
 

 
 

Проект на Годината 
2021 

на неправителствена организация 
в социалната сфера 

 
 

 

   



2 

 

Проект на Годината 2021 

 
Наградите Проект на Годината са една от първите инициативи в България за публично 
признание към работата и професионализма на гражданските организации в социална 
сфера. Правим този конкурс за седемнадесета поредна година, защото от ежедневната 
си работа с десетки различни организации в страната знаем колко нужни и важни са 
усилията им в подкрепа на хората. Те променят живота на деца, семейства, общности. 
Това признание е важно за тях, за хората, с които работят, и за цялото ни общество.  
 
По традиция церемонията се провежда в първата седмица на пролетта. След като 
цялата 2021 година бе белязана с трудностите от пандемията КОВИД-19, тази пролет 
започна с най-страшното зло между хората - войната. Разбираме добре, че в 
продължение на много месеци възможностите, нуждите и очакванията на хората се 
променяха. Много организации промениха целите, начина на работа и дейностите си, за 
да посрещнат различните тревоги и нужди. Както всяка година конкурсът бе отворен за 
граждански организации, които през 2021 година са работили за социално 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  
В началото на 2022 година в условия на несигурност и продължаваща пандемия 
получихме 16 номинации на проекти на сдружения, фондации, читалища, центрове от 
различни населени места в страната. Те са номинирани от граждански организации и 
партньори, читалища, членове на екипа, доброволци, хора с увреждания и граждани, 
участвали в дейностите.   
 
Критерии за оценка 
Критериите са избор на най-добрите и ефективни проекти бяха определени в процес на 
задълбочено обсъждане с членове на журито преди провеждането на първия конкурс в 
2005 година. Те включват 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. Критериите са обявени предварително заедно с конкурса. 
  
Жури  
По традиция най-добрите проекти се избират от представители на водещи бизнес 
компании, творци и дипломати. Тази година членове на журито са Снежина Петрова, 
театрална и филмова актриса, ръководител на Департамент „Театър“ на Нов български 
университет; Н.Пр. Андрея Вике, посланик на Австрия и Светлозар Желев, Директор на 
Националния център за книгата. 
 
Наградата Проект на Годината e специално изработена от 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: 

 
 
 
 
 
The Aircraft Social Lab („Станция Самолета“)   
Цел: Трансформиране на истински пътнически 
самолет ТУ-134, находящ се в гр. Силистра, в 
мултифункционална зала за провеждане на 
различни видове събития: арт-изложби; 
мултимедийни презентации на различни теми; 
работни ателиета; открити уроци; прожекции на 
филми от детството; курсове по роботика; 
споделено работно пространство и др. По този 
начин атрактивната машина се използва от 
широката общественост и гости на града. 

 
Сдружение „Дуросторум – Дръстър – Силистра“  
За контакти: Димитър Караджов 
Силистра, ул. „Богдан войвода“ 8 
durostorum_ss@abv.bg  
 

 
Номинирал: Димитър Караджов, управител на 
сдружението и ръководител на проекта. 
Пожелание: „Здраве, мъдрост и сила за други 
значими инициативи!” 
 

 
 
 
 
Възстановяване, промоция и 
превенция на онкологичното здраве 
по време на пандемия 

Цел: Да се повиши обществената 
осведоменост и превенция на онкологичното 
здраве за запазване на живота и здравето по 
време и след пандемията. Да се съхрани и 
възстанови психологическото, емоционалното 
и физическо здраве на онкоболните. 
Психологическа и емоционална подкрепа и 
възстановяване на хора засегнати от 
негативните последици от онкологично 
заболяване и/или коронавирус. 
Възстановяване на физическото здраве на 
онкоболни за премахване или намаляване на 
лимфния оток (емфидем). Провеждане на 
информационни кампании за превенция и 
ранна диагностика на рака на шийката на 
матката и рак на млечната жлеза.  

 
Сдружение Българска Асоциация на Хора с 
Онкологични и др. Заболявания „Живот“ 
За контакти: Минка Арабаджиева 
Хасково, ул. „Доган Хисар“ 10 
onkojivot@gmail.com  
www.onkoportal.org   
   

 
Номинирал: УС на сдружение „Българска 
Асоциация на Хора с Онкологични и др. 
Заболявания  (БАХОдЗ) „Живот“, Хасково 
Пожелание: „Здраве и дни изпълнени с безброй 
поводи за радости в семействата. Всеотдайност 
в общата ни работата и каузите, които 
защитаваме. Упоритост в постигането на 
целите в нелекия ни живот. Борбеност за 
справяне с ежедневните предизвикателствата. 
Добронамереност в отношенията си с всички.“ 
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Стара дреха, нов живот   
Цел: Да информира и обучи хората за модната 
индустрия, по-специално бързата мода и 
нейното влияние върху останалите сфери в 
живота на хората, както и какво може да 
направи всеки един от нас. Идеята тръгна от 
няколко младежи, които решиха да разкажат на 
свои познати и приятели защо са решили да 
пазаруват природосъобразно и устойчиво. Но 
предизвика голям интерес сред много хора. 
Чрез образователни активности бяха обучени 
над 20 човека, които имаха възможността и да 
участват като стилисти и модели в ревю с 
екологична мисия „Стара дреха, нов живот“. 
Ревюто се проведе пред препълнена зала в 
Дома на културата в Пловдив. Участниците 
бяха основно младежи, но в публиката имаше 
хора от всички възрасти.  

 
Младежка инициатива #ЗаАсеНОВград 
За контакти: Владимир Гешев 
Асеновград, ул. „Гоце Делчев“ 25, 
zaasenovgrad.zaasenovgrad@gmail.com 
https://m.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%90%
D1%81%D0%B5%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%B4-106851597811842/  

 
Номинирал: Кристина Димитрова, доброволец.  
 

 
 
 
 
 
Да се запознаем 
 
Цел: Проектът е насочен към деца с 
увреждания и специални нужди и техните 
семейства, за които все още липсват 
адекватна грижа и съвременни терапевтични 
практики, както и все още съществуват 
предразсъдъци, изолация и отхвърляне от 
обществения живот. Целта на проекта е да 
допринесе за качествена промяна в живота на 
децата с увреждания и нарушения и на техните 
семейства, да бъдат по-видими и приети както 
и пренастройка на обществените нагласи 
спрямо тях. Косвено, проектът е насочен и към 
деца в норма и техните семейства с цел 
правилното им запознаване с „различните“. 
 

 
Фондация „Можем заедно“ 
За контакти: Иванка Тодорова 
София, ул. „Горски пътник“ 23а 
foundationtwc@gmail.com 
https://tomeetbg.com  

 
Номинирал: Иванка Тодорова, Фондация „Можем 
заедно“ 
Пожелание: „Да бъдат все така активни, идейни и 
мотивирани, за да се радваме заедно на още много 
щастливи детски усмивки.“ 
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Приятел в нужда се познава 

 
Цел: Да предоставим адекватна и навременна 
помощ на деца и родители в условията на 
пандемия от Ковид 19. Поради пандемията 
много хора останаха без работа,  бяха в 
неплатен отпуск, загубиха близки. С нашия 
проект помогнахме  на  30 семейства в риск и 
на 32 деца – да преодолеят социалната 
изолация. В рамките на зимните месеци през 
2021г.  подкрепихме 30 семейства в риск с 
хранителни продукти от първа необходимост, 
памперси, медикаменти и дезинфектанти. През 
лятото организирахме дневни занимания за 32 
деца, с което помогнахме за тяхната 
социализация и придобиване на нови знания, а 
с това помогнахме и на родителите, които бяха 
спокойни, че децата им са ангажирани с 
приятни занимания. 

 
 

НЧ „Любен Каравелов- 1897“  
За контакти: Емилия Шушарова 
с. Куртово Конаре, 4223 
общ. Стамболийски, обл. Пловдив 
chitalishte_k@abv.bg  
http://chitalishtekkonare.com/  

  

 
Номинирал: Здравка Уайлдгуус, участник в 
проекта и административен сътрудник в 
читалището. 
Пожелание: „Здраве и успешна 2022 година!” 

 

 
 
 
 
Фонд за децата на герои  
Цел: Когато пандемията Ковид-19 взе първите 
жертви сред учителите и медиците в България, 
фондацията основава стипендиантски фонд за 
техните деца – децата на герои. 
Представителите на тези две професии са 
избрани заради значимостта си за обществото 
и заради невъзможността да се предпазят от 
заразяване, особено в началото на 
пандемията. Децата са на възраст между  3 и 
18 години, от цялата страна. Някои от тях са 
загубили и двамата си родители по време на 
пандемията. Идеята е фондът да им изплаща 
стипендии по 500 лв. месечно до завършване 
на средното им образование. До края на 2021г. 
са изплатени 254 стипендии на стойност 127 
000 лв. Едно от условията за кандидатстване е 
доходът в семейството да не надвишава средния за страната. Средствата са дарени от стотици 
индивидуални и корпоративни дарители. Дейностите включват организиране на множество  
дарителски кампании и благотворителни събития, включително и с помощта на доброволци за 
подсигуряване на средства за стипендии.  

 
Фондация За Доброто  
За контакти: Свилена Георгиева 
S.georgieva@zadobroto.com 
www.zadobroto.com   

 
Номинирал: Димо Томов, дарител. 
Пожелание: „Кураж!” 
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Провеждане на група за подкрепа и взаимопомощ с родители на деца с 
генерализирани разстройства в развитието (ГРР)  
Цел: Осигуряване на експертна помощ на 
родителите на деца с ГРР, посещаващи 
Център за социална рехабилитация и 
интеграция „Алтернатива”, за развиване по-
добър капацитет за грижа за дете с увреждане, 
особено в условията на пандемия. Проектът е 
насочен към създаване на подкрепяща среда 
за родителите на децата, която да им помогне 
да приемат поставената тежка диагноза, да 
получат подкрепа в развиване на подходящи 
умения за децата в домашна среда, за да се 
справят с предизвикателствата в условия на 
продължителната пандемия. Дейностите са 
свързани с провеждане на Групи за подкрепа и 
взаимопомощ (ГПВ). Групите предоставят 
възможност на хората да споделят личен опит 
и чувства при справяне с реални проблеми; да се запознаят със стратегии за справяне, като 
сбирките се водят от подготвени специалисти. Темите за сбирките са предложени от самите 
участници. При обсъждане на всяка тема се предоставя и предварително разработен от екипа 
материал в писмен вид. 
 

 
Гражданско сдружение „Алтернатива 55”  
За контакти: Анастасия Василева 
Център Алтернатива, Стара Загора 
Тел. 042 / 6471 19 
gs.alternative55@gmail.com 
https://alternative55.org/  

 
Номинирал: Даниела Димова, Фондация 
„Обществен дарителски фонд - Стара Загора”. 
Пожелание: „Най-вече сили, търпение и амбиции за 
да постигат все по-високи успехи в своята 
работа. Стара Загора има нужда от хора като 
тях. Дейността им не само подпомага деца с 
увреждания и родителите, тя съдейства и за 
развиване на така необходимата подкрепяща ги 
среда в общността.“ 

 
Книжарница на колела   
Цел: Да се наберат дарения от цяла България 
под формата на нови детски книжки за деца на 
възраст между 5 и 12 години, които да 
достигнат до техните притежатели в 
неравностойно положение от всички краища на 
страната. Да се отделят децата поне за малко 
от онлайн средата, в която свикнаха да общуват 
и учат по време на продължителното 
дистанционно обучение, социална изолация и 
ограничителни мерки. Да им се предостави 
смислена алтернатива за прекарване на 
свободното време в условия на изолация и 
пандемия. Да се насърчи четенето сред децата, 
особено сред тези от тях, чиито семейства 
нямат възможности, ресурси и/или време, за да 
се фокусират върху техния образователен 
процес; да проворика интерес от страна на децата към литературата, науката и като цяло към 
себеобразоването. Да промотира доброволчеството и дарителството като цяло, но и като форми 
на противодействие на негативните последствия в следствие на кризи, както и да демонстрира, 
че младите хора сами по себе си разполагат с достатъчно мотивация и капацитет, за да 
допринесат за смекчаването на тези последици.. 

 
Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – 
България“, Пловдив 
За контакти: Лена Карналова 
lkarnalova@yahoo.com  

 
Номинирал: Юлия Петкова, координатор проекти, 
Асоциация „Голям брат, голяма сестра – 
България“, Пловдив. 
Пожелание: „Пожелавам на доброволците, 
реализирали този проект, никога да не спират да 
вярват, че във всеки един момент всеки един 
човек е способен да донесе промяна“ 
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Опознай себе си и предай нататък 

 
Цел: Проектът е насочен към развитие на 
уменията за работа с деца на служителите в 
читалищата. Идеята е да се обогатят техните 
познания и похвати в посока неформално учене 
и меки умения, за да се преодолее един често 
срещан проблем. В читалищата се организират 
различни занимания с деца /от 5 до 17 г./, 
където ежедневно библиотекарите се сблъскват 
с неовладяните емоции на подрастващите. 
Трудно се работи с деца на различна възраст, 
които са с различно възпитание, от различни 
населени места, етнос, социална 
принадлежност и с разнородни интереси. 
Пораждат се конфликтни ситуации, с които 
колегите нямат капацитета да се справят. Имат 
нужда да усвоят знания за това как да насочват децата към конструктивни взаимоотношения. 
Селските читалища не разполагат със средства за лектори-специалисти и този проект бе добра 
възможност да бъдат обучени в тази насока. 

 
Народно читалище „Фар 1930”, с. Паволче, общ. 
Враца 
За контакти: Мария Божковска 
chitalishte_far@abv.bg  
 

 

 

 

 

 
Номинирал: Мария Димитрова, РЕКИЦ 
„Читалища“, Враца 
Пожелание: „Да бъдат здрави,  все така 
креативни, да се усъвършенстват и да развиват 
работата си с деца, като предават опита си.” 
 
 
 
 
 

Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България   
Цел: Да подобри развитието на уязвими деца 0-
7г. чрез стимулиране и осигуряване на сигурна 
семейна среда; Да формира благоприятна 
обществена среда за висококачествени услуги в 
подкрепа на деца в ранна възраст и семейства. 
Основна целева група са деца с увреждания и 
забавяне в развитието, деца в алтернативна 
грижа и деца и семейства в риск от бедност и 
социално изключване. В допълнение, 
дейностите са насочени към повишаване на 
уменията на професионалисти от трите сектора 
– здравеопазване, образование и закрила на 
детето, за подкрепа на ранното детско 
развитие. За формирането на благоприятна 
обществена среда, проектът е насочен и към 
повишаване чувствителността на социално-
отговорния бизнес. 

 
Фондация „За Нашите Деца“ в партньорство с The 
Human Safety Net и Дженерали Застраховане АД  
За контакти: Иванка Шалапатова 
i.shalapatova@detebg.org   
https://detebg.org/  
    
 
 
 

 
Номинирал: Марина Маноловска, маркетинг 
мениджър, Дженерали Застраховане АД.  
Пожелание: „Да продължи да усъвършенства 
комплексния подход в услугите за деца и 
семейства и активно да се застъпва за 
разгръщане на успешните модели и практики на 
национално ниво.“ 
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Бебешка кутия – равен старт за всяко дете 

Цел: Преодоляване на пропастта между 
социалния и здравния сектор чрез ранна намеса 
и подкрепа на родителството. Вдъхновен от 
финландския модел, при който всяко семейство 
на новородено получава най-важните неща за 
първите месеци, “Бебешка кутия” на Карин дом 
предоставя необходима за родителите 
информация, свързана със самото родителство, 
подкрепа на кърменето и насоки, както и 
полезни контакти и препоръки за родителите на 
деца със специални потребности за 
предотвратяване на по-нататъшно 
институционализиране. „Бебешка кутия“ цели 
подкрепа за равния старт на всяко дете, защото 
първите месеци от живота на детето са 
решаващи за неговото формиране като личност 
и изграждане на привързаност в семейството. Липсата на мащабен и достъпен механизъм за 
подготовка или подкрепа на родители на новородени, води до редица предизвикателства и стрес 
особено когато има притеснения за развитието. Само за 2020 г. деца на възраст под 1 г., 
постъпили в ДМСГ, са 408 – по-голямата част от тях изоставени още на ниво родилен дом. 
Според проучвания на профила на родителите, които изоставят децата си още преди 
навършване на първата годинка и много често още в родилния дом, се открояват родителите на 
деца с увреждания. 

 
Фондация Карин дом 
За контакти: Дарина Райкова 
Варна, местност Свети Никола, ПК 104,  
Вила Станчов 
draykova@karindom.org  
www.karindom.org  
 
 

 
Номинирал: Светлана Радева - Главна акушерка 
при СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов-
Варна“ 
Пожелание: „Да бъдат здрави и все така 
проактивни в търсенето на възможности за 
промяна на политики и нагласи, за подкрепа на 
семейства, за изграждане на пълноценни и 
стойностни партньорства!” 

 

 
България расте с децата 

Цел: подобряване на качеството на услугите и 
мерките за насърчаване на ранното детско 
развитие в страната. Основната дейност в него 
цели да установи доколко специалистите в 
здравната, образователната и социалната 
системи имат необходимите знания, умения и 
компетентности да подкрепят ранното детско 
развитие в сигурна семейна среда. На база на 
изследването бяха изведени препоръки за 
промени в обществените политики, насочени 
към вземащите решения на политическо и 
институционално ниво чрез застъпнически 
действия. Проектът допринесе за повишаване 
на общественото разбиране за важността на 
ранното детско развитие и ролята на 
компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните 
семейства. Основните целеви групи на проекта са както самите професионалисти, така и децата 
в раннавъзраст (0-7 г.) и техните семейства. 

 
Фондация „За Нашите Деца“ 
За контакти: Савелина Русинова 
София, ул. „Гюешево“ 21 
s.rusinova@detebg.org 
https://detebg.org/  
 

 
Номинирал: Димитър Иванчев, Фондация „За 
Нашите Деца“. 
Пожелание: „Да продължи застъпническата 
дейност за политики, насочени към работната 
сила в сферата на ранното детско развитие, в 
съответствие с изводите и препоръките на 
финалния доклад от изследването за работната 
сила.“ 
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Проект на програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество 
България – Сърбия 2014-2020. Environmental education - a bridge for 
sustainable development of the cross border region 
Цел: • Да създаде капацитет и възможности 
за екологично образование в трансграничния 
регион; Да насърчава осведомеността за 
околната среда, отговорното поведение и в 
крайна сметка действия чрез образование; 
Да се изгради връзка с околната среда и да 
се променят възприятията, които младите 
хора имат към околната среда. Дейностите 
по проекта са свързани с разработването на 
методика за обучение, брошури и диплянки, 
изработване на табла, филм, обучения от 
двете страни на границата общо на 1100 
деца, посещение на място/Еко-пътека в 
южната част на Витоша, уроци за 
животинския и растителен сват в зелената 
класна стая, пътуващо училище в Пернишка 
и Софийска област/ закупен микробус и др. 
дейности, предназначени за деца и ученици 
до 14 години. 

 
НП „Витоша“, Фондация „Отворена врата“ и 
Гражданско сдружение „Плант“ - Сърбия  
За контакти: Ирена Георгиева   
Перник,  ул. Софийско шосе“- 15 /7А 
rene3@abv.bg  

 
Номинирал: Петя Толева, директор на Детска 
градина № 12 „Радост“, Перник. 
Пожелание: „Да не спират да работят в полза на 
децата и интересите на хората.“ 
 

 
 
 
Младите застъпват  
Цел: Да помогне на децата със спина бифида 
и хидроцефалия да излязат от ролята на 
уязвима група и да ги насърчи да упражняват 
правата си като граждани и пълноценни 
членове на обществото. В проекта участваха 
20 деца и родителите им от цялата страна. 
„Младите застъпва“ стартира с интензивно 
обучение в подкрепа на младежката 
гражданска активност. Петдневната програма 
обхвана усъвършенстване на личностни 
умения; запознаване с понятия като 
дискриминация, човешки права, 
застъпничество; овладяване на инструменти 
за гражданско участие и  безопасно 
поведение в интернет. Обучението бе последвано от 16 месеца реална застъпническа работа за 
каузи, избрани от самите деца. Разделени на 3 отбора, децата преминаха през всички фази на 
застъпничеството – от избор на проблем, през поставяне на цели до конкретни застъпнически 
действия. Този път извървяваха заедно, подкрепяни от свой ментор чрез регулярни екипни 
срещи и лични консултации 
 

 
Сдружение Спина бифида и хидроцефалия-
България  
За контакти: Антоанета Иванова 
Варна, ул. Мир 110 
ivanova.sbhb@gmail.com   
http://www.sbhb.org/mladite 
https://www.facebook.com/sbhb.org  

 
Номинирал: Антоанета Иванова, член на УС  на 
сдружение "Спина бифида и хидроцефалия-
България". 
Пожелание: „Успех на всички млади хора, които 
участваха в проекта!“ 
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„Шанс за всяко дете – адаптиране и 
прилагане на методиката „Сигурен 
старт“ в България“ 
Цел: Да се пилотира модел за подкрепа и 
овластяване на родители, семейства и 
общности, за намаляване на случаите на 
неглижиране, недобра грижа и осигуряване на 
възможност за пълноценно ранно детско 
развитие на деца от различни общности. 
Създадена е т.нар. къща на семействата в с. 
Горно Черковище с пространство за игра и 
срещи, оборудвана с играчки, занимавки, 
кухненски кът и филиал на общинската детска 
млечна кухня. Къщата е отворена за родители с 
деца от 0 of 6г. всеки делничен ден. Всички 
семейства имат възможност да ползват 
пространството да се занимават с децата си в 
залата за игра, да обменят информация за 
отглеждането на децата или да разговарят в 
определени дни със специалисти (психолог, 
социален работник и логопед) по темите, които 
ги вълнуват. В къщата се организират празници, 
общи събития – рождени дни и др. 

 
Сдружение „Бъдеще за децата“ 
За контакти: Мария Гинева 
Казанлък, ул. „Войнишка“ 25 
special_child@abv.bg  
http://speckids.org/  

 

 
Номинирал: Сдружение „Бъдеще за децата“ 
Пожелание: „Пожелаваме си успех и други 
мотивиращи проекти, които ни зареждат, за да 
продължаваме напред и да не прегаряме в 
социалната  работа“ 
 

 
HD WEEK („Седмица за болестта на Хънтингтън“) 
Цел: Да сплоти общността на засегнатите от 
болестта на Хънтингтън, като свърже засегнати 
семейства едно с друго,  с професионалисти в 
грижата за това заболяване и изгради мрежа 
за подкрепа сред засегнатите семейства - да 
пребори стигмата, срама и сраха. По време на 
пандемията, хората страдащи от болестта на 
Хънтингтън бяха засегнати особено силно от 
кризата Covid-19, свързаните с нея 
рестриктивни мерки и последиците от тях 
поради влошеното им здравно и психично 
състояние, прекъсване на медицински грижи, 
допълнително обездвижване и психично 
натоварване. Повечето от тези семейства 
живеят в абсолютна изолация без достъп до 
здравни и социални услуги, които отговарят на техните нужди. Поради липсата на медицинско 
лечение за заболяването и неговата постоянна прогресия, засегнатите семейства се нуждаеха от 
незабавна подкрепа и помощ. В резултат на проведения лагер, общността на участниците се 
сплотява, установяват се връзки със специалисти имащи отношение към тяхната терапия, 
обучават се на техники за самопомощ, получават знания и умения да се грижат за близките си в 
дома. Също така беше предоставена реална възможност за консултиране със специалисти, на 
много хора живеещи в малки населени места, които по време на пандемията не са имали достъп 
до здравни и социални грижи.  

 
Българска хънтингтън асоциация 
За контакти: Наталия Григорова 
info@huntington.bg  
www.huntington.bg  

 
Номинирал: Мая Христова, член на 
Консултативен съвет към проектите на 
организацията и майка на дете с рядко 
заболяване 
Пожелание: „Здраве и да бъдат все така 
позитивни!“ 
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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 чрез превенция на отрицателните ефекти от 
бедност и недостатъчни родителски умения върху развитието им. В партньорство с местни организации програмата 
предлага подкрепа за семейства;  развитие на практики за овластяване на родители, семейства и общности; политики 
основани на доказателства; практическо включване на принципите Основани на правата на детето, Участие на 
децата, Недопускане на дискриминация, Висшият интерес на детето, Зачитане и надграждане на силните страни, 
Не вреди! в ежедневната работа на граждански организации. 
 

Вярата в семейството променя живота на хората   
стимулира прилагане в практиката и разпространение на съвременен демократичен начин за намиране на трайно 
решение на различни проблеми, при което деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за 
да направят план. Фамилната групова конференция се основава на овластяване, ефективно използване на налични и 
необходими ресурси и стимулиране на ролята и отговорността на семейството, децата и младежите. 
 

Научено и споделено  
насърчава въвеждането на съвременни модели и практики в социалната работа чрез развитие на капацитета на 
граждански организации и споделяне на опит, натрупан в процеса на практическа работа. Поредица тематични срещи 
предлагат форум за обмяна на практики, постижения и предизвикателства, обсъждане на актуални проблеми и развитие 
на общи платформи за действие. 
 

Проект на Годината 
е традиционна награда за най-добрите проекти на граждански организации в социална сфера. Годишна публична 
церемония отдава публично признание за 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 Георги Чапкънов. 
 

Доброволческа инициатива  
е ежегоден конкурс за най-интересните и ефективни 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 Националния алианс за работа с доброволци.  
 

За Енджиотата и хората  
е конкурс за есе 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 кампания за отбелязване на 29 април - ден на общуване, споделяне и зачитане между хората от всички поколения, 
която организираме всяка пролет от 2009 година. Целта е да насърчим разнообразни съвместни дейности на хора от 
всички възрасти, да говорим за солидарност и споделена отговорност между хората – те са важни 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 от семейния кръг с идея да стимулира позитивно, активно и ангажирано участие на мъжете в живота на децата от 
най-ранна възраст. Това е важно за благоприятна, ненасилствена семейна среда за пълноценно развитие на децата.  
 

TraceUs  
Европейски традиции, рецепти и кухня с помощта на смартфони е интерактивен  проект с партньори от Ирландия, 
Франция, Испания, Кипър и Белгия, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Целта е да насърчим възрастни хора да 
опишат и споделят свои кулинарни и културни традиции с видеоклипове, чрез лесно достъпна смартфон технология. 
Рецептите-клипове ще бъдат споделени с връстници от шест Европейски страни. 
 

SenGuide   
подкрепя хора на възраст над 55 години да развият умения и станат автори в своята експертна област, като използват 
технологии и използват платформи за онлайн обучение. Модулите ще бъдат създадени не от мултимедийни обучители, а 
от самите възрастни участници, които ще разработят свое интерактивно съдържание. Програмата се реализира в 
партньорство с организации от Германия, Испания и Ирландия с подкрепата на програма Еразъм+. 
 
 

София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2 
тел: 02 / 944 27 55, info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net 
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