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Всички сме замесени от едно тесто

Сдружение Международен съвет на самодейните средища 
– програма Мрежа Хлебни къщи  – Хлебна къща София 

и Сдружение Съвет на жените бежанки в България 

Проектът създава сигурна и уютна среда в Хлебна къща София, където 
деца бежанци и търсещи закрила се „смесват“ с български деца чрез 
общностно месене на хляб, образователни дейности и интерес към 
заобикалящия ги свят. Деца от 4 до 16 години от бежанската (Сирия, 
Афганистан и Ирак) и българска общност имат групови активности по 
метода „Театър на трохите“. Всяка среща следва тема, по която децата 
рисуват в брашно, споделят истории и преживявания, особености по 
темата в различните държави, след което правят хлебни фигури. Темите 
са „Есента и другите сезони“; „Моето семейство и моят дом“; „Моята 
мечтана професия“; „Зимните празници и как ги празнуваме“; „Планетата 
Земя и нейното опазване“. Всяка среща завършва със споделяне на 
приготвената храна. Докато децата замесват хляб и приятелства, 
родителите им общуват и се опознават. Създадени са интерес към 
езиците на страните на произход на всеки участник, към различните 
култури и традиции, възможност за промяна на ограничения модел на 
общуване на децата от бежанската общност в рамките училище – 
семейство, умения за работа в екип и кулинарни умения, директен 
контакт и опознаване на хората от други страни и култури по занимате-
лен и достъпен начин.

Номинирал:  Росица Богалинска – Петрова, 
Изпълнителен директор на Фондация за децата в 
риск по света

Пожелание:  Виждайки ценността на резултатите от проекта 
върху развитието на децата, семействата им и 
общността, пожелавам на екипа да продължи да 
развива и надгражда постигнатото, за да настъпи 
същинска промяна в обществото, в което живеем 
и да направим средата за бежанците по-госто-
приемна.

За контакти:   Здрава Воденичарова, Мениджър Проекти и 
програми, Мрежа Хлебни къщи
Тел.: 0898 875 054
Хлебна къща София: ул. Чумерна №13
e-mail: zdrava@bread.bg,    www.bread.bg
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Център за социална рехабилитация и 
интеграция на жертви на домашно 

насилие в община Търговище

Сдружение „Асоциация НАЯ“ 

Целта е устойчива социална услуга за пострадали от домашно насилие в 
община Търговище. Проектът е насочен към деца, младежи и пълнолет-
ни лица, пострадали от и извършители на домашно насилие. Дейности-
те включват защита от домашно насилие, подкрепа за психо-емоцио-
нално възстановяване и социално включване, социално посредничество, 
гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие, работа с 
извършители на домашно насилие, между-институционални екипни 
срещи за обсъждане на случаи, супервизия на екипа на Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция и на между-институционалните 
екипи. Жертвите на домашно насилие в общината са имали възмож-
ност да се спре насилието, да се възстановят емоционално от 
преживяното; да бъдат защитени човешките им права и да реализират 
в пълна степен своя потенциал в личния и професионалния си живот. 
Осигурена е по-добра защита на  жертвите и условия за предотвратя-
ване на рецидиви, чрез работа с извършители на домашно насилие. 
Различните институции са обединили ресурси и са работили  координи-
рано по случаи на домашно насилие. Асоциацията предоставя подкрепа и 
защита на пострадалите от домашно насилие от 2006 година.  

Номинирал:  Христалина Йосифова Халачева, 
секретар на Община Търговище

         Пожелание: Пожелавам на екипа на "Асоциация НАЯ" да продължи 
да обединява държавни институции, местна 
власт и гражданите в региона за налагане на 
нетърпимост към всякакви прояви на домашно 
насилие; услугата да е устойчива, да се развива и 
разширява в подкрепа на  жертвите на домашно 
насилие.

За контакти:  Светла Сивчева 
Търговище 7700; ул. "Антим I" №37 
Тел.: 0601/62889; 0879 606 855
e-mail: naia_s@abv.bg
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„По-добре недей” - Кампания за 
превенция на сексуално насилие и 

експлоатация сред тийнейджърите.

Фондация „Лърн“

Проектът цели да информира ефективно българските тийнейджъри 
как да разпознават безпогрешно рисковите фактори, ситуации, 
отношения и поведения, които биха довели  до сексуално насилие и 
експлоатация и биха ги поставили в позиция на зависимост и да 
умеят да реагират в подобни ситуации. България е на второ място в 
Европа по трафик на хора, а основна причина за трафик на хора е 
сексуална експлоатация. Сексуално насилие и експлоатация на тийней-
джъри се случва независимо от социален статус и среда поради липса 
на информация – тя е или недостатъчна, или поднесена по неразбира-
ме начин, или нагласата „няма да се случи на мен”.  Два типа дейности 
се допълват - онлайн обучителни анимирани видео клипове, информа-
ционни материали и наръчник, и интерактивни обучения в 6 училища в 
София, Горна Малина, Челопеч, Ямбол и Павликени. Информацията е 
поднесена атрактивно - кратка, лесна, достъпна, приятелска, 
позитивна и надеждна. Така гарантирахме чуваемост и разбиране на 
посланията, че децата трябва да се пазят от хора, които познават. 
Днес сексуално насилие и експлоатация не се случват с отвличане, а с 
тактики като „lover boy“ - насилници и експлоататори първо спечел-
ват доверието на жертвите, които не разпознават случващото се 
като насилие или експлоатация. Или го разпознават в много краен 
етап. В обученията се включиха 383 деца от 15 до 19 години. Клипове-
те са гледани над 15000 пъти, страницата е разглеждана близо 14000 
пъти, а постовете в социални мрежи са стигнали до близо 190000 
основно тийнейджъри, но чрез медии и онлайн достигнахме и до 
техните родители и учители.

Номинирал:  Боряна Кирилова, Български дарителски форум 
 Пожелание:  Да се развива все така адекватно и атрактивно, 

да има още по-голям социален обхват и ефект. 
Да достига до все повече деца и тийнейджъри, 
системно и регулярно по тествания и доказано 
работещ към тях подход.

За контакти:  Николета Попкостадинова
ул. „Ами Буе“ 35, София
Тел. 0899 804980
e-mail: nikoleta@loveguide.bg 


