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КОНКУРС Доброволческа инициатива 2017
Списък на номинираните инициативи по реда на тяхното подаване
ИНИЦИАТИВА

ИЗПЪЛНЯВАЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ
МКБППМН (местна
комисия за борба
срещу
противообществен
ите прояви на
малолетните и
непълнолетните” –
Община Кубрат

1.

„Подари
играчка-усмихни
дете”

2.

"Да спасим
църквата в с.
Стража"

Народно читалище
"Развитие-1926"

3.

Да засадим гора

ОУ „Васил Левски“

ЦЕЛ

НАСЕЛЕНО
МЯСТО
Деца даряват играчки. По случай 1 юни денят на с. Бисерци,
детето, деца (доброволци към МКБППМН на общ.
различна възраст от 8-15, събират играчки за Кубрат
деца, които имат нов дом, своите нови приемни
семейства в село Бисерци, община Кубрат. Водени
от разбирането, че играта е синоним на детството
и децата трябва да играят и какво по хубаво от
рано да се учим на съчувствие, емпатия,
толерантност
или да
растем
и
развиваме
социалните си умения и разбирания чрез
съпреживяване. Един от методите, които използва
местната комисия в Кубрат е именно „връстници
обучават връстници” или „деца за деца” в
благородни каузи.
Основен ремонт на църквата с помощта на с. Стража
дарители, които имат пряка връзка със селото ни.

Засаждане на нови дръвчета в двора на Пловдив
училището. Насочена е към ученици, родители и
екипа на ОУ „В. Левски“.

КОНТАКТИ
д-р Надие Карагьозова,
секретар на МКБППМН
и ръководител на Клуб
„Емпатия”,
подпомагаща дейността
на комисията.
тел. 0879 59 09 55
nadi_69@abv.bg

Илияна Петрова
тел. 0886 21 31 90
ilianapetrova1958@abv.
bg
К. Русалова
тел. 0896 88 22 67
kali_rusalova@abv.bg
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4.

Палитра на
приятелството

Училищен
доброволчески
клуб
„Добротворци“ при
СУ „Иван Вазов“

5.

Седми
международен
кулинарнофолклорен
фестивал
„Банатски
вкусотиитрадициите на
моето село”
„Село назаем 2”

НЧ „Петър
Парчевич-1927”

6.

Народно читалище
„Съзнание-1927”

инициатива

2017

Предизвикателството на инициативите, включени в
„Палитра на приятелството“, осъществени от
доброволческия клуб „Добротворци“, е поредица
от дейности за превенция на ранното отпадане от
училище, грижа за деца-сираци и в неравностойно
положение
чрез
популяризиране
на
доброволчеството и привличане на симпатизанти и
съмишленици.
Да запази, съхрани и популяризира местните
храни и традиции, песни и танци. Местните
читалища да работят с местните общности - като
центрове на събитието. Те организират много
срещи с колеги за споделяне на нови идеи.

Вършец

Албена Цветкова
тел. 0952 7 21 57; 0899
855 436
sou_varsh@abv.bg
beni_c@abv.bg

с. Асеново,
общ.
Никопол

Мария Иванова
asenovo_pp1927@abv.b
g
http://www.asenovopp1
927.alle.bg

Жители на града да се потопят за 10 дни в живота
на село с всички негови радости и несгоди, като
живеят в домовете на хора от селото; да променят
външния му облик; да подарят своята енергия,
грижа и внимание на възрастните хора и на
селото; да потърсят решения за съживяване на
малките населени места. Инициативата е насочена
към местната общност от 160 жители, както и към
доброволци, живеещи в града и осъзнали нуждата
да помагат на село.

с. Долни
Вадин,
общ.
Оряхово,
обл. Враца

Анелия Спасова,
тел. 0879 219 609
anivadin@abv.bg
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7.

8.

9.

инициатива

2017

Облагородяване
и подобряване
визията на
селищния
център
Даряването е
ценност

Народно читалище
„Слънчев лъч1902г.”

Да се подобри физическата и жизнена среда в
центъра на село Островче и се оформи визията на
селищния център. Инициативата е насочена към
местната общност.

11 а клас при СУ
„Иван Вазов“

Развиване на културата и средата за споделяне и Вършец,
даряване чрез формиране на умения в по-широк обл.
аспект – за личностно развитие и емпатия и в Монтана
частност – за дарителството и придобиване на
опит в реализиране на дарителски инициативи
сред учениците.

Венета Максимова
тел. 0952 7 21 57,
0877 431 323
sou_varsh@abv.bg
venim70@abv.bg

Международен
плувен маратон
в полза на СНЦ
„Онкоболни и
приятели”
Бургас

СНЦ „Онкоболни и
приятели”

Международният плувен маратон събра плувци от Бургас
Англия, Русия и България, които преплуваха
разстоянието от остров „Света Анастасия” до парк
Росенец – 1800м. Събраните средства се дариха на
сдружението за финансиране работата на дневния
център за онкоболни и за иновативните зелени
училища за онкоболни.

Цонка Тодорова
тел. 0988 341 611,
office@cpf-burgas.info

Ученици от СУ
„Никола Й.
Вапцаров” Петрич

Целта на инициативата е да се подпомогне Петрич
развитието на манастира. Налага се ремонт.
Поддържа се на доброволни начала от възрастни
жени в селото. Учениците търсят начин да съберат
финансови средства и да съдействат за закупуване
на необходимите за манастира пособия от първа
нужда.

Розалина Добрева,
учител по български
език и литература
тел. 074 560 302
nvaptzarov@abv.bg

10. Популяризиране
и подпомагане
на манастир в с.
Чурилово, общ.
Петрич.

с.
Островче,
общ.
Разград,

Хриса Гамишева
тел. 0886 089 519
gami6eva@abv.bg
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11. Дари час

12. Проект „Моят
Образователен
Кът“,
Благоевград

13. Освежаване на
дворното
пространство на
Детска градина

Сдружение
Дружество
„Знание“

инициатива

2017

Инициативата „Дари час” цели формиране и
повишаване
на
знанията
и
уменията
на
възрастните хора за работа с новите технологии.
Идеята е да се улеснят възрастните хора при
свързването с близките си, които живеят извън
страната. Да използват социалните мрежи, за да
поддържат връзка с приятели, познати, деца и
внуци. Да не се чувстват ненужни и самотни; да
бъдат ангажирани и самостоятелни.
Младежка
Проектът беше насочен към 25 деца и младежи от
Фондация „Арете“
ромски произход на възраст от 3 до 18 години,
– България, София ползващи услугите на Центъра за обществена
подкрепа - Благоевград.
Основните цели на проекта бяха:
1. Стимулиране на интереса към четене, писане и
смятане, с цел ограмотяване. Придобиване на
социални умения, управление на емоциите и
повишаване на мотивация на децата в центъра.
2. Подпомагане на социалните работници, педагога
и психолога при извършване на професионалната
им дейност свързана с работата им в центъра, чрез
осигуряване
на
дидактически
материали
и
пособия.
Сдружение „БЕЗ
Целта е да боядисаме детските съоръжения,
ГРАНИЦИ“
оградата и да възстановим пейките в детската
градина, за да стане по-свежо, по-безопасно и поатрактивно.

София

Мариана Манукян
projects@znanie-bg.org
www.znanie-bg.org
Петя Брашникова
тел. 0885 31 21 94
petya.brashnikova@gma
il.com

Благоевгра
д

Лаза Георгиева,
Координатор на
проекта и доброволец
от мрежата на
Младежка фондация
„Арете“
Тел. 0893 888 349
lazarinkaa@abv.bg

Левски

Елена Георгиева,
Председател
тел. 0897 579 888,
bezgranici@abv.bg
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„Слънце” в гр.
Левски

14. Отбелязване на
15 май –
световният ден
на семейството с
голяма
доброволческа
инициатива
15. Конкурс
„Талантлив
ученик“

Ученически
доброволчески
клуб „Усмивка”
към СУ „Васил
Левски”

Сдружение
„Бъдеще за
всички“

инициатива

2017

Инициативата
е
насочена
пряко
към
приблизително 100 деца, на възраст от 3 до 6
години, които посещават детското заведение в
четири различни групи, както и педагогическия
персонал и непряко към приблизително 100
родители на децата, които посещават детската
градина и деца на възраст 6-13 години, които се
събират да играят извън работното време на
градината /30 деца/.
Целта на инициативата е да се подпомогнат децата Вълчи дол,
от Дом за медико-социални грижи - Виница, обл.
Варненско, както и децата от многодетни социално Варненска
слаби семейства в община Вълчи дол с дрешки,
обувки и играчки.

Цели: Повишаване посещението в училище на Лом
учениците от училищата включени в конкурса,
както и успеха; Привличане вниманието на
родителите и активизиране на подкрепата им към
децата в училище и в техния талант; Промяна в
нагласите на учителите, към инвестиране на
повече време, усилия и вяра в учениците;
Преодоляване на притеснението в учениците да
излизат пред публика; Конкурсът е насочен към
ученици от 1 до 8 клас.

Мария Петкова
тел. 05131 20 24,
0888 014 496, 0897 015
376
marmihpet@abv.bg

Георги Георгиев
bzv_2015@abv.bg
www.bzv-lom.org

5

Доброволческа
16. Участие в „Нощ
на музеите и
галериите –
Пловдив, 2017”

Сдружение с
нестопанска цел
"Писалка и перо"

17. Есенна кампания
за събиране на
дрехи и
училищни
пособия за
ЦНСТ, гр. В.
Търново и
кампания
„Надежда за
Никол“ събиране на
парични
средства за
лъчетерапия.
18. „За децата на
Кубрат”

Доброволчески
клуб „Вяра и
любов“ при ЧПГ
„АК-АРКУС“ ЕООД
гр. Велико
Търново

СУ „Христо Ботев”
гр. Кубрат

инициатива

2017

Да се популяризира изкуството и Народна Пловдив
библиотека „Иван Вазов” сред децата. Да
развиваме въображението им чрез творчески
дейности в библиотечна среда. Инициативата е
насочена към деца, родители, учители, към
всички, които обичат да се забавляват.
Да се подпомогнат хора в неравностойно Велико
положение, възрастни хора от Дом за стари хора, Търново
деца от ЦНСТ, деца от помощни училища и болни
деца - пациенти на МОБАЛ, гр. В. Търново.

Стефка Илиева,
председател
тел. 032 654 939,
0897 04 04 94
pisalkaipero@abv.bg

Физическо и емоционално здраве на децата, Кубрат
лекуващи се в детско отделение на МБАЛ-Кубрат.
Подобряване на материалната база в детско
отделение
на
МБАЛ-Кубрат
и
емоционална
подкрепа на децата, посещаващи отделението на
МБАЛ-Кубрат.

Биляна Атанасова
тел.: 0885 755 519
sou_kubrat@abv.bg
pilarat@abv.bg

Силвия Йорданова,
председател на клуба
тел: 0889 671 922
sisi_r66@abv.bg
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19. ПРОМЯНАТА най-голямата
социално
отговорна
инициатива
на Нова
Броудкастинг
Груп

Нова
Броудкастинг Груп
в партньорство с
фондация Reach
for Change България

20. Благотворителна
инициатива
„Моето сърце е
съпричастно“ базар за
продажба на
балони.

Доброволчески
клуб „Подай ръка“
към Първо ОУ „Св.
Св. Кирил и
Методий“, гр. Гоце
Делчев

21. „Подай ръка!“

НУ „Любен
Каравелов“

инициатива

2017

ПРОМЯНАТА помага на децата в България не чрез
еднократни акции, а чрез систематична подкрепа
на социални проекти и инициативи. За тези
проекти и инициативи, разработени от социални
предприемачи, ПРОМЯНАТА осигурява бизнес
знания и умения чрез менторска подкрепа,
медийна и обществена подкрепа и финансиране,
за да достигнат пълния си потенциал. 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.
Целта на инициативата е набиране на средства за
подпомагане на дете от ЦНСТ „Цветна дъга“,
нуждаещо се от операция на очите. Изборът на
балони за продажба е съобразен с това, че
балонът е символ на радостта и щастието, а клуб
„Подай ръка“ се стреми към връщане надеждата и
радостта в детските очи. Инициативата е насочена
към ученици, учители, родители и цялата
общественост.
Да направим съпричастни децата към изпадналите
в нужда хора; Да предоставим добър пример на
обществото
за
проява
на
взаимопомощ,
състрадателност, отзивчивост, хуманност. Да
формираме у децата общо човешки ценности и
добродетели, присъщи на българския народ доброта, трудолюбие, честност, взаимопомощ.
Развиване на детските умения
проявяване на
активна гражданска позиция и инициативност,

София

Поля Александрова ПР мениджър
тел. 0888 58 50 15,
polya.alexandrova@ntv.
bg
www.nova.bg/promyana
ta

Гоце
Делчев

Людмила
Дерменджиева,
директор
тел. 0893 461 679
www.paarvo-gd.org
parvo_gd@parvo-gd.org
podai_ryka_1ou@abv.bg

Нова
Загора

Пенка Калина –
Колева, директор
тел: 0457 6 71 84
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22. СОЦИАЛНА
ПОЩА
за изследване
отношенията
между половете

23. „Дете
душа”

с

Сдружение „Шанс
и закрила”,
Хасково

добра ДГ „Миньор”

24. Ден на розовата
фланелка

Неформален
ученически клуб
„Епсилон”

25. Лятна академия
за децата на
Хисаря

Местна комисия за
борба срещу
противообществен
ите прояви на
малолетните и
непълнолетните

инициатива

2017

отговорност към собственото бъдеще и другите:
толерантност,
милосърдие,
приемане
на
различните.
Целта е младите хора да се опознаят и да Хасково
постигнат по-добро разбиране и общуване между
половете.
Инициативата е насочена към момчета и момичета
на възраст 15 – 18 години от пет училища в гр.
Хасково.
Оказване на морална и материална подкрепа на
хора в неравностойно положение, потребители от
ЦНСТ с. Мламолово, обл. Кюстендил
Целта на инициативата „22 Февруари – Ден на
розовата тениска“ е да повиши нивото на
информираност сред ученическата общност и да я
мотивираме да бъде по-толерантна в ежедневието
си.

Бобов дол,
обл.
Кюстендил
Силистра

Уплътняване свободното време на подрастващите с Хисаря,
полезни за тях дейности и развитие на обл.
доброволчеството в община Хисаря. Инициативата Пловдив
е насочена към деца на възраст от 8 до 18г.

Малина Славова
chance@escom.bg

Добринка Тръпкова
тел. 0895 656 150
cdg_bobovdol@abv.bg
Толга Али Абедин –
Председател на клуб
„Епсилон” към ПМГ „Св.
Климент Охридски”,
Силистра
тел. 0897 799 671
rokikokitor3@abv.bg
Даниела Николова,
факс: 0337 6 20 30,
0884 900 629
nikolova74s@abv.bg
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26. Зелен сбор

Сдружение
„Зелен“

27. Книгодарителни
ца „Библиотека
в куфар”

Регионална
библиотека
„Партений
Павлович”,
Силистра и
доброволци от
неформална група
„Серафим”
Клуб “Училище в
училище”, ПГ
“Пейо К. Яворов”,
Петрич

28. “Доброто е
сила!”, “Любов
без граници”

29. Изграждане на
шатри за
сензорна
терапия и
релаксация и
подобряване на
средата на
живот на 45

Фондация
„Сийдър“ и
Международно
училище на Цуг и
Люцерн,
Швейцария

инициатива

2017

"Зелен сбор" е проект на сдружение „Зелен“, който
цели да помогне в реализацията на инициативите
и идеите на младите хора, избрали да напуснат
големия град и да се развиват в малките населени
места.
Доброволчеството
като
морален
избор;
информационната грамотност и четене сред децата
(0-18 години ) от област Силистра.
Гражданското общество, местната общност, деца и
родители от област Силистра.

10 малки
населени
места

Подпомагане на социално слаби групи, инвалиди и
хора в неравностойно положение в района на
община Петрич.

Петрич

Силистра

Целта на инициативата е осигуряване на Казанлък
възможности за сензорна терапия и подобряване
на средата на живот на 45 деца и младежи,
лишени от родителска грижа и изведени от
държавни домове, които в момента живеят в
Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и
Защитено жилище(ЗЖ) в Казанлък. 31 от децата и
младежите са с умерена до тежка форма на

Алеко Карловски
тел. 0878 892 955
2greena3@gmail.com
www.facebook.com/gree
nassn
Даниела Недялкова
тел. 04541818
libsilistra@abv.bg
www.libsilistra.bg

Борислав Дончев
тел. 0895 718 382
borislav_donchev@abv.b
g
http://www.lubovbezgra
nici.uchenici.bg
Елена Симеонова
elena@cedarfoundation.org
www.cedarfoundation.org
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Доброволческа
деца и младежи
в неравностойно
положение в
Казанлък
30. Инициативи за
Кюстендил

31. „Да дарим
етнографска
сбирка на
българското
неделно
училище „Св. Св.
Кирил и Методий
“ в Истанбул“

Млади жени,
обединени в
идеята да помагат
на другите

НЧ „Тракия-2008“
и Тракийско
дружество ”Георги
Сапунаров”Хасково

инициатива

2017

физически и интелектуални затруднения, а
останалите 14 деца са в тийнейджърска възраст, с
травматична история, много от тях настанени по
спешност в ЦНСТ.
За доброволчеството и благотворителността да се Кюстендил
подхожда със заинтересованост, съдействие и
подпомагане на хората в беда; Облагородяване на
селата за по-красиво и безгрижно детство;
Събиране на средства за бебе – шестмесечната Рая
Ангелова,
страдаща
от
тумор
в
мозъка;
Благотворително за Жорко; Боядисване на всички
беседки, пейки, оградки, катерушки за деца,
почистване на площада в село Коняво, община
Кюстендил; Подаден сигнал за опасност на детска
площадка в центъра
и проследяване на
отстраняването;
Участие
в
проект
„Еко
ориентиране” – почистване на обект, участие в
спортен турнир с деца с цел опознаване на
природата в местността „Хисарлъка”.
Да съберем и изпратим камерна етнографска Хасково
експозиция 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
спомогнем
за
съхраняване
на

Елица Димитрова,
Център за работа с
доброволци към
Сдружение ”Партньори”
Кюстендил
тел. 0896 803 380.
Анелия Велинова
Координатор
тел. 0889 38 38 21
Dvfu_iv_kn@abv.bg

Кирил Сарджев,
председател на
Тракийско дружество
тел. 038 66 43 79
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Доброволческа

инициатива

2017

българската национална идентичност. Изразяваме
уважението си и към потомци на т. нар.
цариградски българи, носещи духа на България.
Предоставяне на дарение от ученически и Карлово
канцеларски пособия на училищата и социалните
центрове в Община Карлово

32. „За добрите дела
граници няма“

СНЦ „Младежки и
граждански
инициативи в
Розовата долина“

33. „Създаване на
„Якото място“ в
Карлово“

СНЦ „Младежки и
граждански
инициативи в
Розовата долина“

Превръщане на изоставен парк от доброволци в Карлово
желано място за игри, отдих и спорт за всички
възрасти.

34. ЗАЕДНО ПРИ
БАБА И ДЯДО

ФОНДАЦИЯ
„ПОКОЛЕНИЯ
ЗАЕДНО”

Повече от 50% от възрастните хора, настанени в Пловдив
социални домове, нямат близки роднини или
децата и внуците им са далеч в чужбина. В
резултат на това много от тях прекарват
оставащите от живота им години в самота и
изолация. В същото време, голяма част от
възрастните хора са пълни с енергия, способни да
бъдат
изключително
полезни
със
своите
професионални знания и богат житейски опит,
които с вълнение биха споделили на младите си
събеседници. Една от основните цели на проекта е
да стопи ледовете между поколенията, като
създаде среда на приемственост, социална
ангажираност от страна на възрастните и

Цветина Захарлиева
тел. 0888 054 233
mgird@abv.bg
https://www.facebook.c
om/mgirdrosevalley/
Цветина Захарлиева
тел. 0888 054 233
mgird@abv.bg
https://www.facebook.c
om/mgirdrosevalley/
Маргарита Ганчева
тел. 0899 969 034
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35. „БАБО, РАЗКАЖИ
МИ …”

ФОНДАЦИЯ
„ПОКОЛЕНИЯ
ЗАЕДНО”

36. Лято в парка
Читалищна
Зелена
библиотека, гр.
библиотека и
Пирдоп
детска дискотека

инициатива

2017

мотивация за младите хора да бъдат полезни.
Конкретно
са
организирани
ежеседмични
посещения в Дом за възрастни хора гр. Пловдив –
„Св. Василий Велики”.
Повече от 50% от възрастните хора, настанени в Пловдив
социални домове, нямат близки роднини или
децата и внуците им са далеч в чужбина. В
резултат на това много от тях прекарват
оставащите от живота им години в самота и
изолация. В същото време, голяма част от
възрастните хора са пълни с енергия, способни да
бъдат
изключително
полезни
със
своите
професионални знания и богат житейски опит,
които с вълнение биха споделили на младите си
събеседници. Една от основните цели на проекта е
да стопи ледовете между поколенията, като
създаде среда на приемственост, социална
ангажираност от страна на възрастните и
мотивация за младите хора да бъдат полезни.
Затова е стартирана и тази инициатива –
възрастните хора да излязат от своята среда на
изолация и да отидат при малчуганите.
Популяризиране дейността на библиотеката извън
Пирдоп
обичайната среда; Насърчаване на четенето от
най-ранна детска възраст; Представяне дейността
на доброволците. Инициативата е насочена към
деца от 4 до 14 годишна възраст и техните
родители.

Маргарита Ганчева
тел. 0899 969 034

Захарина Бодурова
тел. 0888 138 275
pirlib@mail.bg
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37. „Почистване на
зелените площи
в и извън града”

38. Първи книжен
пикник „Бисерче
вълшебно
2017г.” в Капана
гр. Пловдив
39. „Една монета За
живот”

40. Национална
гореща
телефонна
линия за
пострадали от

инициатива

Ученически
доброволчески
клуб „Усмивка”
към СУ „Васил
Левски”, град
Вълчи дол, област
Варненска
НЧ „ Светлина –
1929г.”, с. Труд,
общ. Марица, обл.
Пловдив

2017

Целта на инициативата беше да
запознаем
общността със съществуването на световен ден на
гората, с ползата от горите и с инициативи
провеждани
по
този
повод.
Използвахме
възможността
да
агитираме
за
участие
в
инициативата за почистване ученици, учители,
родители и граждани.
Инициативата е насочена към деца и родители.
Целта й е да провокира интереса им чрез
представяне на детски книги по различен начин
/чрез театър и др. игри/, да насърчи четенето и
участието на децата от 6 до 15 години в
гласуването за най-добра детска книга.
Ученически
Целта на инициативата е набиране на средства за
училищен съвет
лечение на Илиян Солтариев от Пазарджик, на 16
„Аксаковци” (УУС), години,
за
бъбречна
трансплантация,
чрез
Профилирана
използването на социалните мрежи. Насочена е
гимназия „Иван
към всички жители на област Пазарджик,
Сергеевич
изпълнява
се
от
младежи,
които
чрез
Аксаков” –
благотворителни кампании набират средства за
Пазарджик
лечение.
Фондация
„Асоциация
Анимус”

Линията предлага помощ
пострадали от домашно
насилие, трафик на хора
злоупотреба. Към Линията
както самите пострадали,

Вълчи дол,
обл.
Варненска

Мария Петкова
тел. 05131 20 24, 0888
014 496, 0897 015 376
marmihpet@abv.bg

с. Труд,
общ.
Марица,
обл.
Пловдив

Светла Божилова,
библиотекар и
координатор на ЦРД
тел. 0879 66 77 81
svet_bojilova@abv.bg

Пазарджик

Даниела Стоева,
председател – ученик в
12 А клас, тел.
0887280804
Иванка Ваклинова,
директор, тел. 034/444588, 0894393134
www.aksakov-bg.org
aksakov@gbg.bg
Жана Савова,
координатор
тел. 02 813 02 50
029817686@animusasso
ciation.org

и подкрепа на хора, Национална
насилие, сексуално
или друга форма на
могат да се обръщат
така и техни близки,
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насилие –
02 981 76 86/
0800 18 676
41. „EVN за
България“
(корпоративна
доброволческа
програма)

42. Доброволчество
в Спорта Доброволци към
Европейско и
Световно
първенства по
Фехтовка 2017г

инициатива

2017

родници и свидетели на сцени на насилие.

EVN България

Българска
федерация по
фехтовка

„EVN за България“ е част от философията на Национална
компанията
за
корпоративна
социална
отговорност. В рамките на програмата EVN
съдейства
за
осъществяване
на
личните
доброволчески акции на своите сътрудници в
подкрепа на обществото и нуждаещи се хора на
територията
на
компанията
(Югоизточна
България). EVN съдейства на сътрудниците чрез
предоставяне на финансови средства, служебен
транспорт и работно време. Акциите са насочени
към местните общности и подпомагат:
 Нуждаещи се лица или групи от хора
 Организации или сдружения с обществено
полезна дейност
 Домове за деца, възрастни хора и такива със
специални нужди или в неравностойно
положение
 Общински терени/ имоти
Стимулиране на доброволчеството в спорта като Пловдив
инструмент за личностно развитие – надграждане
на социални умения, ангажираност, отговорност.
Подпомагане за цялостното провеждане на
първенства от световен мащаб.

http://animusassociation
.org/programiuslugi/goreshta-linia/
Петър Костадинов,
ръководител на отдел
Комуникации на EVN
България
тел. 0882832174
тел. 0700 1 7777
факс: 032 99 00 10
info@evn.bg
www.evn.bg
petar.kostadinov@evn.b
g

Величка Христева –
председател на БФФ
тел. 0878 806 588
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43. Терапевтична
зона за
емоционална
подкрепа в
Клиника по
детска хирургия

Неформална
Младежка Група
„Дейни и Идейни“

44. Станимашки екок@лейдоскоп за
устойчиво
развитие

Градска
библиотека
„Паисий
Хилендарски”
гр. Асеновград

45. Подай ръка за
приятел

ПГТ „Шандор
Петьофи” Разград

инициатива

2017

Предоставяне на младите хора възможност за Пловдив
активно включване в обществения и социален
живот
чрез
доброволчество,
като
то
е
предпоставка за развиване на дългосрочни
филантропски нагласи у тях. Създаване на
Терапевтична зона за емоционална подкрепа, за
подобряване на психологическия и емоционален
дискомфорт на децата в условията на болничната
среда, който влияе върху тяхното успешно
оздравяване.
Целта на инициативата е да запознае учениците, Асеновград
училищната колегия, библиотечните специалисти и
жителите на гр. Асеновград с измеренията на
устойчивото развитие и проблемите на околната
среда, да създаде у тях екологична култура,
чувство за активна и отговорна гражданска
позиция.
Основните целеви групи по проекта са ученици,
родители, педагози, библиотечни специалисти и
представителите на местната общност.
Основната цел на инициативата е да бъде Разград
подпомогнат в ежедневните дейности съученик и
приятел.

Катерина Чобанова –
част от ръководния
екип на НМГ „Дейни и
Идейни“ и координатор
на проекта.
тел. 0877 584 564
katerina_94@abv.bg

Милена Марковска
тел. 087 6840 836
m_markоvska@abv.bg

Диляна Станчева
тел. 0892 085 787
dillyana.georgieva@gmai
l.com
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