
 

Списък на номинираните проекти в първия Конкурс за Доброволческа инициатива 2011 

по реда на тяхното подаване 
 

Инициатива/Цел Изпълняваща 

организация 

Град Контакти Номинираща организация 

 

Доброволческа инициатива “Кауза 

за всеки” 

 

Инициативата “Кауза за всеки” се 

проведе на 17 март 2011 г. от 17.00 ч. в 

голяма зала на Община В. Търново. Тя 

бе насочена към младите хора и всички 

граждански институции, за да ги 

провокира в името на идеята да бъдеш 

доброволец. 

 

 

ЧПГ “АК-АРКУС” – Велико  

Търново /Американски колеж 

Аркус е запазена търговска 

марка на ЧПГ “АК-АРКУС”/, 

организатор на проявата. 

Той е съорганизатор с ЕИ-

Директно-В. Търново на 

нестопанската организация 

“Европейски доброволчески 

корпус”  

 

Велико 

Търново 

 

Мирослава Петърчева  

Велико Търново 5000  

ул. “Драгоман”16 

Американски колеж Аркус 

Т: 062 619965  

arim135@gmail.com  

www.ac-arcus.com 

 

 

ЧПГ “АК-АРКУС” –  

Велико Търново 

Петър Иванов - директор 

Т: 062 6199 66 

 info@ac-arcus.com 

 

Доброволческа кампания под мото 

„Целувка срещу цигара” 

 

Основната цел на доброволческата 

инициатива касае превенция на 

употреба на тютюневи изделия от 

млади хора и хора от средната възраст. 

 

 

 

 

Сдружение „Областен съвет 

на Български Червен Кръст 

Шумен” 

Шумен Пламен Петров – Директор на 

секретариата на БЧК Шумен 

Ул. „Цар Освободител ”№ 143 

 Шумен ПК: 9700 

Т: 054 / 872  003 

shumen@redcross.bg 

www.shumenredcross.blogspot.com  

 

Център за Социално Развитие и 

Интеграция Шумен 

Станчо Станчев  

ул. „Кръстьо Кючуков” № 3 

stancho_83bg@yahoo.com  
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Творчески работилнички 

 

Създавам творчески работилници, в 

които насърчавам децата  и техните 

родители  да реализират своите 

креативни идеи заедно. Подреждаме 

изложба, родена от колективната изява.  

 

 

 

 

Мария Петрова  

 

Творим в Детски отдел на НБ 

”Иван Вазов”- Пловдив-  

 

Пловдив Мария Петрова 

Пловдив, кв.”Прослав” 

ул. „Тих кът” 4 

mimiopal2005@abv.bg 

 

http://studiotreasures.blogspot.com/ 

http://pyrvoklasno-carstvo-ou-r-

knqginq.blogspot.com/ 

 

Мария Петрова 

Пловдив, кв.”Прослав”, 

ул. „Тих кът” 4 

mimiopal2005@abv.bg 

 

Летни младежки стажове 

 

Целта на инициативата е утвърждаване 

на ценностите на доброволчеството в 

местната общност и стимулиране на 

представители на различни групи от 

граждани да участват в доброволчески 

инициативи. Инициативата е насочена 

основно към младите хора на град 

Ловеч, но също и към представители на 

местни институции, заявили желание за 

участие в граждански и доброволчески 

инициативи. 

 

 

 

Сдружение „Екомисия 21век“ Ловеч Нели Митева, Изпълнителен 

директор 

5500 Ловеч,  

ул.”Георги Бенковски” № 1 

Т: 068 603 834 

office@ecomission21.com 

www.ecomission21.com 

Адвокатска кантора “Тихолови”-

Ловеч 

адвокат Ценка Димитрова Тихолова 

п.к.5500, гр. Ловеч, общ. Ловеч 

ул.”Търговска” № 22, ет. 4, кантора 

403-404 

Т: 068 603 812 

ena@abv.bg 

 

„От календар – ДАР” 

 

Инициативата се състоеше в събиране 

на календари за 2011 година и 

подаряването им на възрастни хора в 

домове за стари хора в страната (с. 

Гърчиново, обл. Хасково, Велинград и 

Пловдив). Целта беше да се достави 

радост на възрастните хора, живеещи 

далеч от близките си.  

 

 

Ива Колева (частно лице) София Ива Колева 

1574 гр. София, жк. „Слатина„ 

ivakolevabg@gmail.com 

www.monologa.org 

 

Ива Колева 

ivakolevabg@gmail.com 
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Дарителска кампания „ДАРЕТЕ 

УСМИВКА” 

 

 

Събиране на дарения от жителите на 

град Търговище, които впоследствие да 

бъдат предоставени на семейства в 

риск, с които работи Клуба на НСО 

Търговище за превенция на 

изоставянето и неглижирането на деца 

от ромската общност. 

 

Регионален център за работа 

с доброволци към „Клуб на 

Нестопанските Организации” 

Търговище 

Търговище Емануела Емилова 

Търговище,  

ул. „30 януари” № 1, ет. 3 

Т:. 0601 634 25 

 

Младежко сдружение за интеграция 

и развитие Търговище 

Маруся Милчева  – председател 

Търговище , 

ул. „Реун” № 22 

 

„Телефонът звънна!”/ „Помогнете 

ни да живеем достойно!” 

 

Възрастни хора от Враца разговарят с 

доброволци – психолози и социални 

работници за своя живот и проблеми, 

намаляха ли те или станаха повече, има 

ли доброволчество в България сега, как 

е било преди. 

 

Информационен център 

Европа Директно Враца към 

Търговско-промишлена 

палата - Враца 

Враца Мария Панайотова,  

Враца, ул. „Христо Ботев” № 24 

Т:. 092/660271, 660273 

Ф : 092/626308 

eudirect-vratsa@online.bg, 

http://www.cci-

vratsa.org/europe_direct/index.php 

Търговско-промишлена палата – 

Враца 

Илиана Филипова – Изпълнителен 

Директор,  

Враца,  

ул. „Христо Ботев” 24 

Т:. 092/660271, 660273  

 cci-vr@online.bg 

 

След извинителната бележка, 

накъде? Да върнем децата в 

училище! 

 

 

1. Да си създадем рефлекс ежедневно 

да се питаме „Къде отиват учениците 

ни? Къде са децата ни”. 

2. Да се спре черния пазар на бележки. 

3. Да призовем родители, лекари, 

учители за по-голям контрол относно 

извиняването на отсъствията. 

4. Да обърнем поглед към света на 
нашите деца 

 
 
 

Сдружение „Обществен съвет 

по образование в община 

Гоце Делчев” 

Гоце Делчев Валентин Димитров Атанасов 

2900 Гоце Делчев, 

ул. „Бяло море” № 12, вх. Б, ет.4 

Т: 0899289041 

Ф: 0751 60122 

www.cc-education-gd.com 

admin@cc-education-gd.com 

Валентин Димитров Атанасов 

2900 Гоце Делчев, 

ул. „Бяло море” № 12, вх. Б, ет.4 

Т: 0899289041 

Ф: 0751 60122 

www.cc-education-gd.com 

admin@cc-education-gd.com 

mailto:eudirect-vratsa@online.bg
http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php
http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php
mailto:cci-vr@online.bg
http://www.cc-education-gd.com/
mailto:admin@cc-education-gd.com
http://www.cc-education-gd.com/
mailto:admin@cc-education-gd.com


„Защо живеем така?” 

 

Целта на инициативата е да създадем 

онлай платформа, в която доброволци 

проявяват своята гражданска активност 

като публикуват открити от тях 

проблеми, сигнали или публични 

решения, които променят или влошават 

качеството на живот в България. Чрез 

една достъпна форма се представят 

широката палитра от проблеми, които 

ни заобикалят. Една част от тях са 

проблеми от средата в която живеем, 

които ни се натрапват в очите всеки 

ден. Друга група проблеми се оформят 

от решенията, които избраните от нас 

институции взимат от наше име и в 

наша полза. Или пък често в нечия 

частна полза и в публична вреда - за 

наша сметка. 

 

 

Фондация “Пиа Матер” София Нина Димитрова - управител 

София,  

бул.” Г.М. Димитров”, бл. 60,  

офис 28 

info@piamater.org 

www.piamater.org 

www.zashtotaka.org 

Фондация Пиа Матер, София,  

бул. „Г.М. Димитров”, бл. 60, офис 

28 

Нина Димитрова – управител 

info@piamater.org, 

www.piamater.org, 

www.zashtotaka.org 

Подкрепа на уязвими групи деца 

 

Целта на инициативата е мобилизиране 

на доброволци,  младежи от общността, 

за предоставяне на подкрепа на 

уязвими групи деца и семейства за 

преодоляване на социалната им 

изолация и популяризиране на 

доброволчеството в Добрич. 

Инициативата бе насочена към 150 

деца и младежи от институции на 

територията на град  Добрич и 40 деца 

от социално слаби семейства от град 

Добрич и две села. 

 

 

 

Фондация “Ръка за помощ” Добрич Албена Бонева 

Фондация „Ръка за помощ” - 

Добрич  

жк „Добротица”,  

бл. 9, вх. Б, ап. 6 

Т:. 058 592 212 

office@hhf.bg 

www.hhf.bg 

Фондация „Ръка за помощ” - Добрич  

Албена Бонева 

жк „Добротица”, 

бл. 9, вх. Б, ап. 6 

Т:. 058 592 212 

office@hhf.bg 

www.hhf.bg 

mailto:info@piamater.org
http://www.piamater.org/
http://www.zashtotaka.org/
mailto:info@piamater.org
http://www.piamater.org/
http://www.zashtotaka.org/
mailto:office@hhf.bg
http://www.hhf.bg/
mailto:office@hhf.bg
http://www.hhf.bg/


Училищна кампания „Лист по лист” 

по проект : Make the link – Climate 

exhange 

 

Целта е да се насочи вниманието на 

ученици и младежи към проблемите на 

климатичните промени – какви са 

причините за тях и как да им 

противодействаме, като организираме 

местната общност: отношение и 

действие. 

Инициативата беше насочена към 

ученици и млади хора в Шумен, 

основно от Професионалната гимназия 

по икономика. 

 

Професионална гимназия по 

икономика - Шумен 

Шумен Бистра Вацова -Директор 

Апостол Фанев – учител 

Шумен,  

бул. „Симеон Велики” № 62  

Т: 054/ 800 326 

pgi_shumen@abv.bg 

fangeograf@abv.bg 

Фондация “Партньори-България” 

Петя Димитрова 

София, ул. „Якубица” 2А, 

ет. 3, ап. 13 

Т: 02/962 3174 

p.dimitrova@partnersbg.org 

 

Подари ми усмивка! 

 

Цел - Доброволческа акция,  по време 

на която търсещи работа, включително 

такива в неравностойно положение да 

получат от фирми-доброволци пакет от 

услуги, включващи професионално 

консултиране, подстригване/прическа, 

подходящ грим и др. подобни услуги. 

 

Информационен център 

Европа Директно Враца към 

Търговско-промишлена 

палата - Враца 

Враца Мария Панайотова,  

Враца, ул. „Христо Ботев” № 24 

Т: 092/660271, 660273 

Ф: 092/626308 

eudirect-vratsa@online.bg, 

http://www.cci-

vratsa.org/europe_direct/index.php 

Търговско-промишлена палата – 

Враца,  

Илиана Филипова – Изпълнителен 

Директор,  

 Враца, ул. „Христо Ботев” 24, 

Т:. 092/660271, 660273  

 cci-vr@online.bg 

 

Проект „Ел Пасо”, хипотерапия с 

деца от Дом за деца лишени от 

родителски грижи, с.Доганово 

 

Цел- Група от 7 деца настанени за 

отглеждане в ДДЛРГ, с.Доганово се 

обучават в езда, грижа за животните и 

себе си сред природата в ранчо „Ел 

Пасо”в близост до с.Ковачевци. 

Инициативата цели да преодолее 

социалната изолация на децата и да ги 

възпитава в любов към природата и 

грижа за себе си и околните. 

Фондация „Движение на 

българските майки” 

с.Доганово,  

обл. София 

Каролина Шойлева 

Т: 0894 606 175 

www.fdbm.org  

dvbgm@yahoo.com 

Каролина Шойлева 

karoldj@abv.bg  

Т: 0894 606 175 
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„И аз мога” 

 

- Участие на младежи с увреждания, 

като доброволци в работата на 

различни местни институции и 

организации. 

- Младежи със слухови увреждания и с 

увреждания по медицински показания. 

 

Сдружение  

„Отворено общуване” 

София Мария Димитрова 

София, Ул. „Цар Асен” 5, ет. 3, 

 офис 13 

dimitrovaoia@gmail.com  

 www.oia-bg.org 

 

 

ОКИ „Столична библиотека”, пл. 

„Славейков” №4 

Спаска Тарандова – зам.директор 

Т: 02/9871760 

tarandova_s@libsofia.bg 

 

ОМ – Творим, Действаме и 

Предприемаме Отворено и 

Положително  

 

Стремежът на ОМ е изграждането на 

едно съзнателно, отговорно и дейно 

общество! 

Събираме и развиваме най-доброто от 

всеки един от нас и го даваме на и 

разпространяваме до възможно най-

много хора. Развиваме както лични, 

така и общи добродетели. Създаваме, 

действаме и предприемаме в единство, 

разбирателство и за всички. Стремеж 

на ОМ е, да се превърне в място за 

личностно и обществено развитие, в 

което осъществяването на мечтите, 

щастието, изпълнения живот, 

откритията и творчеството заемат 

средищно място. 

 

ОМ е общество от хора, 

работещи заедно 

Заб: не е 

посочено 

Крум Сяров,  

Т: 0049 179 7537221  

om@openom.eu  

 http://openom.eu/   

Крум Сяров,  

Т: 0049 179 7537221 

om@openom.eu  http://openom.eu/ 
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Реализиране на проект”Младите в 

ЕС”. 

 

Целта на инициативата е в рамките на 

"Европейската седмица на младежта 15 

- 21 май 2011г.", с провеждането на 

тридневен младежки национален 

семинар на тема "Същност и 

управление на Европейския съюз" и 

„Превенция на риска от трафик на 

млади жени и деца”, да се повиши 

информираността на младежите от 

различни краища на България със 

смесен тип население /българи, 

каракачани, турци, роми/. 

 

НПО ”Младежта -

Европейското Бъдеще на 

Веселиново” 

С. Веселиново, 

 обл. Ямбол 

Елена Велкова -  Председател  

с.Веселиново, общ. Тунджа,  

обл. Ямбол, 

ул.”Иван Зикулов” № 1 

el67@abv.bg 

НПО ”Младежта – Европейското 

бъдеще на Веселиново” – 

с.Веселиново,  

общ. Тунджа,  

обл. Ямбол 

Т: 0887519948 

el67@abv.bg 

„Малкият доброволец”- 

Доброволческите дейности като 

ресурс за възпитаване на децата 

 

Оказване на целенасочено 

педагогическо взаимодействие за 

развитие на детския потенциал. 

Насърчаване и подпомагане на децата в 

процеса на тяхното развитие. 

Насочване към прояви на 

добронамереност, сътрудничество и 

взаимопомощ. 

 

ОДЗ №1 „Чиполино”- гр. 

Свищов 

Свищов Галя Асенова Кушева, 

Свищов, ул. „Акад. Ал. Божинов” 

№4, вх. Б, ап. 8 

Т: 0887 426 456 

galja.kusheva@yahoo.com 

 

Галя Асенова Кушева, 

Свищов,  

ул. „Акад. Ал. Божинов”№ 4,  

вх. Б, ап. 8 

Т: 0887 426 456 

galja.kusheva@yahoo.com 

 

„Велопоход-Активни и здрави“-

12.08.2011г. 

 

Целта на инициативата бе да стимулира 

младите хора да водят физически по-

активен начин на живот и да осъзнаят 

ползите от придвижването с велосипед- 

по-евтно, по-чисто, по-полезно за 

здравето им. 

Център за работа с 

доброволци към ЦОП 

Садово 

Гр. Садово Никола Игнатов 

Пловдив, ул.“Бр. Бъкстон“ 139 

Тел.: 0897572672 

nikolaignatov@yahoo.com 

ЦОП Садово  

гр. Садово,  

ул.”Кирил и Методий” №2 

Т: 03118 22 90 

cop_sadovo@abv.bg 
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В помощ на родителите: 

Специализирани статии в подкрепа 

на грижата и благоденствието на 

деца с тежки бъбречни 

заболявания 

 

Цел: Да подобри качеството на живот 

на децата с тежки бъбречни 

заболявания като подкрепи родителите 

със систематизирана и представена на 

достъпен език информация и 

практически съвети за отглеждането и 

особеностите на социалното включване 

на децата с вродени бъбречни 

заболявания.  

Поредицата статии са насочени към 

родители, близки и специалисти 

(учители, социални работници и др.), 

които работят и се грижат за деца с 

тежки бъбречни увреждания 

 

Сдружение ”Асоциация на 

родители на деца с 

бъбречни заболявания” 

София Веселина Джамбазова 

София, ул.“Майор Първан Тошев“ 

 № 8 ет.1, ап.2 

Т: 0885 602 042 

 office@rdbz.org 

www.rdbz.org 

CSR Bulgaria: Българската мрежа за 

корпоративна социална отговорност 

Борис Колев – 0889582718 

Boris@csr.bg 

 

„Бъдеще за мен“ 

 

Да се стимулира у младите хора 

стремеж за активно участие в социални 

инициативи, както и да се провокира 

чувството за толерантност и 

приемственост у тях към различните 

етноси, култури и традиции. 

 

 

НССОО АИЕСЕК България 

 

София Аурора Христова 

София, ул. „Осми декември“, УНСС 

aurora.hristova@aiesec.net 

 

Фондация „Агапедия-България” 

Иван Иванов 

София, 1612, ул. „Церова гора” № 1 

Т: 02/ 981 93 48 

info@agapedia-bg.org 

www.agapedia-bg.org 

 

Популяризиране на медиацията  

сред учениците и запознаването им с 

възможностите за разрешаване на 

конфликтите им без прилагане на 

агресия. 

 

 

 

СНЦ “Асоциация за 

извънсъдебно 

разрешаване на спорове” 

Бургас Нина Дюлгерова – Янкова – 

Председател 

Бургас 8000, 

ул. “Хр. Ботев” № 40, ет. 2 

Т: 056/836143 

 mediation_airs@abv.bg 

 

Национално училище за музикално 

и сценично изкуство “Проф. Панчо 

Владигеров” – Бургас  

ул.”Кавала” № 39 

Златина Пантелеева – Директор, 

Т: 056/ 549450 
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Зелен ден на УниКредит 

 

Целта на инициативата е подпомагане 

на мерките за възстановяване на 

местообитанието в рамките на проект 

„Изпълнение на природните дейности 

от плана за управление на Природен 

парк Витоша“.  

Конкретно, молбата от Парка беше 

служителите на УниКредит Булбанк, да 

помогнат за засаждането на 1300  

върби по поречието на река Струма 

(участъка между село Боснек и село 

Чуйпетлово). Върбичките бяха 

отгледани, и, ако не бяха засадени, 

имаше опасност да измръзнат през 

зимата.  

Допълнително, от Парка имаха желание 

да възстановят местообитанието на още 

един характерен за Витоша растителен 

вид – лечебният храст зърнастец, който 

се среща по поречието на реката в 

Добри дол.  

Така инициативата имаше за цел да се 

окаже реална и необходима помощ на 

Парк Витоша и едновременно с това 

служителите на УниКредит Булбанк да 

бъдат насърчени да положат 

доброволен труд.  

 

УниКредит Булбанк, 

заедно с Природен парк 

Витоша 

София Екатерина Анчева,  

Т:  02/9264 963 

Ekaterina.Ancheva@unicreditgroup.bg 

 

УниКредит Булбанк  

Екатерина Анчева 

Т: 02/9264 963 

Ekaterina.Ancheva@unicreditgroup.bg 

 

„Заедно в изкуството в годината на 

доброволчеството” 

 

 Да се мотивират и приобщят 

младежите към каузата на 

доброволчеството, включвайки се в 

организацията на Ежегоден младежки 

фестивал на изкуствата  

„Различният поглед” - Стара Загора. 

СНЦ „ Сдружение за 

съвременно изкуство и 

култура – Различният 

поглед” 

Стара Загора Петър Митков Йорданов, 

Стара Загора,  

ул. „ Захари Стоянов„ №2, ет.2, 

ап.2 

contact@razlichniatpogled.org 

www.razlichniatpogled.org 

 

 

 

СНЦ „ Сдружение за съвременно 

изкуство и култура – Различният 

поглед” 

Стара Загора,  

ул. „ Захари Стоянов„ №2, ет.2, 

ап.2 

contact@razlichniatpogled.org 

www.razlichniatpogled.org 

 

mailto:Ekaterina.Ancheva@unicreditgroup.bg
mailto:Ekaterina.Ancheva@unicreditgroup.bg
mailto:contact@razlichniatpogled.org
http://www.razlichniatpogled.org/
mailto:contact@razlichniatpogled.org
http://www.razlichniatpogled.org/


Ден на доброволчеството 

 

Почистване и облагородяване на парк 

„Бедечка“ в района около езерото 

„Загорка“. 

По време на инициативата 

доброволците от „Загорка“ почистиха и 

събраха разделно отпадъците, 

боядисаха всички пейки, както и моста 

над преливника. Участваха близо 200 

служители. Към тях се присъединиха и 

представители на Еко клуб „Приятели 

на водата“ от гимназия с преподаване 

на чужди езици „Ромен Ролан“. 

„Загорка” АД Стара Загора Анна Великова 

„Самоковско шосе” 2А, Горубляне,  

София 1138 

Т: 02/9760 630 

anna_velikova@heineken.com 

 

Фондация „Обществен дарителски 

фонд – Стара Загора” 

ул. Граф Игнатиев 14, Стара Загора 

Т:042/602155 

office@fund-sz.org 

 

 

Гражданско наблюдение в 

полицията 

 

Изграждане на доверие между 

полицията и местната общност, 

осигуряване на прозрачността на 

полицейската институция и защита 

правата на човека. 

Институт „Отворено 

общество“ – София 

София Звезда Ванкова 

Национален координатор на 

инициативата 

Т: 02/ 930 66 18 

ул. „Солунска“ 56, София 1000 

z.vankova@osi.bg 

http://osi.bg/?cy=10&lang=1&a0i=

222667&a0m=read&action=4&proj_

id=69&program=2 

Звезда Ванкова, Национален 

координатор  

Институт „Отворено общество“ – 

София 

Т: 02/ 930 66 18 

Ул. „Солунска“ 56, София 1000 

z.vankova@osi.bg 

 

Летен скаутски лагер “Борино „11” 

 

Идея на проекта беше поне за кратко 

участващите деца да се откъснат от 

градската среда и монотонното сиво 

ежедневие, като за една седмица 

участват в мини „общество”, базирано 

на скаутски практики и общочовешки 

ценности. Чрез различни видове 

обучения успяхме да спомогнем за 

развитие на качества у младите 

участници, като физическа 

издръжливост, ловкост и 

съобразителност, посредством справяне 

с различни препятствия от физически и 

социален характер. 

Национална скаутска 

организация на България 

Пловдив Албена Таскова,  

ataskova@abv.bg 

www.scoutbg.org 

Тодор Тодоров 

Пловдив,  

ул. „Ген. Радко Димитриев” 

 № 59, ет.3, ап.7 

todor.todoroff@scoutbg.org 
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Стрийт фест за Дните на Европа 

2011, Варна - четвърто издание 

 

Масов уличен празник в няколко 

дневна поредица от по-малки и 

разнообразни по характер събития. 

Замисълът на фестивала е той да се 

случва като сбор от избирани и 

осъществявани на всеки един етап 

дейности, които са интереси на 

различни групи от млади хора, 

живеещи в културното пространството 

на града. Това допринася както за 

адекватността на събитието към 

истинските нужди и интереси на 

младите хора, така и за развитието на 

тяхната самомотивация, активни 

действия в полза на общността, техните 

нови идеи и развиването на умения за 

тяхното осъществяване. Това поставя 

фокус върху формирането на 

идентичността на младите хора от 

самите тях и чрез (осъзнатото) им 

взаимодействие с общността и 

градската среда, която тя обитава.  

 

Младежка група „Аморфа” 

Варна 

Варна Мария Баджакова 

Младежка група „Аморфа” 

Варна 

бул. „Княз Борис I”, №67 

Т: 0897 556 291 

amorpha.youth.group@gmail.com 

amorphayouth.blogspot.com 

Нено Белчев 

Сдружение „Видеохолика” 

Варна, ул. „Студентска”, бл.12 ет.3 

ап.12 

www.videoholica.org/ 

videoholica@gmail.com 

videoholica@videoholica.org 

nenobel@gmail.com 

 

Приказка за лошия магьосник 
Наркотик 

 
Доброволците от клуб ”Жажда” на 
сдружение ”Жажда за живот” решихме 
да представим Приказка за лошия 
магьосник Наркотик в град Сливен и 
областта, която  да насърчи младите 

хора към здравословен начин на живот 

чрез превенция на зависимостите  и 
занимания на открито чрез физическа 
активност и спорт.  

 

 

Сдружение „Жажда за 
живот” 

Сливен Стефан Стефанов 
8800 Сливен 

жк.”Дружба” Бл.8 , Вх. Г , Ап.4 

info@thirstforlife-bg.com   
www.thirstforlife-bg.com  
 

Стефан Стефанов 
8800 Сливен 

жк.”Дружба” Бл.8 , Вх. Г , Ап.4 

info@thirstforlife-bg.com   
www.thirstforlife-bg.com  
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YOUth Sounds Good 
 

Целта на инициативата бе да промотира 
толерантност, разбирателство и мирно 
съжителство между младежи от 
различни етнически и социални групи в 
България. Насочена бе към ученици и 
млади хора от няколко града на 
България. 

Сдружение 
„Мeждународни 
инициативи за 
сътрудничество” 

Разлог Костадинка Тодорова 
Разлог  2760 
Ул. „Екзарх Йосиф” 1 
Т: 0747/80945, Ф: 0747/80691  
tkostadinka@gmail.com  
www.iic-bg.org 

Сдружение „Мeждународни 
инициативи за сътрудничество” 
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