийка Христова, председател 

на читалищното настоятелство, 

Хасково, ул. Цар Калоян 

бл.19-25, вх. Б, ап. 6 

тел. 0887 304 310; 0878 240 277 

chitalishte_trakia_hs@abv.bg  

dhhristova@abv.bg  

39.  Хвърчило на 

възможностите 

Сдружение „Няма 

невъзможни неща” 

Младежи-доброволци на възраст 14-30 години помагат на екипа на 

тренинг център „Клуб Хвърчило“. Клубът обучава и подкрепя 

младежи с аутизъм, хиперактивност, изоставане в развитието, 

увреждания да развиват своите умения за самостоятелен живот, 

умения за общуване и умения за труд. 

 

Варна Диана Настева 

Варна, ул. Васил Априлов 1,  

тел. 052 606 068, 0878 183 875 

nnn2015@abv.bg  

www.klubhvarchilo.org  

mailto:podlezno@gmail.com
http://www.podlezno.cf/
http://www.facebook.com/podlezno
mailto:chitalishte_trakia_hs@abv.bg
mailto:dhhristova@abv.bg
mailto:nnn2015@abv.bg
http://www.klubhvarchilo.org/
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40.  Международен ден 

на рисуването – 

Drawing Day 

Сдружение „Писалка и 

перо” и Центъра за 

работа с доброволци 

към сдружението 

Цел: Да развива творческото въображение и мислене на деца и 

младежи до 18 г., родители, учители. 

 

Пловдив Стефка Илиева, Председател  

ул. „Авксентий Велешки” 17 

тел. 032  654 913 

pisalkaipero@abv.bg  

Мария Петрова, координатор на 

Центъра за работа с доброволци, 

тел. 0899 215 229 

 

41.  Социален проект 

„Щъркелите“ 

Сдружение „Шанс чрез 

умения“ 

Социалният проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” имаше за цел да задоволи 

нуждата от разнообразни подходи за работа с деца със специални 

образователни потребности и да намери алтернативно решение за 

социалното им включване. Постави се фокус върху социални, 

културни и образователни дейности с цел активация на целевата 

група - децата със СОП, техните семейства, връстници и учители, 

студенти-доброволци, обществеността. Идеята беше децата и 

младежите „в норма“ и „със СОП“ да не бъдат разделяни, а заедно 

да развиват творческите си способности, участвайки в 

реализирането на мюзикъл с кукли, списване на онлайн списание 

„Щъркел“ и във функционирането на школи по творческо писане, арт 

школа и театър. 

 

София Маргарита Друмева 

София 

бул. Дондуков 22-Б, ет.5, ап.13 

тел.: 0877 85 77 33 

info@storks.biz  

http://storks.biz/  

42.  Доброволческа 

инициатива 

„Изборът е твой!” 

Център за работа с 

доброволци към Клуб 

на Неправителствените 

организации, 

Търговище 

Инициативата е опит за промяна на нагласите сред младежите, 

свързани с употребата на наркотични вещества. Тя е насочена към 

ученици от Търговище и региона на възраст 12 – 16 г. Инициативата 

включва изработването на клип „Интервюто”, в който актьори са 

доброволци от ЦРД към Клуба, разказващи житейските си истории. 

Чрез него ще бъдат провокирани дискусии по училищата. Ще 

послужи и за реализацията на други дейности, свързани с превенция 

на употребата на наркотици. 

Търговище Цветелина Ганева 

ул. 30 Януари № 1, ет. 30 

Търговище, 7700 

тел. 0601 6 25 34, 0876 838 774 

cvetelina.ganeva@abv.bg  

clubngo@abv.bg  

mailto:pisalkaipero@abv.bg
mailto:info@storks.biz
http://storks.biz/
mailto:cvetelina.ganeva@abv.bg
mailto:clubngo@abv.bg
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43.  Доброволчески дни 
Кръводарителска 
акция 
Участие във 
вътрешни 
мероприятия 
насочени към деца 
на служители 
 
 
 

Мобилтел ЕАД Да популяризира доброволчеството сред служителите на 
компанията. 
Да ангажира служителите в социално отговорната политика на 
компанията. 
Инициативите са насочени към всички служители, желаещи да се 
включат. 
 
 
 
 

София Ирина Василева 
София, ул. Кукуш 1, сграда М1 
тел. 088 220 1203 
irina.vasileva@mobiltel.bg  
www.mtel.bg  

44.  ПРОМЯНАТА - най-
голямата социално 
отговорна 
инициатива на Нова 

Броудкастинг Груп 

Нова Броудкастинг груп 
в партньорство с 
фондация “Промяната” 
(част от мрежата на 
Reach for Change) 

ПРОМЯНАТА помага на децата в България чрез систематична 
подкрепа за социални предприемачи, на които осигурява бизнес 
знания и умения чрез менторска подкрепа, медийна и обществена 
подкрепа и финансиране, за да достигнат пълния си потенциал. 
Насочена е към социални предприемачи с работещи решения на 
важни социални проблеми за децата в България. ПРОМЯНАТА цели 
развиване на връзката между бизнес и неправителствен сектор и 
стимулиране на бизнес доброволчество, в което бизнес 
експертизата се използва за решаване на социални проблеми. 
 
 
 
 

София Стела Ерера, ПР експерт в Нова 
Броудкастинг Груп 
София, Порше Бизнес Център 
бул. Христофор Колумб 41 
тел: 0888 20 00 23 
stella.erera@ntv.bg  
www.nova.bg/promyanata  

45.  Проект  „ФИТНЕС 

ЗА СМЕТ” 

ИНТЕРАКТ клуб 

Златоград 

Цел: набиране на 3450 лв  за закупуване на три уреда и изграждане 

на площадка за фитнес на открито чрез оползотворяване на 

разделно събрани отпадъци от хартия и пластмаса. Насочена е към 

всички активни хора в град Златоград за създаване на по -добра 

среда за спорт и занимания през свободното им време. 

 

 

 

Златоград Александър Големилов 

Златоград 

ул. Ахрида, бл. 3, ап. 9 

тел. 0879 500 321 

mailto:irina.vasileva@mobiltel.bg
http://www.mtel.bg/
mailto:stella.erera@ntv.bg
http://www.nova.bg/promyanata
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46.  Гласът на децата Сдружение “Бъдеще за 

децата”, Казанлък 

Подпомагане на активното гражданство и възпитаване на социално 

отговорно поведение сред младите хора. Постигане на по висока 

информираност сред децата относно замърсяването и опазването 

на околната среда на територията на Община Казанлък. 

Доброволците от НГПИД „Акад.Дечко Узунов“  подготвиха 

презентация за опазването на околната среда, в която имаше 

снимки показващи различни места в града, където хората са 

унищожили природата и са я замърсили. Сами направиха контакти с 

директорите на други училища в града и презентираха темата и 

инициативата си за почистване на три детски площадки и 

боядисване на съоръженията. В рамките на два дни деца, 

доброволци и жители на Казанлък почистиха и боядисаха 

площадките. Включиха се ученици от 5 училища от града.  

 

Казанлък Владислава Бумбалова 

Казанлък, ул. ”Войнишка” 25 

тел. 0876 766 020 

vladislavabumbalova@gmail.com  

 

47.  Популяризиране на 

хилядолетното 

дърво - „Дървото на 

Асеневци” 

СУ „Максим Райкович”, 

Дряново, обл. Габрово, 

Александър Емилов и 

ученици от IX „б” клас 

Да се направи известно изключително интересно и загадъчно дърво 

от рядък вид дъб, което се намира в землището на с. Долни 

Драгойча край град Дряново. Народните легенди от района упорито 

свързват дъба с рода Асеневци, а историческите факти 

потвърждават подобна теза. Възрастта му е около 1000 години. 

 

Дряново Александър Емилов Иванов 

Габрово, 5312 

ул. „Найден Геров” № 42 

тел. 0887 441 065 

sandar_bel@mail.bg  

48.  Поддържане на 

младежка онлайн 

медия с идеална 

цел от доброволци 

Дружество за 

Обединените нации в 

България 

Младежката онлайн медия UNA News Bulgaria има информативна и 

образователна цел. Сайтът предоставя информация в публичен 

интерес с фокус върху международни новини, свързани с дейността 

на ООН, ЕС и Съвета на Европа и теми като правата на човека, 

развитието на младежкия сектор и неформалното образование. 

UNA News Bulgaria създава онлайн пространство на споделяне на 

знания и информация между младите хора. Съдържанието е 

насочено към младежи, младежки работници и експерти в областта 

на международните отношения. 

София Екатерина Димитрова ,  

София, ж.к. Лев Толстой 

бл. 64, вх. Б 

тел. 0884 63 21 86;  

katq.dimitrova47@gmail.com  

www.news.unabg.org  

mailto:vladislavabumbalova@gmail.com
mailto:sandar_bel@mail.bg
mailto:katq.dimitrova47@gmail.com
http://www.news.unabg.org/
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49.  Участие в конкурс 

„Дърво с корен” - 

2016г., организиран 

от фондация 

ЕКОБЩНОСТ. 

Център за работа с 

доброволци към НАРД 

при НЧ „ Светлина – 

1929г.”, с. Труд 

Цел: да проучим историята на едно много интересно дърво от рядък 

вид , което расте в село Труд, в парка пред здравна служба. Японска 

акация, която е над 66 години и искаме да я съхраним и да има 

табела . Насочена е към всички хора, защото ние като доброволци 

обичаме природата и повечето ни инициативи са свързани с 

насърчаване на четенето и знанието за родния край. Искахме да 

спечелим абонамент за списание National Geographic България. 

 

с. Труд Светла Божилова, библиотекар и 

координатор на ЦРД с. Труд 

с. Труд, 4199 

ул. „Никола Петков” № 34 

тел. 03126 22 00, 0879 66 77 81 

bibl.trud@abv.bg 

50.  „Фестивал на 

настолни игри”- 

Сливен 2016 

„Блян за романтика 

Цветя и космос” 

Цел: насърчава децата и младите хора да избягат от прекомерната 

употреба на интернет игрите, и да се забавляваме интелигентно. 

Инициативата се проведе за първи юни Денят на детето за първи 

път в гр, Сливен. В рамките на цял ден  стотици деца  с техните 

родители  успяха да играят на едни от най популярните иновативни 

игри в България и не само , DIXIT,  CATAN Empatio, Super farmer,  

Dominionи много други. Хората научиха за игрите, това е 

съществената полза, защото в града такива игри не са познати на 

населението. Някои се влюбиха ,а други само споделяха , че нещо 

много интересно и различно се случва на първи юни на децата  им. 

Идеята е да се забавляваме интелигентно  и да възпитаваме  

децата си с любов странейки от глупостта и чалгата, която цари в 

малките населени места.   

Сливен Борислава Бориславова 

София,  ул. Г. Делчев 30 

тел: 0884 427 418 

51.  „Изплети топлина” НЧ „Просвета-1929“, с. 

Оселна 

Целта е подпомагане на бездомни и социално слаби хора. 

Дейността е еднократна, т.е. всяка година през м. ноември се 

събират прежди и се плетат дрехи, шапки, шалове, ръкавици и др. за 

тази група хора. Участниците са работещи и пенсионери - около 15 

човека. Дейността се реализира за втора поредна година. Тази 

инициатива ще продължава във времето, защото е нужно да има 

доброволци, които да помагат на хора изпаднали в беда. 

с. Оселна Десислава Димитрова 

с.Оселна, общ. Мездра, обл. Враца 

тел. 0879 851 545 

desislava5336@abv.bg  

 

mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:desislava5336@abv.bg

