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Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения
Сдружение за лица с интелектуални затруднения “Шанс”

Цел: Изграждане на защитено жилище за лица с интелектуални
затруднения

За контакт: Лидия Панкова
ул. “Пирин” 2, Разлог 2760
0747/80463, 4608
shans@bcmesta.bg

Изграждане на дневен център за лица от третата възраст
Фондация “Трета възраст”

Цел: Разчупване на изолацията, в която хората попадат след
излизане от трудоспособна възраст и всички произтичащи от това
психологически и социални проблеми

За контакт: Ценка Димитрова
ул. “Матей Попов” 4 
блок “Агрострой”, 
вх.Б, Русе 7016
082/860109
cenka_Dimitrova@abv.bg

Помагайки на себе си, помагаш и на другите
Регионална организация на инвалидите

Цел: Създаване условия за по-добра социална интеграция на
членовете на клуба на инвалида

За контакт: Виолета Апостолова
ул. “Стефан Караджа” 34 
Търговище 7700
0898/445186
leta_apostolova@abv.bg

Социално образователен център 
Сдружение “Шанс и закрила” 

Цел: Създаване на предпоставки за равен достъп до образование на
деца в неравностойна социална позиция чрез развитие на модел за
подкрепа на образованието им 

За контакт: Малина Славова
Бул.”България” 124, ет.3, офис 1
Хасково 6300
038/662138
chance@escom.bg

Формиране  умения за самостоятелен живот на младежи 
с трайни увреждания

Асоциация “И нас ни има”
Цел: Подобряване способностите и личната увереност за
самостоятелно справяне с дейности от бита и ситуации 
на улицата 

За контакт: Райна Йосифова

ж. к.“Овча купел” II; бл. 19; вх. В ап. 70
София 1632
9573796; 0888530316
npo_children@abv.bg 

Фондация Лале е неправителствена организация,
регистрирана в обществена полза през 2004 година.
Нейната  мисия е да насърчава социалната
отговорност в Българското общество. 
Фондацията стимулира сътрудничество между
гражданското общество, бизнеса и държавата 
за подобряване качеството на живот 
и възможностите за развитие на хората в България.

Диалог 

Отговорност 

Зачитане 

Участие 

Прозрачност 

Сътрудничество

София 1000
ул. “П. Парчевич” 15, ап.2

тел/факс: 952 09 55
mpetkova@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net

О Т Л И Ч Е Н И П Р О Е К Т И



Бъдещето е в нашите ръце -
отново заедно

Сдружение “Родопа планина - ХХI век”

Целта на проекта е изграждане на граждански инструменти за
превенция на детската престъпност, засилване вниманието на
обществото, създаване на статистика и база данни, както и под-
готовка за общинска програма за превенция. 

Дейностите по проекта са насочени в към ресоциализация на 40
деца на възраст 13 - 18 години с проблеми в поведението чрез инди-
видуална работа и ангажиране на свободното им време със занима-
ния, развиващи различни полезни умения и способност за общуване;
създаване на консултантско бюро за родители с участието на спе-
циалисти; провеждане на неделни семинари “Родители, общество и
право”. Реализирани бяха три радиопредавания по проблемите на
детската престъпност, подготвен беше проект за Общинска про-
грама за превенция на противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни. Организирани бяха представления на театралната
постановка “Снежната кралица” в Смолян и Бургас както и работна
среща и обмяна на опит с представители на институциите, рабо-
тещи с проблемни деца в Бургас. През лятото децата се запознаха
с работата на полицията.

Постигната е успешна ресоциализация на 40 деца; проведени са
повече от 250 консултации с деца и родители; развита е успешна
форма за работа с родители. Създаде се добро взаимодействие
между различните институции, ангажирани с деца с проблемно
поведение. Реализирана бе обмяна на опит на добри практики с коле-
ги от Бургас. Приложените методи залегнаха в създадената работ-
на карта за превенция на противообществените прояви на мало-
летни и непълнолетни и насилието срещу деца.

За контакт: Татяна Бекчиева
село Полковник Серафимово 4700
община Смолян
мобилен тел. 0889245998
rhodopemountain@yahoo.com

Защитено жилище 
“Приятелска подкрепа”

Фондация “Приятелска подкрепа” 

Целта на проекта е изграждането на защитено жилище, което да
създаде условия за обединяване усилията на различни организации от
държавния и неправителствения сектор, учители, възпитатели и
граждани от общността  за съвместни дейности за решаване на
проблемите, свързани със социализацията и интеграцията на младе-
жи и девойки, напускащи специализирани социални институции.

След ремонт и подходящо обзавеждане на къща, предоставена от
община Русе, в защитеното жилище са настанени 8 младежи с инте-
лектуални затруднения, напуснали специализирани институции за деца
лишени от родителска грижа след навършване на 18 години. Програми-
те, по които се работи в защитеното жилище са насочени към придо-
биване на нови социални умения за независим живот и включват мно-
гообразни теми, съобразени с възрастовите и интелектуални особе-
ности на младежите. Осъществяват се по модули, които включват
“Аз и другите”, “Моето жилище”, и “Майстор в своето жилище”.

В живота на осемте младежи в защитеното жилище настъпи
коренна промяна. Те получиха нормални условия на живот, възмож-
ност за интегриране в обществото, лечение и житейска реализация.
С всеки изминал ден младежите придобиват все повече умения за
готвене, поддържане на външен вид и хигиена, поддържане на  жили-
щето, самостоятелно пазаруване. Подобриха се възможностите им
за четене и придобиха умения по всички социални програми. Информи-
раността и възможностите им за самостоятелно справяне в раз-
лични ситуации живот също се повишиха. Петима от младежите
работят по временен трудов договор и започнаха осъществяването
на първоначалния етап от своята трудова реализация. Всеки месец
се провежда ден на отворените врати.

За контакт: Маргарита Георгиева
ж.к. “Чародейка”, бл. 210, вх.В, ет.5, ап.13
Русе 7019
тел. 082/842283
margarita.sabeva@abv.bg

Изкуството - 
мост за социална промяна

Сдружение “Плевенски обществен фонд - Читалища”

Целта на проекта е да се интегрират деца от изостанали селски
общности и възрастни творци от Плевен, да се преодолеят после-
диците от тяхното социално изключване, отразяващо се на каче-
ството на живота им.

Проектът е насочен към 30 деца на възраст 10-16 години от
селата Ясен, Опанец и Буковлък с определени наклонности в
областта на изкуството. Преподавателите са трима пенсионира-
ни творци с богата творческа биография и опит в областта  на
изобразителното изкуство, театъра и автентичния фолклор,
допринесли много за културния живот на Плевенската обществе-
ност. Избрани бяха самотно живеещи интелектуалци, които пора-
ди липсата на творчески ангажименти и естествена среда за
работа са се отдалечили от своята гилдия. 

В читалищата в трите села се изградиха творчески ателиета по
изобразително изкуство, театър и автентичен фолклор, в които
деца от селата развиват творческия си потенциал и социални уме-
ния. Децата от Буковлък  пресъздават български и ромски тради-
ционни танци и обреди. В Опанец децата работят по постановка на
“Ние, врабчетата” по Й. Радичков, която ще представят в селото
и Плевен. Рисунките на децата от Ясен са включени в илюстрован
календар. Новите за трите селски читалища дейности създадоха
“мост” между поколенията, като живеещи в социална изолация деца
и възрастни хора могат да са полезни едни за други и да направят
живота си по-пълноценен. Към резултатите от проекта ще бъдат
приобщени и други читалища от селата в община Плевен, за да
въведат подобни дейности в своите общности.

За контакт: Даниела Димитрова
пл. ”Възраждане” 1, офис 311 
Плевен 5800
064 / 831351; 836558; 
fond.pleven@gmail.com
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