
1 

 

 

Конкурса за Доброволческа инициатива 2012 

„Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията” 
Списък на номинираните инициативи  

по реда на тяхното подаване 
 

Инициатива/Цел Изпълняваща 

организация 

Град Контакти Номинираща 

организация 

 

Инициатива „Добро сърце”  

 

Инициативата пряко цели оказване на психо-социална 

подкрепа, повишаване на осведомеността и насочване 

вниманието на местните общности в област Шумен към 

проблемите, начина на живот и грижите за възрастните хора.  

 

Сдружение „Български 

Червен кръст” – 

Областен съвет Шумен 

 

Шумен  

 

Пламен Петров – Директор на 

секретариата на БЧК Шумен 

Шумен  

Ул. „Цар Освободител ” № 143 

Т: 054 / 872 003 

shumen@redcross.bg 

www.shumenredcross.blogspot.c

om  

 

 

Пламен Петров  

Шумен  

Ул. „Цар Освободител ” 

№ 143 

shumen@redcross.bg  

 

 

Създаване на сайт EY2012.bulgariaonline.org  

 

Отразяване на националните дейности по отбелязване на 

Европейската година на активния живот на възрастните и 

солидарността между поколенията – 2012 г. в България и 

популяризиране на регионалните инициативи. Създаден е 

сайт, който е и регистиран в социалните мрежи Facebook, 

Twitter.  

 

Валентин Павлов 

(частно лице) 

 

 

 

София 

 

Валентин Павлов 

София  

T: 0888 525 048 

admin@bulgariaonline.org 

valcho621@gmail.com 

EY2012.bulgariaonline.org  

 

 

 

Валентин Павлов 

 

mailto:shumen@redcross.bg
http://www.shumenredcross.blogspot.com/
http://www.shumenredcross.blogspot.com/
mailto:shumen@redcross.bg
mailto:admin@bulgariaonline.org%20valcho621@gmail.com
mailto:admin@bulgariaonline.org%20valcho621@gmail.com
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„Поколенията заедно” - Отбелязване на Международния 

ден на възрастните хора 

 

Инициативата е насочена към хората от третата възраст в Дом 

за стари хора „В. Ботева” – В. Търново. Младите хора, заедно 

с възрастните от дома взеха участие в съвместна с музикално-

танцови изпълнения. Дом за стари хора „В. Ботева” получи 

дарение от телевизор и учебниците по история на България. 

 

Американски колеж 

„АРКУС” - Велико 

Търново  

 

Велико 

Търново 

 

Мирослава Петърчева 

В. Търново 

ул. „Драгоман” 16 

Т: 0888 167 290 

mail-arim135@gmail.com 

www.ac-arcus.com 

 

 

Американски колеж 

„АРКУС” 

В. Търново  

Т: 062 / 619965 

info@ac-arcus.com  

www.ac-arcus.com  

 

 

 

Фестивал на динята 

 

Целта на инициативата е обединяване на всички поколения за 

осъществяване на инициатива, възраждаща самочувствието на 

хората от селото. 

 

 

Кметство с .Никюп и 

Клуб на пенсионера, с. 

Никюп 

 

с. Никюп, 

Община 

Велико 

Търново 

 

Йорданка Атанасова 

с. Никюп, 

общ. В. Търново 

Т: 0882 559 001 

dan4e_3@abv.bg  

 

Йорданка Атанасова 

с. Никюп, 

общ. В. Търново  

dan4e_3@abv.bg 

 

 

Фестивал на доматите, чушките и традиционните храни 

– Павел Фест 2012 

 

Целта е чрез показване на традициите да се съхрани 

българския бит и да се укрепи българския дух. 

 

 

Клуб на пенсионера, с. 

Павел, област Велико 

Търново 

 

с. Павел, 

област 

Велико 

Търново 

 

Генка Колева  

с. Павел,  

Област Велико Търново 

ул. „8-ма” № 12  

Т: 0886 647 254 

Kmet_pavel@abv.bg  

 

Генка Колева  

Клуб на пенсионера 

с. Павел 

ул. „8-ма” № 12,  

kmet_pavel@abv.bg  

 

Инициатива „Аз съм ти” 

 

Инициативата се състои в изработване на арт-календар, чрез 

заснемането на атрактивни фотоси, а след окончателния избор 

от 12 от тях ще последва изработка и отпечатването на стенен 

календар за 2013 г. Част от фотосите са отпечатани и като 

джобни календарчета. Снимките ще бъдат организирани и в 

изложба, която ще се подреди в домовете за стари хора номер 

едно и три в гр. Казанлък до края на 2012 г. 

 

„Младежки център за 

развитие - 

Взаимопомощ” и 

Юнайтет Авангард 

Артист 

 

Казанлък 

 

Красимир Цанев  

Казанлък 

Т: 0894812948 

tzanev@ydcma.org 

www.ydcma.org 

 

 

Народно читалище 

„Възродена искра-2000” 

Казанлък 

ул. „Георги Бенковски” 

11 

Т: 0431 7 51 57 

 

mailto:mail-arim135@gmail.com
http://www.ac-arcus.com/
mailto:info@ac-arcus.com
http://www.ac-arcus.com/
mailto:dan4e_3@abv.bg
mailto:dan4e_3@abv.bg
mailto:Kmet_pavel@abv.bg
mailto:kmet_pavel@abv.bg
mailto:tzanev@ydcma.org
http://www.ydcma.org/
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Лятно училище за млади и стари 

 

Инициативата е насочена към всички, които изявят желание 

да се учат независимо от възрастта - от една страна към 

всички младежи, желаещи да отделят от свободното си време 

да се научат да плетат, да шият и да правят вретена, 

подпомогнати от възрастните хора в селото. А младежите 

помагат на възрастните хора при работа с компютър, учат ги 

да ползват интернет, скайп и др.  

 

Народно читалище 

„Светлина-1928”, с. 

Хотанца 

 

с. Хотанца, 

Община 

Русе 

 

Венета Недева  

С. Хотанца  

Общ. Русе  

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 2  

Chitaliste_hotanca@abv.bg  

 

Надя Спасова 

с. Хотанца 

Общ. Русе 

ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий” 2 

Chitaliste_hotanca@abv.

bg 

 

Синхронизация на националното законодателство с това 

на ЕС относно реинбурсирането на лекарствата за 

болест на Алцхаймер 

 

Сезиране на Комисията за Защита от дискриминация за 

проблем с достъпа до лекарства на старите хора. КЗД 

постанови, че тази практика е дискриминационна по признак 

увреждане и постанови на Министъра на здравеопазването да 

промени Наредбата, свързана с реинбурсацията.  

 

Гражданско сдружение 

Алцхаймер България 

 

София 

 

Ирина Илиева 

София 

ул. „Бачо Киро” 16 

Т: 02 470 64 48; 0898 444 027; 

office@alzheimer-bg.org 

www.alzheimer-bg.org 

 

Василка Димитрова 

София 

 

„Бягащо чудо” – Младежки благотворителен крос в 

подкрепа на възрастните хора 

 

Основни цели на „Бягащо чудо” са набирането на средства в 

подкрепа на възрастните, самотни и болни хора, за които 

Каритас София се грижи по програмата „Домашни грижи”, 

повишаване на информираността относно проблемите на 

самотните стари хора и пораждане на дух на съпричастност 

към тях. 

 

 

Каритас София 

 

София 

 

Виктория Гоцева 

София 

бул. „Александър 

Стамболийски” 190, бл. 55,  

вх. „В” 

Т: 02/920 08 25, 0889 909 345 

viktoria.gotseva@caritas-bg.org 

www.caritas-bg.org  

 

Каритас София 

София 

бул. „Александър 

Стамболийски” 190, бл. 

55, вх. „В” 

mailto:Chitaliste_hotanca@abv.bg
mailto:Chitaliste_hotanca@abv.bg
mailto:Chitaliste_hotanca@abv.bg
mailto:office@alzheimer-bg.org
http://www.alzheimer-bg.org/
mailto:viktoria.gotseva@caritas-bg.org
http://www.caritas-bg.org/
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Заедно за децата от БАЛИЗ 

 

Инициативата има две основни цели: от една страна да 

социализира деца с интелектуални затруднения, включвайки 

ги в креативни групови занимания, а от друга - да превърне 

заниманията в устойчив проект, спомагащ за финансирането 

на част от терапиите на децата. 

 

VIVACOM Fund и 

БАЛИЗ Плевен 

 

Плевен 

 

Симона Чаръкчиева 

VIVACOM 

София  

бул. „Цариградско шосе” 115 И  

Т: 0878 540 560,  

simona.tcharaktchieva@vivacom.

bg 

www.vivacom.bg  

 

Сдружение БАЛИЗ-

Плевен, Габриела 

Аспарухова 

Плевен 

ул. „Белмекен” №11, 

064/801303 

balizpl@abv.bg  

 

Млади доброволци - мост между поколенията 

 

Целта е насочена към осъществяване сътрудничество между 

поколенията – да се привлекат младите хора в доброволчески 

дейности, съвместно с възрастните, с цел споделяне на опит и 

знания, за да се намерят решения за по-добър живот в 

общността. 

 

 

Основно училище 

,,Васил Левски”, 

с. Юруково, обл. 

Благоевград 

 

с. Юруково, 

обл. 

Благоевград 

 

Айше Алимустафа 

T: 0895 447 825 

bangiova@gmail.com  

 

Основно училище 

,,Васил Левски” 

Македонка Джамбазка 

с. Юруково, обл. 

Благоевград 

ou_yurukovo@abv.bg 

 

Засаждане на 1 милион дървета от доброволци 

 

Проект „1 милион” е свързан с идеята до 2010-2015 г. 

обикновени хора от цялата страна да успеят да засадят или 

залесят 1 000 000 дървета. Идеята е насочена към всички 

хора, без значение на възраст, пол, социален статус, религия 

и т.н. 

 

Неформално 

сдружение „Зеленият 

Отбор на България” 

България  

Калин Стайков 

Т: 0878 973 054, 

greenteambg@gmail.com 

www.greenteambg.com  

 

Калин Стайков 

greenteambg@gmail.com  

 

Благотворителен базар в подкрепа на И АЗ МОГА и 

създаването на Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив 

 

Благотворителният базар имаше за цел да популяризира 

инициативата на фондация И АЗ МОГА / I Can Too за 

създаване на Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив и да 

набере средства за неговото реновиране. Друга важна цел бе 

да се повиши информираността на гражданите за аутизма и 

необходимостта от създаването на подобни Центрове в 

страната. 

 

VIVACOM Cares – 

доброволчески клуб 

на VIVACOM 

 

София/ 

Пловдив 

 

Симона Чаръкчиева, Съветник 

Корпоративна социална 

отговорност и корпоративни 

връзки VIVACOM 

София  

бул. „Цариградско шосе” 115 И.  

Т: 0878 540 560 

simona.tcharaktchieva@vivacom.

bg, www.vivacom.bg 

 

 

Фондация И АЗ МОГА / I 

Can Too 

София 

ул. „Гурко“ 12, ет. 7, 

офис 34.  

Т: 02/ 9377862; 0885 

277 342; 

office@icantoo.eu 

www.icantoo.eu  

mailto:simona.tcharaktchieva@vivacom.bg
mailto:simona.tcharaktchieva@vivacom.bg
http://www.vivacom.bg/
mailto:balizpl@abv.bg
mailto:bangiova@gmail.com
mailto:ou_yurukovo@abv.bg
mailto:greenteambg@gmail.com
http://www.greenteambg.com/
mailto:greenteambg@gmail.com
mailto:simona.tcharaktchieva@vivacom.bg
mailto:simona.tcharaktchieva@vivacom.bg
http://www.vivacom.bg/
mailto:office@icantoo.eu
http://www.icantoo.eu/
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„Седмица на солидарността” 

 

Целта на инициативата е да обедини максимален брой 

служители на банката около една кауза, като тази година 

банката се обедини около идеята за осъществяване на 

първата мащабна кампания за събиране на храна в България, 

заедно с Българска Хранителна Банка. От 1 до 8 юни 2012 г. 

служителите на Societe Generale Експресбанк закупиха и 

дариха 2640 килограма качествени и годни за консумация 

храни, които предадоха на Българска хранителна банка.  

 

 

Societe Generale 

Експресбанк и 

Българска Хранителна 

Банка 

 

България 

 

Мая Клевцова, Връзки с 
обществеността, Societe 
Generale Експресбанк  
Т: 0893 301 774 
maya.klevtsova@socgen.com  
 
Мая Калчева, Изпълнителен 

директор, Българска 

хранителна банка 
Т: 0876 406 706; 
mkalcheva@bgfoodbank.org 

 

Мая Клевцова, Връзки с 
обществеността, Societe 

Generale Експресбанк  
Т: 0893 301 774 
maya.klevtsova@socgen.
com 

 

„Светлина” - Културни мероприятия в домове за стари 

хора 

 

Инициативата има за цел да обогати културния и 

емоционалния живот на възрастните хора, настанени в домове 

за стари хора, чрез изкуство. Дейностите включват: поетични 

четения с представяне на поети и техните произведения; 

представяне на собствени (техни) произведения, ако има 

пишещи сред тях.; срещи, посветени на старата градска песен 

и създаване на певческа група.; честване на рождени дни на 

самотни възрастни хора; вечер на хумора изпълнен от 

артистите с участие на хората от домовете и др. 

 

 

Сдружение „НЕСПА” 

(„Нови европейски 

социални и 

психологически 

алтернативи”) 

 

София 

 

Юлиян Бурчин 
София 
ж.к. „Фондови жилища” бл. 216 
T: 0878 679 923 

nespa@abv.bg 
www.nespaeu.alle.bg 

 

Юлиян Бурчин 
 

 

 

Двупосочна помощ 

 

Целта е да се предостави възможност на млади хора, 

предимно израснали в институции, да осъществяват полезна 

за обществото дейност в общински домове за стари хора, 

която да изгради трудови и социални навици у тях, за по-

добра интеграция в обществото.  

 

Сдружение „НЕСПА” 

(„Нови европейски 

социални и 

психологически 

алтернативи”) 

 

София 

 
Юлиян Бурчин 
София 

ж.к. „Фондови жилища” бл. 216 
T: 0878 679 923 
nespa@abv.bg 
www.nespaeu.alle.bg 

 

Юлиян Бурчин 
 

mailto:maya.klevtsova@socgen.com
mailto:mkalcheva@bgfoodbank.org
mailto:maya.klevtsova@socgen.com
mailto:maya.klevtsova@socgen.com
mailto:nespa@abv.bg
http://www.nespaeu.alle.bg/
mailto:nespa@abv.bg
http://www.nespaeu.alle.bg/
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„Новият дом на старите книги”, Идея в действие 

 

Събиране на книги и списания от различни дарители (основно 

частни лица) с цел даряването им на читалища в малки 

населени места и села в България. 

 

 

Ива Колева (частно 
лице) 
 

 

 

България 

 

 

Ива Колева 
София  
Ж. к. „Слатина” 
Тел. 0886 833 942 
iva@ideainaction.net 
www.ideainaction.net 

 

Зорница Димитрова 
София  
Zo.dimitrova@gmail.com 

 

„Булевард на елхите” 

 

Целта на инициативата бе да представи на жителите на 

общината един нов поглед и подход към доброволчеството и 

активното гражданско участие. Едновременно с това 

инициативата целеше да създаде уникално празнично коледно 

настроение. 

 

 

Сдружение 

„Международни 

инициативи за 

сътрудничество” 

 

Разлог 

 

Костадинка Тодорова 
Разлог  
Ул. „Екзарх Йосиф” 1 
Т: 0747/80945, 0898 522 414; 
tkostadinka@gmail.com 

 

Община Разлог 
Разлог 
ул. „Стефан Стамболов” 
№ 1  
Т: 0747/ 80095 
ob_razlog@bcmesta.bg  

 

VIVACOM Cares 

 

През 2012 г. VIVACOM Fund стартира дългосрочна програма, 

целяща да подпомогне облагородяването и ремонтирането на 

училища и детски градини чрез доброволния труд както на 

служители на компанията, така и на хора извън структурите 

на телекома. Освен доброволци, VIVACOM Fund осигурява и 

всички необходими за реализацията на одобрените проекти 

материали. 

 

VIVACOM Fund 

 

България 

 

Симона Чаръкчиева, VIVACOM, 
бул. „Цариградско шосе” 115 И, 
София 

Т: 0878 540 560, 
simona.tcharaktchieva@vivacom.
bg 
www.vivacom.bg 

 

Асоциация „Родители“ 
Наталия Кирилова 
София  

ул. „Черковна”33 
natalia.kirilova@salvis-
bg.com  

 

Съдействие за прегледи и изследвания на 60 

пенсионери от Дневен център за стари хора 

 

Целта на инициативата е да облекчим възрастните хора при 

направата на изследвания, медицински прегледи, изписване 

на рецепти и закупуване на лекарства. 

 

 

Фондация „Трета 

възраст” 

 

Русе 

 
Ценка Димитрова 
Русе 
ул. „Матей Попов”4 
Т: 082/ 860 441; 0887 560 650 
Ф: 082860109 

 
Стоян Стоянов 
Медицински център 1 
Русе ЕООД 
Русе 
Ул. „Борисова” 36 

m.centar1@abv.bg 

mailto:iva@ideainaction.net
http://www.ideainaction.net/
mailto:Zo.dimitrova@gmail.com
mailto:tkostadinka@gmail.com
mailto:ob_razlog@bcmesta.bg
mailto:simona.tcharaktchieva@vivacom.bg
mailto:simona.tcharaktchieva@vivacom.bg
http://www.vivacom.bg/
mailto:natalia.kirilova@salvis-bg.com
mailto:natalia.kirilova@salvis-bg.com
mailto:m.centar1@abv.bg
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Приемна за безплатни правни консултации 

 

Инициативата цели да предостави безплатна правна помощ и 

безплатни правни консултации на хората от третата възраст. 

 

 

Сдружение с 

нестопанска цел 

„Дамско иновативно 

ателие – Дива” 

 

Варна 

 

Мария Тодорова 
Варна 
ул. „Проф. Константин Иречек” 
18, етаж 2, офис 1 
Т:052 / 80 80 16 
0888 814 336, 0882 663 746 
sdrujenie_diva@mail.bg 

www.ngodiva.alle.bg 

 

Георги Кривошиев 
Варна 
ул. „Петър Райчев” бл. 
3, вх. И, ет. 1 
g.n.krivoshiev@abv.bg  

 

Поколенията заедно 

 

Ученици от Англо-Американското училище в София заедно с 

учителите си доброволно подпомагат членовете на Клуб 

„Сребърна есен” и възрастни, самотни, болни и неподвижни 

хора в хосписа на Благотворително дружество Донка 

Паприкова. 

 

 

Благотворително 

дружество Донка 

Паприкова 

 

София 

 
Зоя Крутилин Паприкова 
Ул. Светослав Тертер 39 
Т: 946 13 96 

 
Благотворително 
дружество Донка 
Паприкова 

 

mailto:sdrujenie_diva@mail.bg
http://www.ngodiva.alle.bg/
mailto:g.n.krivoshiev@abv.bg

