Проект на Годината
2016
на неправителствена организация
в социалната сфера

Проект на Годината 2016
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 дванадесета поредна година конкурсът беше обявен в края на декември 2016 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 2016 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 22 разнообразни проекта от цялата страна. Те бяха
представени от граждански организации и партньори, финансиращи организации,
членове на екипа, доброволци, училища, детски градини и читалища, фирми, компании
и граждани, участвали в дейностите. Седем проекта се изпълняват в големи градове,
единадесет – в столицата, а пет – в малки градове и места. Един от проектите се
осъществява в партньорство с 6 организации в няколко населени места, а друг е с
международно участие.
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
Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК;
Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп; Севда Шишманова,
Програмен Директор на Българска национална телевизия, Манол Пейков, издател,
Издателска къща Жанет 45, д-р Красимира Чемишанска, Генерален мениджър на
„Амджен България” и Президент на Американска търговска камара в България и
Мирослав Боршош, Изпълнителен директор на Националния дворец на културата.
Наградата Проект на Годината e специално изработена от проф. Георги Чапкънов.
Конкурсът и церемонията се осъществяват с медийното партньорство на:

2

Списък на номинираните проекти по реда на
подаването им:
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Живот със Синдром на Даун
Цел: Популяризиране на диагнозата Синдром на Даун
(СД); Промяна на негативни обществени нагласи и
предразсъдъци; Социална интеграция на хората със СД в
обществения живот;
Подпомагане на личностната и
професионална реализация и изявата на хора със СД;
Подкрепа на бъдещи и настоящи родители на деца със
СД; Информационна дейност, насочена и към превенция
на изоставянето на децата в домове; към обществото като
цяло, към деца от ранна детска възраст, които от малки да
се научат на толерантност и разбиране към различните
около тях, към специалисти, към доктори, които масово
съветват родители, да изоставят децата си, към
директори на масови детски заведения, които отказват, да
приемат детето, защото е със СД.
Фондация „Живот със Синдром на Даун”
За контакти: Силвена Христова
Варна, ул. „Бяла Черква” 12, ет.3, ап.39
тел. 0888 75 66 76
jivot.downsyndrome@abv.bg
https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B8%D0%B2
%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%
BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD-Life-with-DownSyndrome-201325233632087/?ref=settings
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Номинирал: Силвена Христова, председател.
Пожелание: „Работа с все толкова силна енергия
и мотивация, целеустременост, постигнати
поставени цели през 2017, постигнат социален
ефект и спечелени проекти за финансиране, за да
се осъществят всички планове”.

СПРИ! Давам път на пешеходец!
Цел: Да подобрим заобикалящата ни среда за живот и
да превърнем каузата „СПРИ! Давам път на
пешеходец!” в пример за устойчива във времето
социална иновация, както на местно, така и на
национално ниво!; Да насърчим максимално голям
брой хора (водачи на МПС), ДОБРОВОЛНО да
подкрепят каузата „СПРИ! Давам път на пешеходец!”;
Да
стимулираме
и
възпитаме
култура
на
доброволчество и социална отговорност, както в
младите хора, така и в обществото като цяло; Да
популяризираме каузата „СПРИ! Давам път на
пешеходец!” сред максимално голяма аудитория и да
насочим общественото внимание към превенция на инцидентите, причинени от липсата на
толерантност между различните участници в движението („Войната по пътищата”).
Сдружение „Български бизнес форуми”
За контакти: Юлиан Арнаудов, Ръководител на
проекта - 0888 930 152
Димитър Иванов, Председател 0988 847 827
headoffice@bbforums.bg
http://bbforums.bg/current-forum/#site-footer

Номинирал: Младен Георгиев, доброволец.
Пожелание: „Браво! Каузата заслужава всички
усилия, които сте (сме) вложили… Пожелавам в
най-скоро време „Безопасността на движението
по пътищата” и в частност „СПРИ! Давам път на
пешеходец!” да се превърнат в НАЦИОНАЛНА
КАУЗА!“
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Символ на мира – Вие сте част от нас
Цел: Интегриране и приобщаване на деца и младежи
със специални потребности чрез спорт и изкуство.
Организиране на редица събития, сред които
Международен интегриран детски спортен фестивал;
Летен спортен лагер; Международен детски лагер
"Символ на мира – Вие сте част от нас"; Обучение по
туризъм и алпинизъм за деца и младежи със
специални потребности; Целогодишни тренировки по
Зумба и др.
Балканска Федерация Адаптирана Физическа
Активност Балкани и Черноморска Област –
ФАФА
За контакти: Слав Петков
София 1225, ул. Мара Бунева 81Б
тел. 0888 544 864
Apas.balkanika@gmail.com
http://www.fapabbs.eu/
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Номинирал: Ани Колева, делегат в ООН 2014/2015
и доброволец в редица младежки инициативи,
сестра на дете със специални потребности.
Пожелание: „Пожелавам на ФАФА и всички
подкрепящи инициативата да продължават
винаги с енергия, вяра и готовност да работят в
посока постигане на един по-добър, по-щастлив и
по-справедлив свят за всяко дете ”

Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 1, с подкрепата на Фондация
„Америка за България“
Цел: Качествено образование за всички деца,
което ще позволи на всяко от тях да развие пълния
си потенциал. От 2002 г. процесът на интеграция
изправя училището пред нелеката задача да
приеме и обучава учениците, които по някакъв
начин са различни от голямата част от своите
връстници. Тези години на усилия доказаха, че не е
достатъчно просто децата да се преместят
физически в общообразователно училище, за да се
чувстват те приобщени. Процесът на приобщаване
не е и не може да бъде самотно усилие на отделни
учители, а по същество е кауза, политика и
практика на цялото училище. В работата си ЦПО
стигна до необходимостта да разработи системен подход, който да помогне на
общообразователното училище да организира своите ресурси и процеси така, че да стане
приобщаващо. Проектът се осъществява в партньорство с 5 училища в страната.

Център за приобщаващо образование
За контакти: Здрава Стоева, Образователни
политики и публични партньорства
тел. 0893 38 20 07
z.stoeva@cie-bg.eu
www.cie-bg.eu
www.priobshti.se

Номинирал: Яна Генова, Директор на Фондация
Следваща страница
Пожелание: „Екипът на проекта е изключително
професионален и мотивиран. Пожелавам им да
запазят високата си мотивация, което е условие
за успех на каузата им.”
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Трудова практика - обучения в трудови и социални умения за младежи с
интелектуални затруднения
Цел: Хората с интелектуални затруднения в активна
възраст да развият разнообразни трудови и социални
умения и да преодолеят притесненията си от участието в
различни социални ситуации. Разнообразна трудова
практика - дейности по организацията и провеждането на
събития и фестивали – „София филм фест“, „Фестивал
на науката“, „Салон на изкуствата“, „Киномания“ и
дейности по почистване на Спортна зала „Триадица“,
техническа помощ за Къщата на НПО, подреждане на
продукти в Супермаркет „АБ“, почистване на детски
площадки и др. Включване в смислени и целенасочени
дейности извън защитената среда на дневния център.
Удоволствие и радост от справянето с нови задачи,
адаптиране към непозната среда, общуване с нови хора,
преживявания и опит с цел личностно развитие.
Фондация „Светът на Мария“
За контакти: Миряна Сирийски
София 1680, бул. „България“ № 88, офис 8
Тел. 02/808 171, моб. 0897 892 771
miryana@mariasworld.org
www.mariasworld.org
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Номинирал: Фондация „Светът на Мария“
Пожелание: „Да продължим да се развиваме и да
предизвикваме разбиранията за възможното и за
способностите на хората с интелектуални
затруднения, както и да продължим да
провокираме изпълнена с радост и взаимно
удовлетворение среща на хората с
интелектуални затруднения с разнообразни
структури на обществото.”

Благотворителна Коледна Кампания
Цел: Организиране на благотворителна Коледна
кампания с цел закупуване на медицинско
оборудване за Дома за медико-социално грижи в
град Варна, с което да се помогне на деца и
недоносени бебета в рисково положение.
Изработване на коледни картички и различни
коледни фигурки от членове на организацията,
ученици и отделни хора от цяла България,
включване
на
чуждестранни
доброволци.
Крайната събрана сума е над 28 000лв, като се
има предвид, че средната цена на картичка е
около 5лв, това са над 5000 изработени картички за два месеца. Със събраните средства са
поръчани уреди за Дома за медико-социални грижи във Виница, Варна. Хората научиха за Дома,
в който се приемат недоносени бебета, които се нуждаят от рехабилитация, заради изоставане в
двигателното развитие. Приемат се деца от цяла България, като всички услуги са напълно
безплатни.

PTPI The Dolphins Varna
За контакти: Калоян Маринов, PR, т. 0893 482280
Ивана Тошкова, Президент, т. 0896717163
Варна, кв. Младост, бл. 150, вх.9, ет.1
thedolphins.pr@gmail.com
https://www.facebook.com/PTPI.The.Dolphins.Varna

Номинирал: Димитър Иринков, приятел с част от
екипа на организацията.
Пожелание: „Да продължават със страхотната
работа и да помагат все повече и повече! Хора
като тях са пример за подражание!”
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Подкрепи семейство
Цел: Предоставяне на достъп до качествени услуги по
ранна интервенция на семейства с деца със специални
потребности (увреждания) и изоставяне в развитието си
от цялата страна. Повишаване на родителския капацитет
и подобряване на развитието на детето, което да
осигури по-добри възможности за социализация на
детето в бъдеще – включване в детска градина,
училище, общество. Услугата е насочена към
родителите на бебета и малки деца (0-4 г.), които живеят
в по-малки или отдалечени населени места и нямат
достъп до качествени терапевтични услуги. Ранната
детска възраст (0-3г.) е критичен период, през който
ефектът на интервенцията е най-голям и може да
компенсира изоставянето в развитието или да намали ефекта на увреждането. Въпреки тези
безспорни доказателства на науката, в България услугите за деца със специални потребности от
0 до 3г. са рядкост, а обученията за специалисти са ограничени. Стигмата в обществото спрямо
тези деца е допълнителна тежест за техните семейства. Проектът осигурява достъп до услуга,
която показва на родителите как да помогнат на своето дете да комуникира, да се движи, да
играе с другите деца. Той дава вяра и надежда на родителите, но и ги мотивира да бъдат
активни в развитието на потенциала на детето си.
Фондация „Карин дом“ в партньорство със SG
Експресбанк България
За контакти: Веселина Василева
Варна, м-ст Свети Никола, п.к. 104
Тел. / факс: 052 302 517, 052 302 516
karindom@karindom.org
www.karindom.org
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Номинирал: Вяра Иванова, родител.
Пожелание: „Да продължават да работят все
така всеотдайно и с усмивка! Да бъдат здрави и
щастливи и да даряват все повече усмивки на
децата и техните семейства!”

Пътят към семейството
Цел: Извеждане на 21 деца от Дом за медико-социални
грижи за деца 0-3 години „Света София“ в семейна среда
и преобразуване на Дома в съвременен Комплекс за
ранно детско развитие. Децата, които живееха в ДМСГД
„Св. София“ бяха деца, чието детство преминаваше в
самота и изолация, без семейна подкрепа и любов, а
бъдещето им беше обречено на живот в болнична
обстановка. Като организация, чиято мисия е всяко дете,
независимо от индивидуалните си особености, да има
шанса да живее в семейство, фондация „За Нашите Деца”
постепенно изведе и тези деца в семейна среда, като
намери приемни семейства, които да поемат грижата за тях, работи с осиновителни семейства,
за да могат да полагат необходимите за децата грижи и подготви новото място на грижа, така че
условията и грижата там да отговорят на потребностите на всяко едно от децата.
Фондация „За Нашите Деца”
За контакти: Ивелина Иванова, Мениджър
„Организационно развитие и проекти“
София Еърпорт Център
сграда В2, ет.2, бул. „Христофор Колумб“ 64
София, 1592
тел. 0882 538 306
i.ivanova@detebg.org
www.detebg.org

Номинирал: Диляна Манева, Мениджър
„Корпоративна социална отговорност и събития“.
Пожелание: „Да работиш за кауза, в чийто смисъл
искрено вярваш, е страхотен източник на
енергия. Нека екипът зад „Пътят към
семейството“ не губи тази мотивация, нито
куражът да върви напред, въпреки трудностите.“
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Парк „Ракитин” - любимо място за отдих, спорт, образование и култура
Цел: Включване на местната общност в дейности
за подобряване на средата в селото, както и за
иницииране на събития в селото, насочени към
децата и младите хора за подобряване
качеството на живот. Възобновяване на парка и
създаване на условия за неговото ефективно
използване за отдих, спорт, култура и
образование. Той се намира в центъра на селото,
заобиколен от всички обществени институции.
Поради неговата занемареност, се бе превърнал
в опасно и грозно място в сърцето на селото,
през който се преминаваше с повишено внимание. Целта на проекта бе да се обединят усилията
и възможностите на прогресивните и креативни хора в селото, които смятат, че всеки член на
това общество може да бъде полезен със своя труд за обща кауза. Не бива да чакаме някой да
свърши работата, а да се подкрепи местната власт с доброволния труд на гражданите. А
финансовата помощ даде възможност да се осигури това, което не може да се направи от
доброволците. С реализирането на проекта парка се превърна от запустяло място в едно от найпосещаваните места в селото. Млади майки, деца, ученици, възрастни хора намират отлично
място за отмора и забавление сред красивите дървета и цветните алеи. Паркът вече не е опасно
място за игра на децата - обезопасиха се всички рискови места - кладенци, шахти, остатъци от
съоръжения. С възстановяване на парковото осветление, преминаването през парка вече не е
опасно.
Сдружение „Трудолюбци”
За контакти: Мая Пенчева, Председател
с. Трудовец 2160, общ. Ботевград, обл. Софийска
ул. „Поп Михо” 25
Тел: 0887 300 562
trudoluvci@abv.bg
www.trudolubci.com
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Номинирал: Еленко Иванов, общински съветник –
Ботевград.
Пожелание: „На този прекрасен екип пожелавам
вдъхновение за реализиране на нови идеи, с което
да привличат за каузите още граждани и по този
начин да се формира гражданското самосъзнание.”

Грижи за терминално болни възрастни хора без близки
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
у 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 и
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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Музей на пчелата
Цел: Да се обърне внимание върху значението на
пчелите за хората и биоразнообразието. Да се
научи повече за проблема с изчезването на
пчелата. Насочен е към цялото общество с особен
фокус младите хора. Хората от местната общност
се запознаха с проблемите на пчелите и научиха
за ролята на пчелите по отношение на
биоразнообразието-също и в големия град.
Градското пчеларство не е ново за големите
европейски градове. Музеят на пчелата е
специално изградена къщичка във формата на
кошер. Конструкцията е от дърво и глина с тревен покрив, на който през пролетта ще има цветя
за пчелите. Намира се до метростанция "Г. М. Димитров". Завършен е декември 2016 година.
Музеят е открит за свободен достъп за училищни групи. В музея ще има научни срещи на
пчелари и наблюдение на експерименталните кошери. В къщичката има специално изграден
наблюдателен кошер и богат информационен снимков материал. А през специално прозорче
всички посетители може да наблюдава живота на пчелите отблизо. От март месец ще се
обучават безработни заедно със Съюза на пчеларите, за да придобият квалификация.
Био Град София
За контакти: Петър Вълчовски
София, ул. Славянска 23А/29,
Тел. 086 28 22 99
petarvalchovski@gmail.com
http://biocitysofia.bg/
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Номинирал: Десислава Петрова, партньор на
организацията.
Пожелание: „Успех във всички бъдещи начинания!”

Обединени да служим
Цел: Подобряване здравословното, психическо и
физическо състояние на деца с тежки увреждания за
подобряване на социализацията им. Проектът е насочен
към децата с психически разстройства, ментални
увреждания, вродени малформации и др. от Център за
деца с увреждания “Св. Стелиян” гр. Ракитово и Дневен
център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр.
Велинград. Изпълнението на този проект подпомага
дейността на домовете за подобряване социализацията
на децата, приучване към самостоятелност, повишаване
на уменията за справяне със специфични дейности,
сензорно насищане с цел стимулиране на сетивата и
повишаване усещанията и концентрацията.
Lions Club Велинград
За контакти: Величка Иванова
Велинград, ул. Бачо Киро 40
Тел. 0893 331367
vili_12_13@abv.bg

Номинирал: Величка Иванова, Президент.
Пожелание: „Пожелавам на доброволците преди
всичко здраве, за да продължават да работят все
така всеотдайно за подпомагане развитието на
децата с увреждания.”
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Национална кампания за насърчаване на
четенето „Читателска щафета 5: Патилански
приключения“
Цел: Да привлечем интереса на децата на възраст от 6 до 13
г. към книгите и четенето за удоволствие и така да
подпомогнем израстването на грамотно бъдещо поколение.
„Читателска щафета” адресира задълбочаващия се проблем с
грамотността на българските деца и е в помощ на учителите,
които искат да подтикнат учениците да четат по забавен
начин. Чрез инициативата помагаме косвено и на
библиотеките, като ги стимулираме да си набавят включените
в щафетата книги и да привличат читатели.
Фондация „Детски книги“
За контакти: Валентина Стоева
София 1113, бул. Самоков 3, ет. 11, ап. 51
тел. 0888 801 231
val.stoeva@detskiknigi.com
www.shtafeta.detskiknigi.com
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Номинирал: Лора Филипова, Изп. директор.
Пожелание: „Пожелавам на екипа повече четящи и
по-грамотни деца, както и още по-голяма
подкрепа от деца, учители, библиотекари,
родители и партньори, включително и
финансова.“

Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие
Цел: Какво обединява едни на пръв поглед различни
места като детска яслa, детско отделение на болница
и читалище на село? Всяко едно от тези места се
посещава от деца, които имат нужда да бъдат
стимулирани и подкрепяни в развитието си чрез найестествената за тях дейност – играта. Чрез проект
“Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие”
Клубът на НСО – Търговище и Фондация за децата в
риск по света се стремят да предоставят възможност
на повече деца да се потопят във вълшебния свят на
играта. Чрез нея да общуват пълноценно с
връстниците и родителите си, да се развиват и
забавляват. Дейностите по проекта се извършват на
три места: - Читалището в с. Давидово като притегателен център за местната общност; -Детското
отделение на МБАЛ Търговище, където най-малките пациенти получават здравна грижа и
емоционална подкрепа; -Детската яслена група към ОДЗ „Пчелица“, където малките пчелички
опознават света. На всяко от местата се стараем да създадем сигурна и спокойна среда, близка
до обичайната за децата. Среда позволяваща им да се потопят в света на играта и така да
развиват уменията си. В читалището в с. Давидово активно се включват родители в групи за игра
за насърчаване връзката родител-дете и повишаване знанията на родителите за детското
развитие и ролята на играта. В детското отделение на болницата, децата имат възможност да се
разсеят от болничната среда и да се забавляват, което подпомага процеса на тяхното
възстановяване, а чрез заниманията в детската ясла се разширява кръгозорът на децата и се
улеснява преходът им към детска градина.
Сдружение „Клуб на НСО” гр. Търговище
За контакти: Цветелина Ганева
Търговище, ул. „30 януари” № 1 ет.3
clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org/

Номинирал: Мариана Колева, секретар, НЧ
“Светлина – 1927” с. Давидово.
Пожелание: „Да продължават да вдъхновяват, да
работят с емоция и вяра във възможностите на
всяко дете.“
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“ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ! - Популяризиране на помагащи технологии за
комуникация чрез поглед за хора с тежки физически увреждания”
Цел: В България има хиляди деца и възрастни, които
поради заболявания като детска церебрална парализа,
мускулни
дистрофии,
амиотрофична
латерална
склероза (болестта на Стивън Хокинг), инсулти,
инциденти и др., не могат да говорят и не могат да
използват ръцете си. В същото време голяма част от
тях са със запазени интелектуални способности.
Технологиите за комуникация чрез поглед дават
възможност за използване на компютър само с
помощта на погледа. Така хората с тежки физически
увреждания могат да говорят чрез синтезирана реч, да
пишат, да използват интернет - могат да изразяват
своите чувства, нужди, желания, мнения; да общуват, да се учат, да се забавляват, да творят, да
развият уменията и пълния си потенциал. В България тези технологии бяха напълно непознати
преди фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ да започне своята дейност. Затова с този
проект си поставихме за цел да популяризираме възможностите на помагащите технологии за
комуникация чрез поглед, както сред хората с тежки физически увреждания и техните семейства,
така и сред специалистите, работещи с тях, заинтересованите институции и широката
общественост.
Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
За контакти: Морис Гринберг
ул. „Развигор“ 3, вх. А, ет. 7
тел. 0888 76 04 76
assist.foundation.bg@gmail.com
http://assistfoudnation.eu
http://assistfoundation.eu/hello/
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Номинирал: Морис Гринберг, Председател на УС
Пожелание: „Пожелаваме си да реализираме
мечтата си всички хора с тежки физически
увреждания в България да получат необходимите
им помагащи технологии, които ще им позволят
да водят достоен и пълноценен живот, заемайки
полагащото им се място в обществото.”

Екохлапета
Цел: Създаване на знания и умения за опазване на
околната среда в деца в най-ранна детска възраст (II, III
и IV група в детски градини) в град Лом чрез
насърчаване на доброволческите дейности сред
младежите и създаване и прилагане на интерактивна
методика за учене чрез опит. Нуждата от подобряване
на екологичното образование в детски градини в град
Лом, като подход за интегрирано социално и
емоционално развитие в най-ранна възраст. Проектът
предлага провеждането на екологични занимания с
децата (4-7 години), водени от млади хора (15-19 години).
Фондация „Генерация” и Общински ученически
клуб „Екология и опазване на околната среда”
За контакти: Сребрина Ефремова
Лом, ул. Латинка 5, тел. 0888 135 852
office@generation-bg.org
www.generation-bg.org
Румяна Цветева, тел. 0887 706 896
cveteva@abv.bg
www.facebook.com/ecology.lom

Номинирал: Румяна Цветева, Общински
ученически клуб „Екология и опазване на околната
среда“
Пожелание: „Да продължим да го реализираме
заедно с още много нови доброволци и с все повече
деца. „Екохлапета“ да стане добра практика и да
се използва от други организации.”
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Награда за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“ 2016
Цел: „Бисерче вълшебно” е иновативен метод за
насърчаване на четенето сред децата. Основната цел
на проекта е да насърчи четенето на нова детска
литература и да повиши интереса на младите читатели
към съвременните детски книги. Друга наша цел бе
запознаването на библиотекари, учители и родители с
новите заглавия, а третата цел бе стимулирането на
качествено детско книгоиздаване в България чрез
популяризиране на съвременните български детски
автори и илюстратори и успешните издателски проекти.
Проектът адресира проблема с ниската грамотност на
българските деца в последните години, като изгражда
трайни интереси у децата към четенето. С 4-те си издания (2013-2016г.) инициативата се е
утвърдила като значима за деца, учители и библиотекари, а броят на участниците неизменно
расте: 1391 (2013), 1853 (2014), 3881(2015), 4490 (2016).
Фондация „Детски книги“
За контакти: Валентина Стоева
София 1113, бул. Самоков 3, ет. 11, ап. 51
тел. 0888 801 231
val.stoeva@detskiknigi.com
www.shtafeta.detskiknigi.com
www.biserche.com
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Номинирал: Лора Филипова, Изп. директор.
Пожелание: „Пожелавам на екипа по-голяма
подкрепа от институциите, нови партньори и
още по-активни читатели-бисерчета.“

Нашите специални суперсили – програма за спортни изяви на млади хора с
интелектуални затруднения
Цел: Предоставяне на нови възможности за интеграция на
млади хора с интелектуални затруднения в обществения
живот, чрез включването им в организирането и
провеждането
на
публични
спортни
събития.
Организирането на спортни занимания, състезания и
публични събития със спортен характер за млади хора с
интелектуални затруднения, поставя акцент върху
движението, поддържането на фигура и спортуването за
поддържане на здравето, спомага за преодоляване на
социалната изолация и за пълноценното им включване в
живота на общността и за формирането на положителен
образ на уврежданията. Заедно с младежите с
интелектуални и с множество увреждания, в проекта бяха
включени и младежи от общата популация.
Сдружение за подкрепа на лица с умствени
затруднения
За контакти: Мария Чанкова
Варна, кв. Чайка, бл. 67, вх. Б
тел. 052/78 31 63; факс: 052/78 31 65
dc.riviera.vn@gmail.com
www.sdrujenie.com

Номинирал: Галя Койчева, Председател на УС на
Сдружение „Семеен център – Мария”, Варна.
Пожелание: „На екипа на проекта, пожелавам
непобедим дух и силна страст към това, което
правят. Много съмишленици и безброй спечелени
и реализирани проекти. Да продължават да
рушат социалната стигма с много любов и грижа
към хората в неравностойно положение!
Благодаря им за всичко!“
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„Рано ми е“ – национална кампания за превенция на ранните бракове,
половите стереотипи и насилието
Цел: Да насочи общественото внимание към
необходимостта от повишаване на здравната и
сексуална култура на подрастващите и за нуждата от
достъп до образование, което да изгражда система от
знания, умения и позитивни нагласи за здравословно и
отговорно поведение у всички младежи. Бяха обучени
близо 1000 младежи. Отчетена беше промяна в
нагласите на участващите младежи, бяха включени
ромски деца и младежи (Ямбол, Свиленград,
Пловдив) и такива от институции (Пловдив) в
дейностите по места, беше спечелена подкрепата на
16 училища в седемте града, част от които са
продължили обсъждането на темата в часовете на
класния.
Български фонд за жените, с партньорството на
младежките клубове по равнопоставеност към
организациите „Голям брат, голяма сестра –
България“, сдружение „ГЛОУ“, читалище „Умение
2003“, спортен клуб „Изида-Свиленград“, „Екомисия
21 век“ и фондация „П.У.Л.С“
За контакти: Гергана Куцева
ул. П. Парчевич 37Б, 1000 София
тел. 02 986 47 10
office@bgfundforwomen.org
www.bgfundforwomen.org
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Номинирал: Мира Добрева, Координатор „Проекти
и Грантове“ към Български фонд за жените
Пожелание: „Като член на екипа, си пожелавам да
превърнем проекта в ежегодна инициатива, а в
дългосрочен план да успеем да спомогнем за
въвеждането на джендър образование в
училищната програма.“

Гласът на децата“
Цел: Да се насърчи и подобри гражданското включване
в каузите на неправителствените организации и да се
насърчи доброволчеството. Да засилим интереса на
семействата, за да можем да ги привлечем в
дейностите и в каузите на организацията. Да се
създаде една приобщаваща среда за децата със
специални потребности и в риск, с които работи
организацията. Запознаване на децата с работата на
различните специалисти в услугите, в какви случаи
могат да помогнат и ако имат нужда да знаят къде
могат да потърсят помощ. Запознаване на децата с
това, какво е доброволчество, какво е кауза, как да си
разработят идеята, как да планират бюджет и да
съберат съмишленици. На края децата разработиха своя проектна идея и имаха възможност да
я реализират. Така направиха пет малки проекта: събираха книги за библиотека на възрастните
хора в старческия дом; направиха петиция за направата на кучешки парк и помогнаха на приюта
за кучета; събраха средства в подкрепа на едно семейство като доброволците рисуваха лицата
на децата в градския парк; направиха ремонт на една стая в училището и облагородиха
градинката в двора и реновираха три детски площадки в града.”
Сдружение „Бъдеще за децата“
За контакти: Мария Гинева
Казанлък, ул. „Войнишка“ 25
тел. 0878 379 261
special_child@abv.bg
www.speckids.org

Номинирал: Мария Гинева, изпълнителен
директор и ръководител на проекта.
Пожелание: „Да реализираме много други подобни
проекти.“
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Семейството – гарант за щастливо детство
Цел: Да се намали броя на изоставени деца на
територията на община Пазарджик. Срокът за
изпълнение на проекта е две години 2014 –
2106 год. С реализирането на проекта
организацията допринася на местно ниво за
намаляване на броя на изоставените деца,
което е част от дългосрочна държавна
политика. Сдружение „Егида” идентифицира
три конкретни целеви групи от практиката си,
при които в продължителен период е
наблюдавала рискове за изоставяне на
децата. Тези семейства са част от социодемографската и икономическа картина на
община Пазарджик и се идентифицират като
рискови по отношение на грижата за децата.
Сдружение „Егида“
За контакти: Златка Грудева
Пазарджик, 4400
Ул. Княгиня Мария Луиза” 63
Тел. 0896 744 772
egida_pz@abv.bg
http://egidapz.com
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Номинирал: Консорциум „Алианс за социално
развитие” гр. Пазарджик, Гергана Спасовадиректор КСУДС.
Пожелание: „Пожелаваме да бъдат изпълнени с
много здраве, успехи и творчески устрем, които
да им носят удовлетворение и ги водят напред!
Нека новите идеи, печелившите начинания и
просперитетът бъдат техни неизменни
спътници и ги окриляват да постигнат целите си
и да дават най-доброто от себе си. Бъдете
позитивни, креативни и нека усмивките не
слизат от лицата ви! Дерзайте и не спирайте да
мечтаете!“

Отворени врати за междукултурен обмен и доброволчество между
рeхабилитантите от защитените жилища на "Бетел" в България и Испания
Цел:
Повишаване
капацитета
и
организационната устойчивост на Фондация
„Бетел България“ /ФББ/. Проектът е породен
от нуждата за преодоляване на изолацията на
ФББ като структура на Associacion Betel
Internacional /ABI/ поради финансови причини;
за обмен на доброволци, добра практика и
повишаване знанията, опознаване с другите
структури Бетел. Чрез настоящия проект
потърсихме възможност за учене извън
обхвата на нашия опит, като успяхме да
развием мрежа и обмен на знания с други
НПО в ЕС. Осъществихме обмен на доброволци от структури на Бетел между България и
Испания. Целевите групи са –лица от маргинални групи-зависими към упойващи вещества,
бездомни, родители и близки на зависими лица, доброволци, други НПО.
Фондация „Бетел България”
За контакти: Диана Ремесал
София 1335
ж.к. Люлин бл.137 ет. Партер
betel.bulgaria@mail.bg
www.betelbulgaria.org

Номинирал: Диана Йорданова, доброволец.
Пожелание: „Никога, никога не се отказвайте,
колкото и да е трудно. За Господ няма нищо
невъзможно.“
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Диалог
Отговорност
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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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