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Проект на Годината 2019 

 
Всяка година в първата седмица на пролетта организираме церемония за  наградите 
Проект на Годината. Признанието към хората, които стъпка по стъпка променят живота, 
събира представители на граждански организации от цялата страна, водещи бизнес  
организации, медии, дипломати и хора на изкуството.   
 
В края на миналата година обявихме конкурса за петнадесета поредна година. Вярваме, 
че хората и организациите, които работят професионално и целенасочено, за да 
помагат на другите, заслужават признание. Признанието е най-добрата награда. 
Конкурсът бе отворен за граждански организации, които през изминалата 2019 година 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, 
дейностите или хората, към които са насочени.  
  
Номинации 
През февруари получихме 28 номинирани проекти на сдружения, фондации, читалища, 
центрове, общини и детски градини от различни части на страната. Пет от тях са 
реализирани в София, 8 са в големи градове, други 9 са изпълнени от местни 
организации в малки градове и 8 са осъществени в села. Един проект е международен, 
а дейностите по шест други са на национално ниво. Проектите са номинирани от 
граждански организации и партньори, читалища, общини и заместник кметове, училища, 
членове на екипа, доброволци, хора с увреждания и граждани, участвали в дейностите, 
Върховен комисариат за бежанците на ООН, Софийска опера и балет.  
 
Критерии за оценка 
Дейностите, начина на работа, изпълняващите организации и членовете на журито са 
различни всяка година. Не се променят критериите, по които се оценяват номинираните 
проекти. Те са обявени предварително – резултати за хората; 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, творци и дипломати. Тази година членове на журито са Петя Колчева, 
Управляващ съдружник в Новел консулт; Снежина Петрова, театрална и филмова 
актриса, ръководител на Департамент „Театър“ на Нов български университет, Н. Пр. 
Андреа Вике, Посланик на Австрия в България; Ираван Хира, Главен изпълнителен 
директор на Hewlett Packard България и Председател на Българския форум на бизнес 
лидерите, Станислава Танева, Управител на Ситибанк Европа - клон България, Атанас 
Добрев, Главен изпълнителен директор на БТК и Ивайло Славов, Главен изпълнителен 
директор на Булпрос и председател на Българската аутсорсинг асоциация.  
 
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: 

 
 
 
Благотворително събиране на 
пластмасови капачки за рециклиране 
„Аз Вярвам и Помагам”   
Цел: Кампания за събиране на капачки в помощ 
на природата и недоносените с три основни 
цели: Екологична насоченост и опазване на 
околната среда; Възпитание, образование и 
мотивация на подрастващите; 
Оползотворяване на събраните средства към 
отделения пряко свързани с недононосени и 
новородени бебета. Повече събрани отпадъци 
за рециклиране, обединение на хиляди хора в 
една обща кауза, закупуване и даряване на 
живото-спасяваща апаратура, която помага за 
спасяването на хиляди бебета. 

 
Сдружение „Аз Вярвам и Помагам”, Варна 
За контакти: Владислав Николов 
Варна, ул. „Битоля“ 3а 
az.vip.varna@gmail.com  
https://www.facebook.com/azvyarvamipomagam/  
 

 
Номинирал: Владислав Николов, председател. 
Пожелание: „Здраве, постоянство, силна вяра в 
собствените възможности на всеки един от тях и 
обединение в името на доброто. 
Продължаваме обединени!” 
 

 
 
 
 
„Гласувайте за Европа” / “Vote for 
Europe” 

Цел: Изграждане на европейски ценности и 
запознаване с демократичните процеси в 
Обединена Европа и предстоящите европейски 
избори. Повишаване значението за 
информиран избор и насърчаване гласуването 
на изборите за европарламент. Организиране 
и провеждане на събития с младежи над 18 
години в 3 и повече училища в град Варна, за 
овластяване на гражданската активност на 
местно и национално ниво, дискусионна среща 
на учениците с младежки представители от 
различни семейства. 

 
Сдружение „Европейски проекти в България” 
За контакти: инж. Боянка Александрова 
София, 1379, ж.к. Седрика ул. „Гюешево, № 73, 5Г2 
Sepb_2000@abv.bg  
www.europeanprojects.free.bg  

 
   

 
Номинирал: Дани Матев, доброволец 
Пожелание: „Творчески успехи, предприемачески 
дух и нови предизвикателства.“ 
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Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.  
Цел: Повишаване качеството на живот на 
62 деца и младежи, които живеят в 
Центрове за настаняване от семеен тип на 
фондация „Сийдър“ в градовете Кюстендил 
и Казанлък. 48 от тях са с тежки 
интелектуални увреждания. Преживените 
травми от изоставяне и неглижиране в 
ранното детство водят до трудности в 
създаването на трайни връзки и 
приятелства, липса на умения за 
самостоятелност и на мотивация за учене и 
развитие. Поради обществените нагласи и 
недостъпната среда децата и младежите 
често са обект на дискриминация и не са 
достатъчно включени в живота на местните 
общности. Чрез проекта фондацията 
осигурява възможности за личностно 
развитие на децата и младежите, 
повишаване на тяхното самочувствие и 
активно включване в обществото. 

 
Фондация Сийдър 
За контакти: Анета Филипова 
София, бул. „България“ 69, ет. 3 
aneta@cedarfoundation.org  
www.cedarfoundation.org 

 
Номинирал: Наталия Кирилова, Член на Борда на 
директорите. 
Пожелание: „Да продължават да променят животи 
с отдадеността, която винаги са демонстрирали.” 
 

 
 
 
 
 
Алтернативни образователни услуги 
за децата от малките населени места 
на община Търговище  
Цел: Целта на проекта е да се осигури достъп 
до алтернативни услуги за ранно детско 
образование на децата от малките населени 
места на община Търговище. Чрез тези услуги 
да се  подкрепи подготовката на деца от 
уязвими общности  за включване в българската 
образователна система чрез участието на деца 
и родители  в практически занимания по 
програми на ФДРС, основани на игра. 
/„Елементът игра“, включващ програмите 
„Библиотека на играчките“, „Разкажи приказка“ и 
„Музика в действие“/. 
 
 

 
Сдружение „Клуб на нестопанските организации“  
За контакти: Невена Маджарова 
Търговище, ул. 30 януари, № 1 
clubngo@abv.bg  
www.clubngo.org     

 
Номинирали: Здравка Бонева, секретар, Народно 
читалище с. Буховци и Анета Кирчева, секретар, 
Народно читалище с. Пробуда. 
Пожелание: „Още много полезни инициативи!“ 
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Всички заедно 

Цел: Организиране и провеждане на спортно и 
развлекателно мероприятие за деца и лица с 
увреждания и ползватели на социални услуги 
на територията на община Лесичово, което да 
подобри качеството на социалния им живот. 
Хората, към които бе ориентиран проекта, са 
хора с физически увреждания и деца 
настанени в Център за настаняване от семеен 
тип. Много от хората с увреждания се 
притесняват извън Дома, именно след този 
проект и общуването с много хора чрез игри и 
спортно - развлекателни мероприятия 
допринесе за тяхното желание за пътуване и 
пътешествия, както и социализация.  

 
 

Община Лесичово  
За контакти: Веселина Милкова, зам. кмет 
Oba_lesichovo@abv.bg   

 
Номинирал: Веселина Милкова, Заместник кмет – 
хуманитарна политика на община Лесичово. 
Пожелание: „Да продължава да работи в услуга на 
хората с увреждания и хората, които имат нужда 
от нашата помощ.” 

 

 
 
 
Фестивал на любителските театри на името на Кръстю Пишурка  
Цел: Да даде поле за изява на малки 
самодейни любителски театрални състави от 
цялата страна, които да покажат своите 
актьорски умения на сцена пред публика, без 
самите те да са професионални актьори. 
Фестивалът подобрява театралната култура 
и задоволява културния и душевен глад на 
жителите и гостите на град Лом щом дойде 
есента всяка година в края на месец 
септември - в Северозапада е време за 
театър. Фестивалът подпомага и развитието 
на местната икономика - гостуващите 
състави нощуват в местните хотели, хранят 
се в местните заведения, като по този начин 
увеличават капитала на местната икономика. 
Специално за Фестивала в града пристигат и 
хора от цялата страна и чужбина, като традиция във всичките му издания през всичките вече 
тринадесет години на провеждането му, е международното участие на театрални трупи от 
чужбина - Македония, Сърбия и други. Фестивалът на любителските театри в Лом е насочен към 
абсолютно всеки любител на театралното изкуство, към хора от всякакви професии и интереси и 
е подходящ, както се казва за деца от 1 до 101 години. Постановките, които се предлагат пред 
ломската публика са за деца- дневни представления и възрастни, следобедни- подходящи също 
за всички възрасти и вечерни спектакли- които са по-въздействащи и всъщност привличат най- 
голям брой зрители в залата.  

 
 

Читалище „Постоянство-1856“, Лом 
За контакти: www.postoyanstvo.alle.bg  

 
Номинирал: Зрител 
Пожелание: „На екипа на читалище „Постоянство-
1856г.“, гр. Лом ще пожелая крепко здраве, още 
много творчески успехи и търпение, защото 
организирането на подобен форум от национален 
мащаб не е никак лесна работа.” 
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Взаимодействие на заинтересованите страни при работа с деца в детската 
градина  
Цел: Осигуряване на иновационна 
образователна среда за реализиране на равен 
достъп до качествено предучилищно 
образование и приобщаване на всяко дете. 
Оптимизиране на възможностите на детската 
градина да се превърне в център за 
образователна, културна и социална дейност 
за децата, учителите и родителите, не само 
като краен продукт, но като атмосфера, дух и 
начин на мислене за осъществяване на 
многостранни инициативи, гарантиращи 
формирането на комуникативна и действена 
компетентност на целия екип. Проектът беше 
насочен към деца, родители, учители, директор 
и други заинтересовани страни.  
 

 
ДГ ,,Валентина Терешкова“, Батановци  
За контакти: Ани Паласкова 
гр. Батановци, ул. ,,Св. Св. Кирил и Методий“ 40 
batanov4e@abv.bg 
http://dg-batanovtsi.eu/  

 

 
Номинирал: Доника Груева, учител. 
Пожелание: „Да продължи своята цел за  работа 
със заинтересованите страни в името на 
децата.“ 
 

 
 
 

 
Красотата в детските очи  
Цел: Да обогати и развие детската личност 
чрез художествено-дидактични средства – 
рисунки/пана за стени. Насочен е към 
децата-ползватели на предоставяните 
услуги и програми от специализирани 
институции за работа с деца в риск от град 
Варна. Създаването на художествена 
стойност в обитаваните от децата 
пространства и среда има комплексно 
въздействие за естетическото възприемане 
на действителността, като съдейства за 
социализацията и благоприятното развитие 
на детската личност. Специално 
проектираните за целта рисунки/пана, 
спомагат създаването на условия за 
ефективно подпомагане на образователния 
процес, като същевременно използват възпитателните, терапевтични и корекционни аспекти на 
художествено въздействие върху децата за тяхното успешно развитие и интеграция.  
.  
 

 
Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, Варна  
За контакти: Стамена Христова, управител 
educateandinspire.eu@gmail.com  
http://www.educateandinspire.eu  

 
Номинирал: Стамена Христова, управител. 
Пожелание: „Пожелавам неизчерпаеми сили и 
вдъхновение, нови съмишленици, нестихващи 
успехи и удовлетворение.“ 
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Чудната градина  
Цел: Да се създаде социално предприятие, в 
което да работят младежи с интелектуални 
затруднения. Все още липсва държавна 
политика за създаване на подкрепена трудова 
заетост. Хората с интелектуални затруднения 
не работят, просто защото никой не ги наема. 
Смятани са за нетрудоспособни, а те са 
здрави физически и с малко подкрепа могат 
да работят не по- зле от повечето хора. 
„Чудната градина“ е социално предприятие, 
което дава възможност за целогодишна 
работа. Разполага с 4дка обработваема земя, 
от които 880 кв.м. оранжерии. Отглеждат се 
зеленчуци и цветя, които се продават на 
място, тъй като градината е в централната 
част на града. Към момента в „Чудната 
градина“ работят 22 души с увреждания, 16 от които с интелектуални затруднения. Те са на 
възраст от 21 до 55 години, като за повечето от тях това е първа работа. Три от момичетата са 
със свалени запрещения. Подобри се материалния статус на всички. Чувстват се подкрепени, 
овластени, повиши се тяхното лично самочувствие. Градината е разпознаваема от местната 
общност. Хората предпочитат техните екологично чисти зеленчуци. Идват поръчки за цветя от 
цялата страна. 

 
Фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич 
За контакти: Мария Методиева 
Добрич, ул. „Суха река“, зад Лидъл 
stnicolay@yahoo.com  
http://chudotvorets.bg.cm/index.html  

 
Номинирал: Галя Миткова, Началник отдел 
„Канцелария и административно обслужване“ 
Община град Добрич. 
Пожелание: „Да продължават успехите 
постигнати през изминалата година. Да успеят 
да превърнат от прецедент, „Чудната градина“ в 
практика наблюдавана в цялата страна. Да 
успеят и да променят не само обществените 
нагласи по отношение на хората с 
интелектуални затруднения, но и политиките за 
тях.” 
 
 
 
 
 

Денонощно споделено пространство за учене „StudyHub”  
Цел: Да реши двата основни проблема, с които 
се сблъскват живущите на територията на 
Студентски град. Първият е липсата на 
подходящи места за индивидуална или групова 
работа по проекти, тъй като на територията на 
квартатала съществува само една библиотека, 
която има ограничено работно време. Другият 
основен проблем е липсата на условия за 
формиране и развитие на студентска общност. 
След първите няколко месеца работа на 
StudyHub през мястото са минали над 600 
души. 

 
Сдружение „Студенти в действие“  
За контакти: Мартина Георгиева 
studyhub.bulgaria@gmail.com  
http://studyhub.bg/  
    
 
 
 

 
Номинирал: Лъчезар Йорданов, гл. секретар на 
сдружението.  
Пожелание: „Да бъде все така мотивиран и 
амбациозен, както бе досега.“ 
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Обособяване на детски кът в 
читалищна библиотека  
Цел: Обособяване на единно цветно, 
приветливо и уютно място за четене за децата 
от ранна детска, предучилищна и училищна 
възраст, живущи в населеното място. Важна 
част от дейността на библиотеката е и 
насърчаване на детското четене чрез 
организиране на различни културни прояви, 
подходящи за деца в обособеното за целта 
публично пространство.  
 

 
Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“,  
с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив  
За контакти: Любомир Петров, секретар 
lyubomirpetrov_97@abv.bg   
www.librarystoletovo.wordpress.com    

 
Номинирал: Любомир Петров, читалищен 
секретар. 
Пожелание: „Здраве и много вдъхновение за 
реализиране на много и полезни за местната 
общност дейности!” 
 

 
 
Международен кинофестивал за късометражно кино на млади автори 
"Карантината" 2019  
Цел: Опазване на рибарско селище 
"Карантината", като част от съвременния 
български фолклор, поминъка на рибарите и 
техния бит; Стимулиране на доброволчеството 
в артистичните младежки среди; 
Популяризиране на творби на млади автори. 
Филмов фестивал „Карантината“ осигурява 
сцена за изява на млади творци. Ползватели 
са местната рибарска общност, гражданите на 
Варна, млади автори и творци. 

 
Сдружение „Школа по изкуствата за деца и 
младежи в неравностайно положение ДЕДАЛ", 
Варна 
За контакти: Дарин Сотиров 
dedalgroup@mail.bg 
http://thequarantine.org   

 
Номинирал: Илиян Илиев, Обществен център за 
околна среда и устойчиво развитие. 
Пожелание: „Успех в начинанието! Винаги ще 
помагаме с каквото можем.” 
 

 
 
Създаване на Социално предприятие 
за кетърингови услуги „ПАРТИ КЛУБ” 

Цел: Улесняване на достъпа до заетост и 
подкрепа за професионална интеграция на 
уязвими  групи в сферата на социалната 
икономика в гр. Русе; Насочен към бенефициенти 
от рискови групи на пазара на труда /безработни 
с увреждания, до 29 г. и над 54-годишна възраст, 
продължително безработни, от социални домове 
и центрове/ и със затруднен достъп до заетост.  

 
Сдружение „Дом на идеята“, Русе 
За контакти: Димитър Георгиев   
Galstrum74@gmail.com  

 
Номинирал: Димитър Георгиев, председател. 
Пожелание: „Да продължават да пишат своята 
незабравима история още дълги години! Да 
продължават професионално и непреклонно да 
подкрепят социалния бизнес с иновативни и 
креативни решения. За мен е чест и удоволствие 
да работя с тях!“ 

12 
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АРТ мозайка - творим и се забавляваме ЗАЕДНО  
Цел: Насърчаване на детското и младежко 
творчество, креативност и иновативност чрез 
интерактивни, неформални методи на 
себеизразяване. Живеещите в селата деца и 
младежи са в  силно неравностойно положение 
спрямо връстниците си от общинския град, тъй 
като в селата единствените центрове за 
култура и изкуства са читалищата, но не всички 
предлагат клубове по интереси, от които 
децата и младежите биха се заинтересовали. 
Целевата група на проекта са деца от 3-15 
години. Създадохме арт ателиета, които 
включват усвояването на нови знания и умения 
чрез съвременни техники, много смях, игри и 
забавления. 
 

 
Сдружение „Млади, активни, креативни“  
За контакти: Катя Алексиева-Стойнова  
с. Куртово, общ. Карлово 
makngo@abv.bg   

 
Номинирал: Катя Алексиева, председател. 
Пожелание: „Пожелавам на целия екип да не губи 
„набраната инерция“ и да продължи да вдъхновява 
и насърчава децата от малките населени места 
да бъдат активни и да търсят различни форми, 
чрез които да усъвършенстват своите знания, 
умения и компетентности.“ 
 

 
 

 
Силните страни на характера в нас и около нас  
Цел: Да изгради лексика, умения и поведения 
по силни страни на характера като упоритостта, 
любопитството и социалната интелигентност в 
учениците от НУ „Яне Сандански“ - Разлог чрез 
провеждане на тематични меки дейности за 
децата през лятната ваканция и учебната 
година, създаването на подходяща среда и етос 
в училището за това и ангажирането на 
родителите и местната общност в града с 
образователната иновация по внедряването на 
позитивното образование и образованието за 
развитие на характера като иновативни подходи 
в началното училище съгласно Програмата за 
иновации в средното образование на МОН.  
 

 
Сдружение „Общност Каузи и Начинания”, Разлог 
За контакти: Димитър Татарски  
office@character.bg  
www.character.bg   

 
Номинирал: д-р Георги Тренчев, НУ „Яне 
Сандански“, Разлог. 
Пожелание: „Пожелаваме на екипа на проекта 
повече подобни инициативи за реализация в 
училището ни, в града ни и в страната, така че 
да бъде осмисляно времето на децата през 
лятната ваканцията и учебната година с 
позитивни преживявания, изграждащи лексика, 
умения и поведения за характер в тях, и то с 
активното участие на родителите, учителите и 
местната общност в това.“ 
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План Z  
Цел: Създаване на първата онлайн платформа 
в България за персонални консултации и 
подкрепа на момичета и жени в риск и техните 
семейства при ситуации на трафик, домашно 
насилие, насилие на работното място, 
психологически тормоз, сексуално насилие, 
дискриминация, неравностойно положение, 
маргинализирани групи и пр. Платформата  ще 
подпомогне целевите групи за подобряване 
качеството им на живот, извеждането им от 
ситуации, застрашаващи физическото и 
психическото им здраве, ще осигури 
професионална подкрепа и гаранции за 
действително равенство на жените. 
Платформата ще  подпомогне  овластяването 
на жени в риск, чрез социално включване, надграждане на техните умения и знания, 
подобряване достъпа до нови технологии, обучения, професионална интеграция, ще увеличи 
техните възможности и шансове за извеждане от рискови ситуации.  
 

 
Сдружение „Зонта Интернешънъл Клуб Св. 
София”, гр. София 
За контакти: Росина Тодорова, президент  
zcsaintsofia@gmail.com  
https://www.facebook.com/zontaclubofsaintsofia/   

 
Номинирал: Христина Станева, зам. директор 
"Административни въпроси", Софийска опера и 
балет. 
Пожелание: „Да бъдат все така свежи и идейни! Да 
продължават да пишат своята незабравима 
история още сто години, тъй като „Зонта 
Интернешънъл“ през 2019 отбеляза своята първа 
сто годишнина! Все така професионално и 
непреклонно да подкрепят българската жена с 
иновативни и креативни проекти.  С пожелания за 
много вдъхновение, успехи и усмивки!“ 
 

 
 
Социално включване и развитие за младежите от община Бургас 
Цел: Създаване на условия за личностно и 
професионално развитие и пълноценно 
социално включване на деца и младежи в 
неравностойно положение от град Бургас, 
включително такива с увреждания и в риск, 
настанени в резидентни услуги, чрез 
комплексни дейности за формиране на умения, 
нагласи и взаимодействие с местната общност. 
Проектът е насочен към компенсиране на 
дефицита на резидентните услуги в 
отглеждането и възпитание на деца, а именно 
предоставяне само на „базова грижа“. Затова 
предлага иновативни решения за насърчаване 
на личностното и професионално развитие на 
децата и младежите и повишаване на 
увереността им в собствения им потенциал и 
заложби. А от друга подпомага дейността на 
социалните работници и изграждането на 
доверие между тях и настанените в ЦНСТ-та.  
 

 
Сдружение „ПроБудник“, гр. София (в 
партньорство с община Бургас)  
За контакти: Ния Петрова  
probudnik@gmail.com  

 
Номинирал: Ния Петрова, председател. 
Пожелание: „Да мултиплицира проекта и в други 
градове и общини и да популяризира създадените 
обучителни инструменти сред повече социални 
работници.“ 
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Сбъдване на (не)възможните мечти  
Цел: Проектът е създаден за деца и младежи, 
които живеят разделени от семействата си в 
резиденти услуги, специализирани институции 
и приемателни центрове за лица, търсещи 
международна закрила в България. Целта му е 
да помогне на младите хора да създадат свой 
личен проект за живота след напускане на 
държавната грижа, както и да създаде 
необходимите условия за начертаване на 
стъпките към самостоятелността. Този момент 
на раздяла е тежък за младите хора, които са 
прекарали целия си живот или част от него в 
среда, която създава зависимост. Липсата на 
житейска опора и несигурността, натрупаната 
неувереност и преживените травми, правят 
младежите особено уязвими. В социалната сфера често ги причисляваме към високо-рисковите 
групи, когато заговорим за социално-значими проблеми, свързани с насилие, зависимости, 
проституция, трафик на хора. Макар и да изглежда очевидно, че младежите се нуждаят от 
специална подкрепа и внимание, на местата, където живеят, често липсва ангажираност и 
съпричастност, липсва инициативност за работа, а когато ги има – нерядко липсват ресурси и 
идеи как да се помогне.  
 

 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца  
към Нов Българския Университет  
За контакти: Валентина Симеонова 
София 1142, ул. „Хан Крум“ 38А 
simeonova.consult@gmail.com   
http://knowhowcentre.nbu.bg/   

 
Номинирал: Евгения Тонева, част от екипа на 
организацията без да е директно ангажирана с 
проекта. 
Пожелание: „Бих искала да пожелая на екипа – 
хора, които са ми наистина близки – да не губят 
усещането си за смисъл и ценност. То е 
вътрешен компас.“ 
 

 
 
 
6:0 за хората срещу зависимостите  
Цел: За хората, които са пристрастени към 
различни психоактивни вещества, са 
необходими примери, които са преминали 
успешно лечение, както и промяна в 
отношението на обществото към тях. Целта на 
проекта е да помогне за преодоляване на 
социалните бариери пред зависимите и да 
увеличи мотивацията им да преминат лечение. 
Също така, да им помогне да се научат да 
водят пълноценен живот без употреба на 
вещества. Проектът е насочен към 
пристрастените към алкохол, наркотици и 
хазарт. В проекта участват хора от 18 до 60 
години от България, Гърция, Северна 
Македония, Русия и Украйна.  
 

 
Сдружение „Реванш”, София  
За контакти: Николай Диков  
revanshsofia@gmail.com  
www.revansh.eu  

 
Номинирал: Николай Диков, управител. 
Пожелание: „Успех, смелост и координиране на 
действията. Защото промяната на отношението 
е процес.“ 
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Всеки ученик ще бъде отличник  
Цел: Проектните дейности са насочени не само 
към превенция на отпадането и задържане на 
ромските деца в училище, увеличаване на 
броя на реинтегрираните/ записаните отново в 
училище деца, увеличаване на броя на 
възрастните роми, включени във форми на 
учене през целия живот, но и към чувствително 
увеличаване на процента на ромските 
младежи, които продължават своето 
образование в средни училища/ гимназии, 
активно участие, както и повишаване на 
качеството на образование, което тези деца 
получават. Основната концепция на проекта е, 
че всеки ученик, всяко дете е добро в нещо. 
Когато възрастния намери тази област, в която е добър ученикът, помогне му да доразвие тези 
си умения, да повиши самочувствието си и да създаде мечти за себе си, тогава този ученик може 
да успее във всяка една друга област в живота. С този проект се цели въвеждане на модел за 
интервенция, която води до намаляване до минимум на отпадналите ученици, намаляване на 
отсъствията, увеличаване на записването на ромски младежи и девойки в средни училища и 
повишаване на училищния успех, както и за активно включване на родителите в училищния 
живот на децата им.  

 
Център за междуетнически диалог и 
толерантност „Амалипе“  
За контакти: Деян Колев  
Велико Търново, ул. „Цар Самуил“ 4 
office@amalipe.com   
www.amalipe.com  

 
Номинирал: Даниела Христова, директор, 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, и предоставят 
възможност на училищата в малките населени 
места да се развиваме, да се справяме с 
проблемите и да се почувстваме значими. Като 
част от мрежата на Център „Амалипе“ си 
пожелаваме ползотворно и ефективно 
сътрудничество занапред, за да постигнем 
качествено образование за всяко българско дете.“ 
 

 
Децата на фокус в реформата на съдебната система  
Цел: „Децата на фокус“ вече повече от година 
обединява пет организации в работата по 
създаването и пилотирането на обучителни 
сесии с медиатори за родители, преминаващи 
през развод, в хода на които родителите да 
променят своя фокус от взаимната 
конфронтация и поддържането на конфликта 
към конструктивен диалог с център децата – 
най-големи потърпевши от прекъсването на 
семейната връзка. Целта е да бъде 
реформирано семейното правосъдие у нас, 
така че в основата му да са поставени най-
добрите интереси на децата. „Децата на фокус“ 
е насочен както към родители, преминаващи 
през развод, и техните деца, така и към съдии, 
адвокати, юристи, медиатори, психолози, обществени възпитатели и други лица, опериращи в 
сферата на семейното правосъдие и детските политики.  

 
Професионална асоциация на медиаторите в 
България, НМД, ИСДП, Фондация „За нашите деца“ 
и Асоциация „Родители“. 
За контакти: Адв. Юлия Раданова 
София 1000, ул. „Позитано“ № 30, партер 
deca@pamb.info   
www.deca.pamb.info   

 
Номинирал: Георги Еленков, Сдружение 
„Институт по медиация и управление на спорове“. 
Пожелание: „Попътен вятър в пилотирането на 
обучителните сесии за родители, както и 
дългосрочно утвърждаване и разпространение на 
предлагания модел на територията на цялата 
страна.“ 
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За всяка шестица – жълтица!  
Цел: Да награди децата от институции, 
показващи отличен успех в училище, с 
финансов стимул, като за всяка една текуща 
отлична оценка, детето получава по един лев в 
края на всеки учебен срок. От „Верният 
настойник“ са решили, награждаването на 
децата за шестиците им в бележниците да не 
бъде само за важните и традиционно по-трудни 
предмети като математика, български език, 
химия, история, а и за предмети като музика, 
физическо възпитание и изобразително 
изкуство, понеже всяко едно дете има свои 
таланти, които трябва да бъдат стимулирани. 
Проблемът, който провокира кампанията е 
ниския успех на учениците в училище и 
липсата на мотивация за учене. Причина за това е фактът, че децата са от крайно бедни 
семейства, с лоши условия за живеене. Към тях именно е насочен проекта.  

 
Сдружение „Верният настойник ”, Бургас  
За контакти: Галина Банчева  
pr.verniatnastoinik@gmail.com  
www.verniatnastoinik.org  

 
Номинирал: Галина Банчева, специалист „Връзки с 
обществеността”. 
Пожелание: „Много се надявам проектът да 
продължава да се изпълнява успешно. Пожелавам 
на целия екип на сдружението да следва призива 
да помага на нуждаещите се и особено на децата, 
които са приоритет.“ 
 

 
Център по модел за интегрирано развитие (МИР)  
Цел: Проектът има за цел да демонстрира  
модел за успешно развитие на човешките 
ресурси (образование, социални умения, 
здраве, ценности) и преодоляване на 
нарастващите социални проблеми в 
изолираните ромски общности. Моделът за 
интегрирано развитие (МИР) е комплексен 
подход, насочен едновременно към развитието 
на личността и общността. МИР предлага: 1. 
подкрепа за ранно детско развитие (0-3 г.) – 
ключов фактор за по-късното справяне на 
образователната система.  Обучение на 
бременни жени и родители на деца от 0 до 3 
години за повишаване на родителския 
капацитет със знания и практическите умения 
по отношение на здравето, стимулиране на 
развитието и позитивно възпитание; 2. 
Образователна подкрепа: (1) алтернативно предучилищно образование на децата, които не 
ходят на детски градини; (2) повишаване на уменията на техните родители за подпомагане на 
развитието и образованието на децата. (3) образователна подкрепа на деца застрашени от 
отпадане от училище; (4) организиране на летни академии. 3.  Социални умения:  Обучение на 
деца и младежи от 6 до 18 години за развитие на техните жизнени и социални умения; здравно 
образование; професионално ориентиране; подготовка за пазара на труда; избягване на рискови 
поведения и промяна на нормите в общността чрез обучение на „лидери на равни“, т.е. лидери 
сред майките, бащите, младежите. 4. Опазване на здравето по време на бременността и ранното 
детство чрез достъпни здравни консултации. Около 1000 деца и родители годишно участват в 
различни програми. 

 
Фондация: „Здраве и социално развитие“  
За контакти: д-р Елена Кабакчиева  
София, ул. Царибродска 70, офис 5 
e.kabakchieva@hesed.bg   
https://hesed.bg   

 
Номинирал: Пепа Пенева, Фондация  „Опен спейс“. 
Пожелание: „Пожелаваме им този уникален модел 
да бъде оценен по достойнство, а тяхната висока 
компетентност да бъде използвана за 
репликиране на модела в други общности. Става 
дума за модел, който може да постави България 
на картата на социалните иновации в света.“ 
 

22 

23 

mailto:pr.verniatnastoinik@gmail.com
http://www.verniatnastoinik.org/
mailto:e.kabakchieva@hesed.bg
https://hesed.bg/


14 

 

Арт - галерия в съда  
Цел: Нарочно създадена, Арт – галерията в  
Апелативен съд – Варна, има за цел, от една 
страна, да презентира творбите на младите 
автори, в неравностойно социално положение, 
от школа „Дедал“, а от друга да създаде 
необичайна обстановка за служителите и 
клиентите на съда, която да смекчи работата 
по тежките проблеми, които се решават там.  
 

 
Школа по изкуства за деца и младежи в 
неравностойно положение "Дедал", Варна  
За контакти: Дарин Сотиров 
dedalgroup@mail.bg  
http://www.facebook.com/dedal.school/   

 
Номинирал: Дарина Иванова, Морски клуб 
„Приятели на морето“, Варна. 
Пожелание: „Да са все така смели в работата си, 
защото страхът изяжда душата.“ 
 

 
 
Обучителна програма  "Таралежи"  
Цел: Овластяване на деца и семейства за 
справяне със сексуалното насилие. превенция  
и намаляване на  всички форми на насилие и 
експлоатация над деца. Превантивната 
програма обхваща шест училища в 
Югозападна България, където се цели чрез 
интерактивно обучение ученици от начален 
курс да повишат осведомеността и 
разбирането си за това как те могат да се 
предпазят от всички форми на насилие, 
включително сексуално насилие и 
експлоатация.  Програмата "Таралежи" е 
образователна инициатива, насочена към 
предотвратяване на сексуалното насилие над 
деца. Основните цели, които си поставя 
обучителната програма са подрастващите е да могат да идентифицират ситуации, в които те 
могат да бъдат застрашени от злоупотреба; да разберат, че могат да кажат „не“, ако не се 
чувстват добре в дадена ситуация; да идентифицират доверен възрастен, на когото могат да 
разкажат неприятна за тях ситуация. Чрез обучителните програми екипът от обучаващи се 
стреми да създаде условия за това нашите децата да търсят и намират информация, свободно 
да говорят за теми, които ги вълнуват и интересуват, да търсят за подкрепа своите родители и 
значими възрастни, да развият умения за взаимопомощ, вземане на съзнателни решения и 
отговорно поведение към себе си, околните и света. Чрез поредица от интерактивни занимания 
децата се обучават в отношения на взаимно уважение и разбирателство, толерантност и 
недискриминация. В процеса на обучение се дава възможност на  децата и младежите да 
говорят  свободно, да разбират чувствата си и да говорят за тях, да познават телата си и да не 
се срамуват от тях, да идентифицират опасните ситуации и възрастните, които могат да им 
помогнат.  Програмата "Таралежи"  дава възможност да разискваме деликатни проблеми, по 
подходящ за възрастта начин. Реализирането на програмата подкрепя усилията на родителите 
да говорят с децата си по деликатни въпроси.  Всички занимания в програмата са под формата 
на игри, забавления и приключения, така че децата се развиват неусетно и израстват 
забавлявайки се 

 
Фондация „П.У.Л.С.“  
За контакти: Юлия Андонова  
Перник, ул. Средец 2 
pulse.women@gmail.com   
www.pulsfoundation.org   

 
Номинирал: Давид Кюранов, Асоциация Родители. 
Пожелание: „Скъпи колеги, бъдете силни и все 
така всеотдайни. Не спирайте да вдъхновявате и 
създавате среда за бъдеще без насилие за малки и 
големи! Има смисъл!“ 
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Заедно за чиста и зелена Варна  
Цел: Младите хора да осмислят свободното си 
време като чрез своя ентусиазъм, 
предприемчивост, творчество и развитие на 
доброволчески инициативи стимулират своите 
връстници и обществеността на града към 
създаване на навици, свързани с почистване и 
опазване на околната среда. Проектът създава 
нов тип механизъм на действие за постигане 
на устойчив живот и развитие чрез използване 
възможностите на новите технологии за 
осъществяване на младежки екоинициативи, 
свързани с подобряване на градската и 
крайградската среда. Формира активна гражданска позиция по отношение на опазване чистотата 
на заобикалящата ни среда. Привлича вниманието на младите хора към замърсяването и води 
до осъзнаване важността на екопроблемите, предизвикани от човешката дейност. Формира 
екологична култура и екологично поведение. Отговорно отношение към околната среда, 
събиране и рециклиране на отпадъци са основни дейности необходими за решаване на 
проблема с чистотата  и изграждане на навици за поддържане на чиста и приветлива градска 
среда. Проектът е насочен към младежи от 15 до 30 години.  
 

 
Сдружение „Мога, знам, творя”, Варна 
За контакти: Йорданка Енева  
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ бл. 403 
stemivada@abv.bg   

 
Номинирал: Стойна Илиева, Професионална 
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“. 
Пожелание: „Да продължава да реализира социално 
значими проекти, насочени към младите хора за 
изграждане на екологично поведение и култура, 
насърчаване към природосъобразен начин на 
живот и формиране на любов към природата.“ 
 

 
Действие  срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи 
закрила и мигранти  
Цел: Повишаване на информираността на 
лица, търсещи и получили международна 
закрила, настанени в Регистрационно-
приемателния център на Държавната агенция 
за бежанците в Харманли, относно насилието, 
основано на пола, както и относно техните 
права в българското общество и българските 
обществени норми. Екипът на „Мисия Криле“ 
се старае да улесни достъпа на бежанците до 
наличните услуги и институции, оказващи 
подкрепа в случаи на насилие, основано на 
пола; да помогне на лицата, преживели или в 
риск от такова насилие, като им предостави 
директна материална, социална, 
психологическа подкрепа и правна помощ.  

 
Фондация „Мисия Криле”  
За контакти: Диана Димова  
Стара Загора, ул. „Христо Ботев” 205 
dianadimova@abv.bg  

 
Номинирал: Ива Парцалева, старши асистент по 
закрилата – интеграция, Върховен комисариат за 
бежанците на ООН. 
Пожелание: „ВКБООН пожелава на екипа на „Мисия 
Криле“ да продължава да работи с все толкова 
голям ентусиазъм по теми, които представляват 
голямо професионално предизвикателство. 
Именно чрез подобна всеотдайност и кураж 
неправителственият сектор и гражданското 
общество могат да подпомогнат българската 
държава, включително и на местно ниво, да се 
справя успешно с приема на лица в нужда от 
международна закрила, да идентифицира техните 
специфични потребности и да осигурява подкрепа 
на едни от най-уязвимите групи: бежанци, 
пострадали от насилие, основано на пола.“ 
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Sofia Integrira чрез дигитална рехабилитация  
Цел: Да предостави възможност за интегриране 
на хора в неравностойно положение, чрез 
предоставяне на достъп до иновативни 
дигитални технологии насърчаващи 
здравословния начин на живот и активност в 
домашна среда. Основния проблем, който 
проекта разрешава е свързан с достъпността до 
ежедневна активност и възможности за 
поддържане и подобряване на състоянието на 
младежи и възрастни хора с увреждания, които 
са със затруднен достъп до подкрепа и услуги. 
Проекта преодолява „недостъпността“ на 
средата и невъзможността на хора с тежки увреждания да излизат от домовете си, като им 
предоставя възможност да използват иновативни дигитални приложния за подобряване на 
физическото и ментално състояние. Проекта е насочен към хора с  увреждания живеещи в 
София област.  
 

 
Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“, 
София 
За контакти: Наталия Григорова  
info@huntington.bg  
www.huntington.bg   

 
Номинирал: Илиана Тонова, човек с увреждане и 
пряк ползвател на дейностите по проекта. 
Пожелание: „Продължавайте все напред, защото 
сте на правилния път!“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

mailto:info@huntington.bg
http://www.huntington.bg/


17 

 

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 развитието им чрез подкрепа за семейства в изостанали общности;  
развитие на модели и практики за овластяване на родители, семейства и общности; промени в политики чрез 
демонстриране на доказателства; насърчаване на 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   
подпомага прилагане и разпространение 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. 
 

Дни на добри дела 2020 
през последната седмица на месец май са възможност за повече и различни хора да се включат като доброволци в 
инициативи и дейности в своето населено място и да покажат на дело ролята и силата на доброволците. С лични усилия 
и с малко подкрепа хората могат да реализират идеите си и променят живота и възможностите за себе си, за своите 
деца, семейства, приятели и съседи.  
 

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. 
 

Проект на Годината 
е годишна награда за най-добрите проекти на граждански организации в социалната сфера. Идеята е да отдадем  
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 участие на мъжете в живота на децата от най-ранна възраст. Това създава благоприятна, ненасилствена 
семейна среда за пълноценно развитие на децата.  
 

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. 
 
Гранд Експерти  
е програма за подкрепа на възрастни хора с умения и експертиза, които те искат да споделят с другите, чрез създадени 
от самите тях онлайн обучителни модули. Програмата се реализира в партньорство с организации от Германия, 
Ирландия, Полша и Нидерландия.  
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