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Проект на Годината 2018 

 
Церемония Проект на Годината 2018 e събитието, което събира представители на 
граждански организации, водещи бизнес организации, медии, дипломати и хора на 
изкуството. Това е вечерта, в която говорим за добрите - ефективни и интересни 
проекти на граждански организации, които с постоянство и професионализъм променят 
живота на хората. Тази церемония се провежда в първата седмица на пролетта от 2005 
година до сега и в края на вечерта, изпълнителите на отличените проекти си тръгват с 
вечно цъфтящото лале на изключителния майстор Георги Чапкънов. 
 

В началото на годината конкурсът беше обявен за четиринадесети път. Организираме 
го, защото вярваме, че хората и организациите, които ден сред ден работят 
професионално и целенасочено, за да помагат на другите, заслужават признание.  
 

Конкурсът бе отворен за граждански организации, които през изминалата 2018 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 14 проекта. Не са много на брой, но това ги прави още по-
значими. Представени от граждански организации и партньори, родители, членове на 
екипа, доброволци и граждани, участвали в дейностите.  
 
Критерии за оценка 
Всяка година представените проекти се оценяват по предварително обявени критерии - 
постигнати резултати; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; 
участие на хората от целевите групи и местната общност в планиране и реализиране 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 и дипломати. Тази година членове на журито са Силва Зурлева, Член 
на Борда на директорите на Нова Броудкастинг Груп; Петя Колчева, Управляващ 
съдружник в Новел консулт; 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 Александър Димитров, Председател 
на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на А1.  
 
Наградата Проект на Годината e специално изработена от проф. Георги Чапкънов. 
 
Конкурсът и церемонията се осъществяват с медийното партньорство и подкрепа на:  
 
                                                                                                   

 
 

                                           
 

 
 
 

https://nova.bg/
http://novelconsult.net/
http://www.bblf.bg/
http://www.ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/bg/
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Списък на номинираните проекти по реда на 
подаването им: 

 
 
 
Подари време  
Цел: Партньорство и сътрудничество между 
учители, ученици, родители и приятели на 
училището. Разрешаване на проблеми, 
свързани с възпитанието и даване възможност 
на учениците да почерпят от добрия опит. 
Учениците придобиват по- ясна представа за 
живота, който ги очаква – бъдеща професия, 
приятели, ценни съвети. 

 
ОУ „Васил Левски“, Пловдив 
За контакти: Калинка Русалова - учител и 
ръководител на Центъра за работа с доброволци 
към училището 
kali_rusalova@abv.bg  
 

 
Номинирал: Калинка Русалова 
Пожелание: „Да продължаваме да работим заедно 
за бъдещето на нашите деца!” 

 

 
 
 
 
Невронаучен пиано-моторен проект в България за неврологична 
рехабилитация на хора с увреждания, с акцент церебрална пареза 

Цел: Да се изследва дали и как интензивни 
занимания по пиано с честота на обучението 2 
пъти седмично за период от шест месеца водят 
до невропластични изменения в моторната 
област на премотолния кортекс и дали са в 
непосредствена взаимовръзка с комплексното 
трениране на ръцете. Проектът е насочен към 
децата и младежите с увреждания ползващи 
услуги в Дневен център за деца и младежи с 
увреждания. Социалната цел на проекта е 
предоставяне на възможност на хора с 
увреждания, които имат желание да се 
занимават активно за период от шест месеца 
със свирене на пиано, като разучават 
определена партия. Подготовка и изнасяне на 
концерт пред публика в края на проекта. 

 
Eкип на проф. д-р Рене Лампе- Клиника Исар на 
Технически университет Мюнхен съвместно с 
Дневен център за деца и младежи с увреждания 
„Дъга”- гр. Велико Търново 
За контакти: Светлана Хаджийска 
Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев”2 
dcdu_vt@abv.bg   

 
Номинирал: Дневен център за деца и младежи с 
увреждания „Дъга” 
Пожелание: „Да продължат да работят в насока 
подкрепа на хората с увреждания и да разработят 
нови методи и постигнат подобрения, които да 
облекчат ежедневието на лицата с ограничения.“ 
 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

mailto:kali_rusalova@abv.bg
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Имот под наем без наем  
Цел: В помощ на пустеещите къщи по селата в 
България. По нетрадиционен и уникален начин 
събира хора със засичащи се интереси. Среща 
собствениците на празни селски къщи със 
желаещи да ги стопанисват за различен 
период от време срещу поддръжка на имота / 
труд и средства/. 

 
Имот под наем без наем, Плевен 
За контакти: Ирена Ненчева 
https://beznaem.com/  
contact@beznaem.com 

 
Номинирал: Ирена Ненчева. 
Пожелание: „Да оцелее създаденото от нас. 
Горещо се надявам. В момента ни е трудно, 
специфични финансови проблеми и липса на 
достатъчно свободно лично време, за да 
обслужваме дейността, поради нейното 
разрастване ” 
 

 
 
 
 
 
С поглед в бъдещето – училището има смисъл  
Цел: Децата да променят възприятията си за 
училището от скучно, трудно, неприятно и 
безсмислено в интересно, забавно, полезно и 
необходимо място; да насърчи родителите да 
участват с по-голяма отговорност в училищния 
живот и преживявания на децата; да подкрепи 
учителите с нови умения за работа с деца и 
родители; да развие полезните връзки на 
децата с местните професионалисти; да 
насърчи местните училищни ръководства да 
укрепват и управляват добре новосъздадените 
връзки между деца, учители, родители и бизнес. 
 
 

 
Център за приобщаващо образование  
За контакти: Цветан Кадиев 
София, ул. Княз Борис I 133 
ts.kadiev@cie-bg.eu  
www.cie.bg     

 
Номинирал: Цветан Кадиев, член на екипа. 
Пожелание: „Успех и все така безкрайна 
упоритост в работата  “ 
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Грижа в ранната възраст 

Цел: Подобряване на развитието и 
благосъстоянието на децата в ранната детска 
възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран 
здравно-социален подход в грижата за тях. 
Проектът цели, от една страна, да насочи 
политическото и общественото внимание върху 
темата за ранното детско развитие, и от друга, 
да предизвика промени „отдолу нагоре“ в 6 
конкретни здравни заведения и социални 
услуги, в посока подобряване на грижата за 
децата в ранна възраст.  

 
 

Фондация „За Нашите Деца“  
За контакти: Ваня Кънева, 
Ръководител „Проекти и застъпничество“ 
ул. Гюешево 21, кв. Сердика, гр. София,  
v.kaneva@detebg.org 
www.detebg.org  

 
Номинирал: Фондация „За Нашите Деца“. 
Пожелание: „Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 
години работи в подкрепа на най-уязвимите деца в 
ранна възраст и техните семейства. През 
цялото това време екипът на фондацията 
кандидатства и реализира проекти за проучване 
на най-добрите световни и европейски практики в 
подкрепа на децата в ранна възраст и техните 
семейства, които не само прилага в работата си, 
но и споделя с широк кръг заинтересовани страни. 
Нашата цел е да допринесем за това в България 
да има адекватна политика и практика в подкрепа 
на ранното детско развитие, отговаряща на най-
високите световни стандарти. Пожелаваме си да 
успеем да постигнем тази цел.” 

 

 
 
Център за превенция и спорт, с. Балван  
Цел: деца и младежи от Община Велико 
Търново да се обучават в практически и 
теоретически занимания, осигуряващи мерки 
за тяхната сигурност и предпазване от 
ежедневните рискове.  Дейностите 
реализирани в Център за превенция и спорт са 
насочени към възпитаване на култура за лична 
безопасност, безопасно мислене и двигателна 
активност в подрастващите. Центърът 
разполага с обзаведена фитнес зала, 
специализирани кабинети с указателни пана за 
превенция на пожарната безопасност, 
оказване на първа помощ при катастрофи, 
бедствия и аварии и др., като от 2018 година 
са разкрити и две площадки на открито за 
пътна и пожарна безопасност. Дейността на Центъра е насочена към деца в училищна възраст и 
младежи посещаващи Центрове за работа с деца и младежи и училищата, функциониращи на 
територията на Община Велико Търново.  

 
 

Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“  
За контакти: Благовеста Факирова, председател  
с. Балван, общ. Велико Търново 
rilski_1999@abv.bg   

 
Номинирал: Община Велико Търново - Росица 
Димитрова, Директор на Дирекция „Социални 
дейности и здравеопазване“. 
Пожелание: „Да продължава да реализира социално 
значими проекти, насочени към превантивни 
дейности за гарантиране правата на децата, 
опазване на живота и здравето им и повишаване 
на тяхното благосъстояние.“ 
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Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални 
затруднения 

Цел: Целта на проекта е да въведе уникален по 
рода си модел за творческо взаимодействие и 
да създаде лаборатория, в която участват хора 
с интелектуални затруднения, артисти и 
социални работници. Взаимодействието между 
тези три групи, общуването и съвместното 
участие в творчески процес е ключова задача 
на проекта и цели да позволи на творците да се 
докоснат до социалните измерения на 
изкуството, да даде възможност на хората от 
една от най-изолираните групи да творят и да 
се изявяват, както и да спомогне за 
разширяване на кръгозора на социалните работници. Дейностите в проекта бяха документирани 
в кратки видеа с цел популяризиране на въздействието и насърчаване включването на повече 
творци в социално ангажирано изкуство.  
 

 
Сдружение „Творци“ в партньорство с Фондация 
„Светът на Мария“  
За контакти: Миряна Маламин-Сирийски 
София 1680, бул. „България“ № 88, офис 8 
тел. 02/808 171 
факс: 02/854 84 64 
miryana@mariasworld.org 
www.mariasworld.org  

 
Номинирал: Фондация „Светът на Мария“ 
Пожелание: „Да продължим да се развиваме, да 
намираме работещи модели за социално 
включване и реализация на хората с 
интелектуални затруднения, както и да 
организираме повече дейности за приобщаване 
към културния живот на общността.” 

 

 
 

 
ТЕЛЪС Дни на подкрепа 

Цел: Опазване на околната среда и 
намаляване на въглеродния отпечатък на 
компанията, като социално отговорна такава. 
Също така подобряването на средата за 
населението на с. Долна Диканя, община 
Радомир в частност. Чрез залесяване на 12 
000 фиданки от зимен дъб се разрешава 
актуалния проблем по обезлесяване на горски 
площи в района на селото поради изсъхване и 
унищожение от корояди на някогашната 
иглолистната растителност. Според експерти 
зимният дъб е най-подходящ за спецификата 
на терена и почвата. Проектът е насочен към 
цялото местно население в района на с. Долна 
Диканя, туристическия поток около язовира, както и към служителите на компанията, техните 
близки и всички доброволци, включили се в доброволческата залесителна инициатива.  
 

 
TELUS International Europe  
За контакти: Ива Колева, 
София, ул. „Алабин“ 1, ТЕЛЪС Тауър 
ivanka.koleva@telusinternational.com  
 

 
Номинирал: Ивана Кънчева, служител в ТЕЛЪС 
Интернешънъл България и участник в 
инициативата. 
Пожелание: „Да продължават да развиват 
средата у нас и да дават пример на бизнеса как да 
бъде отговорен участник в подобряването на 
условията и качеството на живот, чрез 
инвестиране във финансово оправдани, 
ефективни и устойчиви инициативи.“ 
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Център за семейно-медиирана интервенция  
Цел: Представяне, въвеждане и утвърждаване 
на иновативна за България услуга, в която 
семейството е движещата сила, основана на 
признаването на неговите силни страни и 
компетенции. Обучения за родителите за 
надграждане на техните знания и умения, както 
и популяризиране на модела и ползите от него 
сред специалисти, партньорски организации, 
родители и обгрижващи. Проблемите, които 
проектът решава са свързани с изолацията, в 
която родителите и децата попадат, с липсата 
на умения на самите родители да се справят в 
трудни ежедневни и житейски ситуации. В 
повечето случаи в изолация, социална и 
образователна, изпадат не само децата, но и 
техните родители/членове на разширеното 
семейство, което ги поставя в риск от попадане в уязвими групи. Липсват достатъчно 
възможности за социална интеграция на семейството като едно цяло, чрез съвместни дейности. 
Липсва устойчива, емоционална връзка родител-дете. Център за семейно-медиирана 
интервенция задава модел за работа с деца със специални потребности и хората, които се 
грижат за тях, различен от „експертния“ и фокусиращ се върху потребностите на цялото 
семейство, а не на детето като отделна единица. Модел, който подсилва ролята на семейството 
в терапията на детето и я превръща във водеща. Овластява родителите с умения и знания да 
продължат правилно да работят с детето 24/7/365. Утвърждава стабилни взаимоотношения 
родител-дете, които са съществени за постигане на добри резултати в развитието на детето. 
Проектът е насочен към деца със специални потребности от 2 до 7 години и техните родители, 
близки и обгрижващи.  

 
Фондация „Карин дом“ 
За контакти: Дарина Райкова 
Варна, местност Св. Никола, п.к. 104 
draykova@karindom.org  
www.karindom.org  

 
Номинирал: Яна Андонова, майка на Христо, 5 г. 
аутист. 
Пожелание: „Да бъдат здрави и все така отдадени 
на своята работа, да ни подкрепят в 
предизвикателствата и заедно да работим за 
доброто развитието на нашите деца със 
специални потребности!” 
 
 
 

Активизъм за права на жените: Творческа резиденция за развитие на 
женско движение  
Цел: Създаване на устойчив доброволчески 
екип от активистки, момичета и млади жени, 
които чрез изкуство и организиране на 
общностни събития да работят за 
утвърждаването на силно женско движение. 4 
дневна творческа резиденция, на която 
момичета и млади жени с вече изразен 
интерес в сферата на правата на жените 
участват, за да станат част от 
новосформиран доброволчески екип, които 
чрез активизъм и художествени и 
литературни изразни средства работи за 
развитието на силно женско движение. 
Публикуване на онлайн списание включващо 
илюстрации и статии посветени на правата 
на жените. 

 
програма Академия „Екатерина Каравелова“ на 
Институт за изследвания на мира - Пловдив  
За контакти: Марина Кисьова де Хеус 
marina.kisyova@gmail.com      
https://www.sheinbulgaria.org/   
https://www.facebook.com/AkademiaEkaterinaKaravelo
va/  

 
Номинирал: Академия „Екатерина Каравелова“.  
Пожелание:  
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Три действия в подкрепа на Истанбулската 
конвенция 

Цел: Да повиши информираността относно структурното 
явление на насилието над жени и домашното насилие и 
спешната нужда България да ратифицира Истанбулската 
конвенция. Целихме достигане до обществеността, 
провеждайки три свързани действия, които да стимулират 
хората да вникнат дълбоко в конвенцията и да упражнят 
обществен натиск върху институциите, отговорни за 
ратифицирането й.  
 

 
Сдружение за Доброволчески Труд Си Ви Ес - 
България  
За контакти: Ширин Ходжева 
communication@cvs-bg.org  
www.cvs-bg.org  
   

 
Номинирал: Ширин Ходжева, Сдружение за 
Доброволчески Труд Си Ви Ес – България. 
Пожелание: „Работим за все повече овластени 
жени и все по-малко насилие основано на пола.” 

 

 
 
 
Дигитално общество на младите варненски иноватори 

Цел: Насочване на енергията на младото 
поколение към усвояване на знания в 
проспериращи сфери и отрасли, придобиване 
на умения в областта на предприемачеството 
и усвояване на мотивационни техники за 
успеваемост. Динамиката на съвременния свят 
ощетява младото поколение по посока на 
подкрепа на изборите в живота – както лични, 
така и социални. Проектът иска да създаде 
работеща младежка общност, която да се 
мотивира и обучава, посредством дигиталните 
технологии, да усвоява комуникативни и 
лидерски умения. Сътрудничи на семейната и 
образователната система във възпитанието и 
формирането на личностните качества на младежите и девойките. Фокусира се върху 
свободното време на участниците, реаранжира заниманията, хобитата и интересите им, 
стимулира откриването на силните страни на личността и провокира пренасочването на 
потенциала в успешното реализиране на младите хора. Бенефициент на проекта са младежи и 
девойки на възраст от 15 до 29 години – ученици, студенти и безработни на територията на гр. 
Варна.  

 
Асоциация „Да съхраним жената“- Варна 
За контакти: Д-р Йорданка Ненчева 
тел. 052 / 600 137 
women_asg@abv.bg 
www.woman-bg.bg  

 
Номинирал: Пламен Иринков - Мангуста Флейм ЕТ. 
Пожелание: „Непрекъснато професионално 
развитие; участие в конкурси, с цел стимулиране 
на своята;  споделяне на добрия си личен опит и 
успешни практики с колеги и организации, с цел 
развиване капацитета на гражданското 
общество”. 
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Хоспис и палиативни грижи за терминално болни възрастни хора 

Цел: Да осигурим най-вече човешка, както и 
медицинска грижа за хора в последния стадий 
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 Паприкова   
ул. Светослав Тертер 39 
София, 1124 
тел: 02 / 946 13 96 

 
Номинирал: Мария Цанкова, доброволец в 
организацията от 20 години. 
Пожелание: „Не е важно сам да светиш, а да 
запалиш и други хора па пътя!“ 

 
 
 
Подкрепа на родителството 
Цел: Чрез подкрепа на родителството да се 
намалят случаите на изоставяне на деца, 
насилие и недостатъчна грижа в семейства в 
неравностойно социално положение, живеещи 
в квартали и махали, населявани предимно с 
ромски общности във Варна и близките села. 
За период от четири години 63 семейства (с 
126 деца) са получили подкрепа за 
предотвратяване на непосредствен или 
потенциален риск от изоставяне на деца и са 
подобрили грижите си за тях.  
 

 
Сдружение „Съучастие”  
За контакти: Илиян Ризов  
Варна, 9020, жк „Възраждане”, бл.22, ап.91 
ilriz@yahoo.com  
www.sauchastie.org  

 
Номинирал: Деси Ламбина, „Кидс Кеър“ (Лондон). 
Пожелание: „Пожелаваме на екипа на Сдружение 
„Съучастие“ да реализира идеята си за създаване 
на Семеен център, където родители и деца ще 
играят заедно, за да не повтарят пропуснатото 
детство на по-възрастните, ще учат и развиват 
нови умения, за да излязат от спиралата на 
бедността.“ 
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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   
предполага използване на 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. Фамилната 
групова конференция се основава на овластяване и стимулиране на ролята и отговорността на семейството и децата. 
 

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 2019 
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. 
 
 

София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2 
тел: 02 / 944 27 55 

info@tulipfoundation.net            www.tulipfoundation.net 
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