Проект на Годината
2017
на неправителствена организация
в социалната сфера

Проект на Годината 2017
Церемония Проект на годината e събитието, на което веднъж в годината говорим за
добрите, иновативни и променящи живота на хората проекти на граждански организации
и хората, които с постоянство и професионализъм реализират тези проекти. Тази
церемония се провежда всяка пролет от 2005 година насам.
За тринадесета поредна година конкурсът беше обявен в края на декември 2017 г. Той е
провокиран от множеството добри проекти, реализирани в България всяка година. Всеки
един от тях е дело на отговорни професионалисти и мотивирани хора, вложили много от
себе си за успешното му изпълнение.
Конкурсът е отворен за граждански организации, които през изминалата 2017 г. са
работили по проект за социалното включване и подобряване на условията,
възможностите и качеството на живот на хората или на общността в дадено населено
място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация,
типа на дейностите или хората, които те обслужват.
Номинации
Тази година бяха номинирани 19 разнообразни проекта от цялата страна. Те бяха
представени от граждански организации и партньори, родители, кметове и общини,
училища, членове на екипа, доброволци и граждани, участвали в дейностите. Девет
проекта се изпълняват в големи градове, седем – в столицата, а три – в малки градове и
места.
Критерии за оценка
Както всяко година представените проекти са оценени по постигнатите резултати;
устойчивостта на дейностите във времето; финансовата ефективност; участието на
хората от целевите групи и местната общност в планирането и реализирането на
дейностите; новаторство и приложимост на идеята в други населени места в страната.
Жури
По традиция най-добрите проекти се определят от представители на водещи бизнес
компании, медии, дипломати и хора на изкуството. Тази година членове на журито са
Красимира Чемишанска, Генерален мениджър на Амджен България и Президент на
Американска търговска камара в България; Петя Колчева, Управляващ съдружник
Новел консулт; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп;
Ираван Хира, Главен изпълнителен директор на Hewlett Packard България и
Председател на Българския Форум на Бизнес Лидерите, Н. Пр. Стефано Балди,
Посланик на Италия в България и Силва Зурлева, Член на Борда на директорите на
Нова Броудкастинг груп..
Наградата Проект на Годината e специално изработена от проф. Георги Чапкънов.
Конкурсът и церемонията се осъществяват с медийното партньорство и подкрепа на:
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Списък на номинираните проекти по реда на
подаването им:
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Международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование –
SlavConf. 2017
Цел: Темите на лекциите и панелите са свързани
с алтернативите на академичното развитие.
Основните цели са: поддържането на връзката
между университетите и бизнеса; развитието на
културата и иновациите в хуманитарния сектор;
повишаването на възможностите за работа на
студенти и хуманитаристи; да се обосноват
основните дейности за управлението на бизнес,
свързан с хуманитарните науки и тези от
образователния сектор. Събитието събира лидери
от бизнеса, председатели на неправителствени
организации и ръководства на университети и
училища, които да споделят опита си и да
мотивират хуманитаристите, да им помогнат да намерят новата си работа, стаж или новия
бизнес партньор. Няма конференции в Европа, които да разглеждат връзките между филология и
бизнес, а това е проблем за завършили студенти, за които няма места за университетски
преподаватели. Конференцията е мястото, на което посетителите се запознават с новите
технологии, новите практики, възможностите и бъдещето в хуманитарния сектор.
Екипът на SlavConf.
За контакти: Атанас Нейчев
София, Младост-1, 71а, вх. 2, ет.5, ап.39
тел. 0886 296 531
https://slavconf.com/
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Номинирал: Десислава Петрова, участник.
Пожелание: „Да са все така амбициозни и
вдъхновяващи, тъй като хора като тях са един
прекрасен пример за младото поколение, което
тепърва търси своя път в живота и кариерата!”

Книга „Приказен свят“ към проект „Твоят час“
Цел: Да се стимулира творчеството в най-малките,
защото ние вярваме, че децата имат талант, който
трябва да бъде поканен и развиван. Приказките,
които те написаха са за това, как те разбират
любовта,
как
разбират
свободата
и
добродетелността. Също така децата правят
илюстрация към всяка приказка. Всички деца имат
нужда от приказки. И възрастните имат нужда от
приказки. Развитие на способностите на учениците
и повишаване мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности. Да имаш смелостта и да си готов
за отговорността да променяш.
IV „б“ клас към СУ „проф. Д-р Асен Златаров“,
гр. Шабла
За контакти: Галина Александрова - класен
ръководител - 0897 49 55 82

Номинирал: Галина Анастасова, родител.
Пожелание: „Да не спират и да следват пътя, по
който са тръгнали. Сигурна съм, че по този път
ги чакат много чудеса… И по този път ще има
читатели, които да открият своята тайна.“
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Вече мога повече
Цел: Обучение на деца и младежи от 14 до 29
години в 4 модула – дърворезба, грънчарство,
фотография, етнография. Осмисляне свободното
време на децата и младежите чрез предоставяне
на
възможност
за
творчески
занимания.
Привличане вниманието на общността чрез
създаване на условия за нови дейности за децата и
младежите.

Сдружение „Идея“, с. Бъта
За контакти: Веселина Велчева
Панагюрище, ул. Петко Мачев, № 24
тел. 0887 296 539
vesivel@abv.bg
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Номинирал: Георги Александров, кмет на село
Бъта, общ. Панагюрище.
Пожелание: „Да осъществяват всяко лято поне по
един такъв проект. Впрочем, това не е първият
им проект.”

Извънкласно обучение на деца от ромски произход в две махали, в село
Мало Конаре, обл. Пазарджик и в село Катуница, обл. Пловдив
Цел: да се обучават извънкласно деца от ромски
произход в двете ромски махали на село Мало
Конаре, обл. Пазарджик и в село Катуница, обл.
Пловдив. Децата се обучават на писане, смятане,
здравна култура и хигиена, музика и др.
Обучението е в свободна форма, и е с много
игри, песни и ръчен труд, което прави учебната
дейност по-достъпна и привлекателна за децата.
Адресира се проблемът с ниското ниво на
образование сред ромските деца, което е
особено очевидно в селата, където вече няма
български деца в училищата и нивото на
образование е доста занижено.

Фондация СЕД
За контакти: Йорданка Желева – учителката,
която посещава махалите
тел. 0878 470 015
danyjeleva@gmail.com

Номинирал: Мая Христозова, Фондация
Корнърстоун, Пловдив.
Пожелание: „Да продължават все така и да знаят
че това, което вършат има значение!”
„Да са здрави, да продължават да работят все
така всеотдайно, а след време техните
пораснали ученици да продължат делото им!“
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Всеки ученик ще бъде отличник
Цел: Превенция на отпадането и задържане на ромските деца в
училище, увеличаване на броя на реинтегрираните в училище и
увеличаване на процента на ромските младежи, които
продължават своето образование в средни училища/ гимназии.
Намаляване отпадането на деца от уязвими групи от училище.
Повишаване на капацитета на родителите и тяхното
овластяване за участие в живота на училището и подкрепа за
образованието на техните деца. Създаване на Родителски
клубове, които провеждаха регулярни срещи, на които се
дискутираха проблемите в училище и се търсеше съвместно
решение на различни казуси, като случаи на ранни бракове,
ученици, непосещаващи редовно училище и в риск от отпадане
и др.

Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе“
За контакти: Деян Колев
Велико Търново, ул. „Цар Самуил „ 4
Тел. 062 600 224
office@amalipe.com
www.amalipe.com
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Номинирал: Даниела Христова – директор на ОБУ
„П.Р.Славейков“, с. Джулюница.
Пожелание: „Безценна е помощта на екипа на
Център „Амалипе“, които са високо
квалифицирани експерти и професионалисти в
интеркултурното образование. Като част от
мрежата на Център „Амалипе“ си пожелаваме
ползотворно и ефективно сътрудничество
занапред, за да постигнем качествено
образование за всяко българско дете.”

Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с
домашното насилие в България и подкрепата на жертвите
Цел: Осигуряване на устойчивост в борбата с домашното
насилие в България. Осигуряване на правна рамка за
изпълнението на социални услуги за жени, жертви на
домашно насилие. Необходима е активна работа за
повишаване на капацитета на съответните местни структури
за прилагане на вече разработените координационен
механизъм и минималните стандарти за социални услуги,
така че да не останат на хартия. Ангажиране на местните
власти по темата за домашното насилие и повишаване на
капацитета на ключови заинтересовани страни на местно
ниво за борба с домашното насилие в съответствие с
координационния механизъм и минималните стандарти.
Създаване на устойчив модел за специализирана
комплексна услуга, която предоставя подкрепа на хора в
ситуация на домашно насилие. Съществуването на такъв
център ще даде възможност на потребителите на услуги да
търсят помощ и да участват в по-нататъшното развитие на
услуги, предназначени за тях.
Фондация „Асоциация Анимус“
За контакти: Катя Кръстанова
Тел. 02 / 983 53 05
animus@animusassociation.org
http://animusassociation.org/proekti/prilaganekompleksen-podhod/

Номинирал: адв. Милена Кадиева, Фондация
„Джендър алтернативи“ и Сдружение „Жени за
жени“, Кърджали - партньор.
Пожелание: „Търпение – битката ни за защита
правата на жените и децата в тази страна ще
бъде дълга, на се надяваме заедно да вършим
успешно своята работа, която е наша мисия.”
„Много сили и кураж, защото в момента е трудно
да се работи по темата насилие над жени и
домашно насилие, при създалата се обстановка в
страната.“
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Обединени в битката срещу домашното насилие
Цел: Създаване и пилотно изпълнение на програма
за превенция на домашното насилие в училищата;
Постигане на устойчивост на предоставяните услуги
за лица, пострадали от домашно насилие;
Овладяване на агресията и промяна на нагласите у
извършители на домашно насилие; Създаване на
по-добра координация в работата на институции,
здравни и социални служби и НПО с цел комплексно
обгрижване на жертвите на домашно насилие;
Анализиране на проблема „домашно насилие“ чрез
мониторинг на прилагането на нормативната
уредба; Повишаване на чувствителността към
домашното насилие в община Димитровград чрез
провеждане на информационна кампания.
Фондация “Х&Д Джендър Перспективи”
За контакти: Андриана Иванова
Хасково, ул. „Пирин” 9
Тел. 0879 130 158; 038 62 46 85
hdgender@gmail.com
www.hdgender.eu
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Номинирал: Кристина Йорданова, член на екипа.
Пожелание: „Да продължават да работят все
така неуморно, защото дейността им има голямо
значение за жертвите на домашно насилие, тъй
като много често именно фондацията е
единствената им надежда.”

Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно
насилие в община Търговище
Цел: Да се осигури устойчива социална услуга за
пострадали от домашно насилие в община
Търговище. Проектът приложи широка система от
интервенции, която гарантира цялостна подкрепа на
пострадалите за защита на правата им и
насърчаване на социалната им интеграция.
Използва се комплексен подход, който включва
мултисекторно сътрудничество за предоставяне на
качествени и достъпни услуги за жертвите на
домашно
насилие,
по-високи
стандарти
и
ефективност на действията по тяхната защита и
подкрепа.
Създадоха
се
предпоставки
за
социалното включване и намаляване на бедността
на една особено уязвима група от обществото,
каквито са жертвите на домашно насилие. Проектът е насочен към деца и младежи, пострадали
от домашно насилие, пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие; лица, извършители на
домашно насилие.
Сдружение „Асоциация НАЯ“
За контакти: Светла Сивчева
Търговище, ул. „Антим I" 37
Тел. 0601/62889; 0879 606 855
naia_s@abv.bg
www.naia.cf

Номинирал: Христалина Халачева – секретар на
Община Търговище.
Пожелание: „Пожелавам на екипа на "Асоциация
НАЯ" да продължи да обединява държавните
институции, местната власт и гражданите в
региона за налагане на нетърпимост към всякакви
прояви на домашно насилие. Пожелавам им
социалната услуга да е устойчива, да се развива и
разширява в подкрепа на жертвите на домашно
насилие.“
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Да запазим човешки живот!
Цел:
Провеждане
на
благотворителни
мероприятия с цел събиране на средства за
закупуване на соларни предупредителни знаци и
монтирането им пред пешеходните пътеки и на
възлови места в града, предимно до училища и
детски
градини.
Повишаване
на
пътната
безопасност в Ботевград. Намаляване на ПТП,
особено с участието на хора. Проектът е насочен
към всички участници в движението - водачи и
пешеходци, и преди всичко към децата.

Дамски клуб „Инер Уил”, Ботевград
За контакти: д-р Марияна Горгачева
Тел: 0888 75 00 44
gorgacheva@yahoo.com
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Номинирал: Дружество „Орханиец”, Ботевград.
Пожелание: „Да продължават с добрите дела, да
присъстват все така активно в обществения
живот на Община Ботевград, да бъдат здрави и,
разбира се, успех на проекта!”

Палиативни грижи за терминално болни възрастни хора
Цел: Да осигурим най-вече човешка, както и
медицинска грижа за хора в последния стадии на
техния живот, които по различни причини нямат
подкрепа и грижа от близки. В Хосписа са настанени
хора, за които няма кой да се грижи в дома. Някои
хора нямат близки или те са далече или по различни
причини не могат да осигурят нужната грижа. В
нашия хоспис всичко е организирано много като в
домашни условия. Важно е да е чисто, уютно,
спокойно. Важно е всеки отделен човек да е
обгрижен и около него да има хора, които да
запълнят бавно течащото време, в което не би се
чувствал добре ако е сам. В Хосписа има хора
прекарали тежки заболявания, много възрастни,
които имат нужда от 24 часова грижа в ежедневието си.
Благотворително дружество „Донка Паприкова”
За контакти: Зоя Крутилин
ул. Светослав Тертер 39
София 1124
тел: 02 / 946 13 96

Номинирал: Мария Цанкова, доброволец в
организацията от 20 години.
Пожелание: „Сърце да обича, ръце да помагат!“
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Гласове срещу насилето
Цел: Да допринесе за предотвратяване на
агресията и насилието между деца в училищата и
създаване на безопасна и подкрепяща училищна
среда.
Повишаване
на
чувствителността,
ангажираността и капацитета на учениците и
цялата училищна общност
за превенция и
справяне с проявите и формите на насилие;
Създаване на защитна мрежа, която включва
общо-училищна политика и механизми за
предотвратяване, докладване и търсене на
адекватна помощ и намеса в случаи на агресия,
както и на по-дългосрочна стратегия за превенция
на насилието, чрез включване на ученици от погорни класове като лектори за провеждане на дискусионни форуми в по-малките класове;
Провеждане на масов общоградски хепънинг на ученици от всички училища в града, за
запознаване с основни техники и права за самоотбрана. Обхващане и ангажиране с проблема на
насилието най–малко 5000 души: ученици, учители, родители, граждани на града. Проектът
беше насочен не само към учениците в Старозагорските училища от 5 до 12 клас, но така също и
към цялата училищна общност.
Зонта клуб – Стара Загора
За контакти: д-р Радослава Павлова
Стара Загора, ул. Раковски 105
Тел. 0889 43 78 01
radoslava.pavlova@gmail.com
www.zontasz.com
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Номинирал: д-р Радослава Павлова, Президент на
Зонта клуб – Стара Загора
Пожелание: „Много здраве и творчески успехи!”

Живот със Синдром на Даун
Цел: Популяризиране на диагнозата Синдром
на Даун; Промяна на негативни обществени
нагласи
и
предразсъдъци;
Социална
интеграция на хората със СД в обществения
живот-прием в ясли, градини, училища;
Подкрепа на бъдещи и настоящи родители на
деца със СД. Информационна дейност
насочена към превенция по отношение на
решаването на определени проблеми като
изоставяне на деца в домове, неприемането
им в масови детски учебни заведения. др.
Създаване на нова и замяна на остаряла
информация отпреди 30 г за възможностите на
хората със Синдром на Даун. Предизвикване
на толерантност и приемане на различните. Учителите и директорите се запознават с
възможностите на децата със СД. Окуражаване на новите родители на деца със СД, че могат да
се справят и да продължат живота си; Проектът е насочен към всички – от деца до възрастни
хора, информацията за СД е важно да достигне до всяка възраст, защото от всички хора зависи
бъдещето на тези, които са със СД – деца, тийнеджъри, родители на деца със СД, други
семейства, лекари, учители, специалисти, влиятелни хора (Община, Министерство).
Фондация „Живот със Синдром на Даун”
За контакти: Силвена Христова
Варна, ул. „Бяла Черква” 12
Тел. 0888 75 66 76
jivot.downsyndrome@abv.bg
https://www.facebook.com/jivot.downsyndrome/

Номинирал: Силвена Христова, председател.
Пожелание: „Да продължаваме напред с все такъв
хъс, огромно желание, амбиция и енергия да
показваме, че хората със Синдром на Даун могат
да се развиват, че са достойни за уважение, шанс
и подкрепа и заслужават качествен и достоен
живот в България”.
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Аптечка на пътечка със соларен панел
Цел: да се поставят 20 аптечки със соларен панел по найдългия планински маршрут в България (Ком – Емине, в
Стара планина). Освен с медикаменти, аптечките имат
батерия и два USB порта, чрез които хората могат да
заредят електронните си устройства (мобилен апарат/ GPS)
при нужда. През 2017 г. бяха поставени 10 подобни аптечки
на възлови места в планината, отдалечени на поне 4 часа от
населено място. През 2018 г. предстои поставянето на
останалите 10. Проектът ще спомогне да се разрешат
проблеми свързани с изгубени хора в планината, които не
могат да подадат сигнал до близките си или Планинска
спасителна служба. В подобни ситуации, липсата на едно
обаждане и/или липса на ориентация може да предотврати
ситуации с летални последици. Медикаментите в аптечките
са съобразени с най-честите нужда от такива в планината.
Проектът е насочен към всички хора, минаващи по този
маршрут целогодишно (по целия маршрут или по части от
него).
Сдружение Софийски планински клуб
За контакти: Димитър Петров
София ул. Овче поле 103, ап. 20
тел. 0888 88 66 50
office@spk.bg
www.spk.bg
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Номинирал: Димитър Петров, Председател на
сдружението.
Пожелание: „Пожелавам на екипа да бъде все така
любопитен!“

Превенция на насилието над деца. Деца помагат на деца
Цел: Овластяване на децата за ранна
превенция на насилието над деца. Проблемът,
върху който работихме, е липсата на ранна
превенция на насилето над деца в системата
на образованието, където дейностите по
темата са откъслечни и епизодични и се
изпълняват основно от възрастните, а децата
са обект на въздействие, без да участват.
Работихме за включване на учениците в
планирането, вземането на решения и
действия по важни за тях въпроси в училище и
привличането
им
като
доброволци
за
идентифициране и подкрепа на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Проектът е
насочен към ученици, учители, родители и обществеността на област Търговище.
Сдружение „Асоциация НАЯ“
За контакти: Светла Сивчева
Търговище, ул. „Антим I" 37
Тел. 0601/62889; 0879 606 855
naia_s@abv.bg
www.naia.cf

Номинирал: Професионална гимназия по туризъм
и хранително – вкусови технологии „ Алеко
Константинов”, Търговище - г-жа Милена
Драгнева – ментор на доброволците.
Пожелание: „На екипа на „Асоциация НАЯ”
пожелаваме да бъде все така всеотдаен в
благородната си кауза; да е изпълнен с
непресекваща вяра в позитивния смисъл на
присъствието си в живота на общността; да
продължава да мотивира и вдъхновява децата и
чрез приобщаването им към дейността си, да ги
превръща в посланици на доброто сред
връстниците им.“
9
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Общностен мониторинг на здравните услуги
Цел: Да се разработи, тества, оцени и приложи
механизъм за мобилизиране и повишаване на
гражданската активност на местната ромска
общност, използвайки метода „социален одит” в 13
общини в България с основен фокус върху
активизирането на жените. Мобилизиране на
местната ромска общност за активно включване в
местните и общински политики, преодоляване на
негативни традиционни практики, повишаване на
мотивацията за образование и развитие на
ромските жени. Преодоляване на негативни
традиционни практики, които пречат на активното
включване на ромските жени. Оценка на достъпа до
качеството на здравните услуги за ромските жени и
деца; Застъпничество за подобряване на качеството на здравните и други услуги, които
общността получава; Възстановяване / изграждане на диалога между общностите и здравните
институции.
Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе“
За контакти:
Велико Търново, ул. „Цар Самуил“ 4, ет. 1, ап. 16
Тел. 062 600 224
office@amalipe.com
www.amalipe.com
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Номинирал: Сдружение „Център „Мария”
Пожелание: „Сила и Вяра.”

Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален
риск с деца аутисти
Цел: Да предостави междусекторна комплекстна
услуга в специално оборудван Междупоколенчески
център за социална рехабилитация и интеграция
/МПЦСРИ/ с 5 терапевтични кабинета. Проектът се
осъществява в иновативна среда, създадена
целево. Тя е защитено пространство за активна
мозъчна дейност, която е контрапункт на
заболяването и в която се решават проблемите в
социалното
развитие
и
комуникационните
затруднения на децата с РАC. Проектът е насочен
към 25 деца, на възраст от 3 до 15 години с
разстройства в аутистичния спектър /РАС/ и 50
техни родители.
Асоциация „Да съхраним жената”
За контакти: д-р Йорданка Ненчева
Варна, ул. „Кавала“ 1а
Тел. 052 600 137
women_asg@abv.bg
http://woman-bg.bg

Номинирал: Весела Фажева – психолог.
Пожелание: „Да бъдат все така дейни, упорити и
работещи. Защото резултатите от усилията им
ще бъдат тяхната най-голяма награда.”
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Всички сме замесени от едно тесто
Цел: Създаване на сигурна и уютна среда в
пространството на Хлебна къща София, където
деца бежанци и търсещи закрила се „смесват“
свободно с български деца чрез общностно месене
на хляб, участие в образователни активности за
развиване на социални умения и интерес към
заобикалящия ги свят. Инициативата помага за
разрешаването на проблемите със социалното
разделение, изолацията и липсата на приемане на
хора от различни държави и култури сред
българската
общност.
Събитията
целят
преодоляване на предразсъдъци и стереотипи
посредством групова работа и директно общуване
в защитена среда и с опитни фасилитатори.
Сдружение Международен съвет на самодейните
средища (МССС) – програма Мрежа Хлебни къщи
(МХК) – Хлебна къща София и Сдружение Съвет
на жените бежанки в България (СЖББ)
За контакти: Здрава Воденичарова, Мениджър
Проекти и програми, Мрежа Хлебни къщи
София, ул. Чумерна 13
тел. 0898 875 054
zdrava@bread.bg
www.bread.bg
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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,
пожелаваме 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 погостоприемна.“

„По-добре недей”. Кампания за превенция на сексуално насилие и
експлоатация сред тийнейджърите
Цел: Да информира – ефективно –
българските мейнстрийм тийнеджъри 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. Да
умеят да реагират в подобни ситуации, за
да се предпазят, защитят и изцяло да ги
избегнат и тежките им последствия.
България е на второ място в Европа по
трафик на хора, а причина номер едно за
трафик
на
хора
е
сексуалната
експлоатация. Данните от последните
години в България сочат, че средно
годишно има 2 до 3 хиляди случая на деца-жертви на насилие и престъпления. И това са само
регистрираните. Но голяма част от тях остават скрити, потулени, никому неизвестни. И всяка 4-та
жена у нас е била жертва на сексуално насилие от страна на партньора си. Сексуално насилие и
експлоатация на тийнейджъри у нас може да се случи и се случва независимо от техния
социален статус и среда, заради масовата липса на информация – тя е или недостатъчна, или
поднесена по начин, по който те не я разбират и приемат или мислят, че това няма как да се
случи на тях.
Фондация „Лърн“
За контакти: Николета Попкостадинова
София, ул. „Ами Буе“ 35
Тел. 0899 804980
nikoleta@loveguide.bg
https://loveguide.bg/

Номинирал: Боряна Кирилова, член на УС на
фондация „Лърн“.
Пожелание: „Да се развива все така адекватно и
атрактивно, да има още по-голям социален
обхват и ефект като достига до все повече деца
и тийнейджъри, и то системно и регулярно по
тествания и доказано работещ техен подход“
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Има много начини да се справиш с насилието
Цел:
Повишаване
чувствителността
на
обществото, вкл. ромска общност по проблемите
на домашното насилие и насилието основано на
полов признак. Информиране на обществото като
цяло, вкл. и ромската общност в 10 населени
места в страната за проблема домашно насилие и
полово основано насилие и възможностите на
подкрепа и защита. Установяване на нагласите
към проблема домашно насилие и насилие
основано на пола в обществото, вкл. сред ромска
общност. Промяна на нагласите към домашно
насилие и полово основано насилие, чрез тренинги и обучения в 10 града в страната.
Повишаване на информираността сред уязвимите групи и ромската общност за възможностите
за защита от полово основано насилие. Повишаване капацитета на организации и институции за
разпознаване на домашното насилие и насилие основано на пола.
Алианс за защита от насилие, основано на пола в
сътрудничество с Областен Ромски съюз
За контакти: Геновева Тишева
София, бул. Васил Левски 33
Тел. 02 963 5357
bulgarian_alliance@mail.bg
www.alliancedv.org

Номинирал: Елена Трифонова, Фондация
„Състрадание Алцхаймер България“, Варна
Пожелание: „Успех, вдъхновение и възможности за
нови инициативи и проекти. Ползотворно
сътрудничество с институции и организации по
темата.“
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Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

Програми
Програма „Силата на семейството и общността“
е за равни възможности за децата от раждането до предучилищна възраст и превенция на отрицателните ефекти от
бедност и недостатъчен родителски умения върху добруването и развитието им чрез подкрепа за семейства в
изостанали общности; подкрепа за развитието на модели и практики за овластяване на хора и общности с цел да
стимулираме промени в политики чрез демонстриране на доказателства; насърчава и подкрепя граждански организации
да включат в ежедневната си работа принципите Основани на правата на детето, Участие на децата, Недопускане на
дискриминация, Висшият интерес на детето, Зачитане и надграждане на силните страни, Не вреди!

Вярата в семейството променя живота на хората - Фамилни групови конференции
е съвременен демократичен начин за намиране на устойчиво решение на различни проблеми, при който деца, родители,
членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Методът се основава на и стимулира
засилване на ролята и отговорността на семейството.

Научено и споделено
насърчава въвеждането на нови модели на социална работа чрез развитие на капацитета на граждански организации и
споделяне на опит, натрупан в процеса на изпълнение на моделни проекти. Тематични срещи осигуряват форум за
представители на граждански организации да обменят практики, постижения и предизвикателства, да обсъждат актуални
проблеми и да развиват общи платформи за действие.

Дни на добри дела
през последната седмица на месец май насърчават повече и различни хора да се включат като доброволци в
разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал и да покажем на дело ролята и силата на
доброволците. С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и променят живота и
възможностите за себе си, за децата и семейството си, за приятелите и съседите си.

Проект на Годината
е годишна награда за най-добрите проекти на граждански организации в социалната сфера, която отдава публично
признание на хората, които работят за подобряване на живота и възможностите на другите. По традиция членовете на
журито са представители на водещи бизнес компании, медии, дипломати и хора на изкуството. Наградата Проект на
Годината е специално изработена от проф. Георги Чапкънов.

Доброволческа инициатива
е ежегоден конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България без значение на място и време на реализация на
инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Осъществява
се в партньорство с Национален алианс за работа с доброволци.

За Енджиотата и хората
е конкурс за кратък текст на тема „Защо моята организация е важна за хората?“ с цел да предизвика гражданските
организации да ползват човешки език в общуването с хората с и за които работят, дарителите, доброволците, другите
организации, медиите, обществото. Конкурсът се организира в партньорство с Информационния портал за
неправителствените организации в България.

Европейски Ден на солидарност между поколенията
е традиционна кампания за отбелязване на 29 април - ден на общуване, споделяне и зачитане между хората от всички
поколения. Целта ни е да насърчим разнообразни съвместни дейности на хора от всички възрасти и говорим за
солидарността между хората, която е важна за всеки от нас.

Да бъдеш Баща
е кампания за насърчаване на активно бащинство и позитивно родителство. Насочена е към бащи и значими за детето
мъже в семейството с идея да съдейства за разкриване на разнообразни възможности за позитивно, активно и
ангажирано включване на мъжете в живота на децата. Това създава благоприятна, ненасилствена семейна среда за
пълноценно развитие на детето.

Група за анализ на социалното въздействие в България
е създадена през 2013 г. като форум за обмяна на информация и практики в страната и в сътрудничество с Social Value
International. Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последици от
действия, планирани и реализирани в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на социално включване,
ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда.

ЕФЕКТИ
се реализира в партньорство с водещи организации от Великобритания, Германия, Хърватска и Швеция с цел
запознаване, представяне, сравнение и обмен на съществуващи концепции и добри практики за подкрепа и работа със
семейства в тези европейски страни.
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2
тел: 02 / 944 27 55
info@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net
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