
                                            

ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА 2022  

 

Инициатива Организация Цел на инициативата Номинирал 

 

Аз бягам с кауза! 

 

Фондация Общност в 

помощ на зависимите 
 

Кампания за набиране на средства за подпомагане на 

трима от резидентите, които се лекуват в 
терапевтичен център „Свети Илия“ към фондацията. 

Повишаване информираността на обществото относно 
проблема „зависимост“, което би допринесло и за 

промяна на нагласите на обществеността към хората 
със зависимости и преодоляване на стигмата към тях. 

 

Михаил Митов 

ОФК „Янтра“ 
Габрово 

 

Междуградски 
турнир по БОЧА – 

адаптиран спорт 
за хора с 

увреждания 
 

Спортен клуб за хора 
с увреждания „Ильо 

войвода” 
 

Участие в международен проект „ОСМОЗИС” 
Мотивиране на други хора с увреждания да участват в 

междуградски турнир 

Дом за пълнолетни 
лица с физически 

увреждания „Ильо 
войвода”  

град Кюстендил 

Доброто дело 
дава пример 

 

Клуб „БМЧК и 
приятели на 

Искърското дефиле“ 
към СУ „Свети 

Климент Охридски“ с. 

Зверино общ. Мездра 
 

Възпитаване на подрастващото поколение чрез добри 
дела да се подкрепят хора, деца и семейства 

изпаднали в крайна нужда вследствие на 
извънредната обстановка 

 

СУ “Св. Климент 
Охридски“, с. 

Зверино, обл. Враца 
 



Коледна топлина Клуб „Емпатия“ Емоционална подкрепа - вдъхване на надежда и вяра 

на онкоболни деца и създаване на празнично 
настроение, коледен дух за децата и медицинския 

персонал, които ще прекарат коледните и 
новогодишни празници в Клиника по детска онкология 

и хематология УБАЛ „Света Марина“ Варна 
 

МКБППМН, Кубрат  

д-р Надие 
Карагьозова 

В помощ на 

Ивайло Чалъков 

ОУ „Васил Левски“ 

Пловдив 

Да се помогне на малко дете в нужда. Малкият Ивайло 

Чалъков се ражда с тежък здравословен проблем. 

ОУ „Васил Левски“  

Пловдив  
Калинка  Русалова 

 

„Заедно за Оги“ – 

благотворителен 
базар 

Начално училище „Св. 

Климент Охридски“  
Кюстендил 

Подпомагане лечението на наш съгражданин -Оги – 

Огнян Огнянов Огнянов на 3 години 

Обществен съвет 

към НУ “Св. Климент 
Охридски“ 

 

Лятно училище 
2022 „Приятели” 

 

НЧ ”Напредък 1869”  
Пирдоп 

Да се съберат средства за финансиране на дейности в 
Лятно училище 2022 г. 

Inner Wheel Club 
Pirdop 

Доброто започва 

от нас! 

Детска градина 

„Валентина“ Ямбол 

Събиране на средства за две деца – Живко Стойков и 

Георги Емандиев, които имат заболявания, чиито 
лечения изискват много средства 

 

Митка Тодорова 

Подари надежда 
вместо цвете 

СУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ гр. 

Хасково 
 

Събиране на средства за засегнатите от наводнението 
села в Карловско 

Мария Кунчева 

Внуци под наем „Деца със специални 

потребности“ 
Мадан 

Да свържат две основни прослойки на обществото. 

Грижа за възрастните хора, чрез доброволчество на 
безработни младежи, като възможност да изградят 

трудови навици и да развиват социални умения. 
 

Севдалина 

Атанасова 
председател на 

фондация „Животът 
е хубав“ Мадан 
 

За майстора на 
цветовете 

Читателски клуб 
„Работливковци“  

с. Труд 

Да насърчава детското четене чрез по-нетипични 
работилници. 

Гергана Чукалова – 
майка на участник в 

читателския клуб  



Целогодишна 

кампания за 
подпомагане на 

деца от ЦНСТ Дом 
№ 3 В. Търново и 

обгрижване на 
домуващите в 

Старчески дом “В. 
Ботева“ 

 

Доброволчески клуб 

„Вяра и любов“  
при ЧПГ „АК-АРКУС“ 

ЕООД  
Велико Търново 

Да се подпомогнат нуждаeщи се лица в неравностойно 

положение, възрастни хора от Дом за стари хора 
„Венета Ботева“, деца от ЦНСТ Дом №3, участие в 

общоградски доброволчески инициативи за набиране 
на средства за 

лечение. 

Силвия Йорданова  

психолог  
ЧПГ „АК-АРКУС“ 

ЕООД 

„Чешма Бежана – 
минало, настояще 

и бъдеще“ 

Инициативен комитет 
от 31 души с  

председател Стоян 
Димитров Стоянов 

 

Възстановяване на естественият водоизточник чешма 
„Бежана“, с доказана питейна вода, построена от 

местното население през далечната 1913 г. 

НЧ „Слънчев лъч – 
1902 г.“  

с. Островче 

Летни читални на 

открито в село 

Труд 
 

Библиотеката при НЧ 

„Светлина – 1929 г.“ 

с. Труд 

Да се събуди интереса в малките деца към четенето и 

да се осмисли времето им. 

Валентина 

Арабаджиева 

„Надежда за Сами 
да чува и говори“ 

СУ „Христо Ботев“,  
гр. Кубрат 

Набиране на средства за лечение Самуил Александров 
Петров на четири години 

 

 

Рециклиада Сдружение Софийски 
Планински Клуб 

Да популяризира разделното събиране на боклук и 
рециклиране на алуминий по-специално сред туристи 

и планинари 
 

Михаил Михайлов 

Сливи за смет Сдружение Софийски 
Планински Клуб 

Организиране на пунктове на Витоша и Рила, на които 
доброволци от Софийски Планински Клуб раздават 

чували и ръкавици на преминаващите туристи, за да 
събират в тях боклука, който видят по пътя си. 

 

Спасия Арнаудова, 

Подкрепи.бг – 
прозрачна онлайн 

дарителска 
платформа 

Сдружение „Подкрепи 
БГ” 

Създаване на прозрачна онлайн дарителска 
платформа, без комисионна от кампаниите, чрез която 

нуждаещи се хора и организации в различни области 
да организират и провеждат кампании за нуждите си 

Ана Николова 



„Учебник по 

доброта по време 
на пандемия“ 

9.а клас  

СУ „Св. Паисий 
Хилендарски“  

гр. Златица 

Закупуването на устройство Communicator 5 и софтуер 

за допълваща и алтернативна комуникация, които да 
се използват за обучението на ученици със специални 

образователни потребности и затруднения в говора и 
моториката. 

 

Емилия Микова – 

директор 

В помощ на 
децата – бежанци, 

за равен достъп 
до образование 

 

Доброволчески клуб 
„Усмивка“ 

СУ „Васил Левски“ 
Вълчи дол 

Идеята ни хрумна във връзка с участието ни в 
доброволческото състезание Купата на героите. 

Мария Петкова 

Кампания за 

набиране на 
дарения за 

бежанците от 
Украйна във 

Варна 

 

Доброволчески клуб 

„Усмивка“, СУ „Васил 
Левски“, Вълчи дол 

Да се подпомогнат бягащите от войната в Украйна 

майки и деца с хранителни продукти, хигиенни 
материали, лекарства и топли дрехи и завивки 

Мария Петкова 

„Фабрика за 

Надежди“ 

СУ „Цветан 

Радославов“  
гр. Свищов 

Надежда и помощ за различни каузи и доброволчески 

кампании на младежите в училището за решаване на 
конкретни социални проблеми; Повишаване 

социалната ангажираност на младежите за 
разрешаване на специфичните им проблеми – 

общуване, образование и др. 
 

СУ „Цветан 

Радославов“ гр. 
Свищов, Марина 

Милинова 

Интернет 

страница на 
читалище 

„Светлина 1929 
г.“ с. Труд  

Николай Лазаров, 

ученик в 12 клас  
ПГХТТ Пловдив 

Да се изгради интернет страница на читалището за 

отразяване на историята и дейностите на читалището; 
участия в проекти; информация за бъдещи събития, 

запознаване на обществеността с живота на 
читалището. 

 

Народно читалище 

„Светлина 1929 г.“, 
с. Труд 

Обучаване на 
деца по медни 

духови 
инструменти 

Димитър Колев Дейността е насочена към деца и ученици в най-ранна 
детска възраст. Димитър Колев обучава децата 

напълно безплатно. 

Атанас Шопов 



„Заедно - ръка за 

ръка - можем 
всичко“ 

Общински съвет по 

наркотични вещества, 
Превантивно- 

информационен 
център по наркотични 

вещества   Кюстендил 
 

Да бъдем добри към всички, да имаме очи да видим 

мъката на всеки, да имаме уши, за да чуваме 
въздишките, да събудим емпатия и любов, да 

преодоляваме препятствията и да формираме 
позитивни нагласи. 

ПГИМ „Йордан 

Захариев“  
гр. Кюстендил 

Ирена Траянова 

„Читалището за 

нас, ние за 
Читалището“ 

НЧ „Светлина – 1929 

г.“  
с. Труд 

 

Покриване на нуждите на Читалището Славка Стайкова 

„Бъди добро!” Ученически съвет на 

Национална 
професионална 

гимназия по прецизна 
техника и оптика „М. 

В. Ломоносов”  

София 

Укрепване на училищната общност чрез създаване на 

атмосфера на позитивизъм и приятелство; Отправяне 
на положително послание или приятелски поздрав към 

човек от училищната общност (ученик, учител, 
служител) чрез лично написани писмо или картичка; 

Отбелязване на 17 и 23 февруари – Ден на актовете 

на спонтанна доброта и Ден на тормоза. 
 

Ели Тричкова 

„С Роза в 
сърцето“ 

Сдружение с 
нестопанска цел в 

обществена полза 
„Роза – 2022“ 

 

Духовно, емоционално и инфраструктурно обновяване 
и развитие на едно българско малко населено място – 

село Роза, община „Тунджа“ 

Общински Съвет на 
БЧК „Тунджа“ 

Да възкресим 
доброто!!! 

Средно училище 
„Никола Вапцаров“ 

Да покажем доброто в себе си, да покажем, че и днес 
в младо поколение зрее човещина. Насочихме 

усилията си към по-слабите от нас чрез 
благотворителност и доброволчество. 

 

 Средно училище 
„Никола Вапцаров“ 

Заприна Глушкова 

Център за 

подпомагане на 

бежанците на 
Грийнпийс 

България и СУОБ 
Мати Украина 

Грийнпийс България и 

СУОБ Мати Украина 

София 

Подпомагане на украинските бежанци в София с 

хранителни стоки, санитарни материали, дрехи, 

обувки и др. 

Тихомира 

Методиева – Тихич 



Кризисен център 

„ЗаДоброто“ в 
СофтУни  и 

центъра на ул. 
Филип Кутев 

 

Фондация „ЗА 

ДОБРОТО“ 

Подпомагане на украинските бежанци в София с 

хранителни стоки, санитарни материали, дрехи, 
обувки и др. 

Тихомира  

Методиева – Тихич 

Прегръдки от 
България – дом за 

бежанци от 
Украйна в имот на  

Никола Рахнев от 
gorata.bg в  

Перник 
 

Фондация „ГОРАТА.БГ“ Подпомагане на украинските бежанци, предимно 
бесарабски българи, настанени в къщата, която 

фондацията ремонтира и обзаведе с доброволци и 
дарители в Перник. 

Тихомира  
Методиева – Тихич 

Подпомагане на 
украинските 

бежанци, 

настанени около 
Варна 

 

Фондация „Открито 
сърце“ 

Подпомагане на украинските бежанци, настанени в 
хотели и в държавни бази около Варна, както и на 

приютени в квартири семейства. 

Тихомира  
Методиева – Тихич 

Втори дом – 

център за 
бежанци в 

Белодробната 
болница, дарена 

от Димитър 

Кудоглу на 
Пловдив 

 

Фондация „ЮКРЕЙН 

СЪПОРТ ЕНД 
РЕНОВАТИОН“ 

Създаване на център за бежанци от войната в Украйна 

в бившата белодробна болница, построена на терен, 
дарен от Димитър Кудоглу в Пловдив. 

Тихомира  

Методиева – Тихич 

Силата да носим 

доброто, да си 
помагаме Те бяха 

#Каравелово, 
#Богдан, 

#Слатина 

Група доброволци 

обединени от силата 
да помагат 

С общи усилия да се помогни на бедстващите хора от 

селата в Подбалкана. Те вдъхнаха кураж и надежда, 
че хората засегнати от бедствието не са сами. 

Мирослав Колев, 

кмет с. Столетово, 
общ. Карлово и 

Председател на НЧ 
„Христо Ботев 

1928г.“, Столетово 



„Силата на 

Доброто“ 

„Гората БГ“ Екипът на организацията събира доброволци и 

организираха почистването на наводнените карловски 
села няколко месеца. Набраха и разпределиха 

средства, храна, дрехи, домакински уреди, строителни 
материали. 

 

СНЦ „Млади, 

активни, креативни“ 

Подкрепа за 
пострадалите от 

наводненията – 
разчистване в с. 

Богдан и с. 
Каравелово 

 

Фондация „ГОРАТА.БГ“ Разчистване на последиците от наводнението в селата 
Каравелово и Богдан. Подпомагане на пострадалите 

със средства за закупуване на строителни материали и 
мебели. 

Тихомира  
Методиева – Тихич 

 

 


