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Списък на номинираните инициативи по реда на тяхното подаване

Име на
инициативата
1.

2.

3.

4.

Изпълняваща
организация

Място

Възобновяване на
войнишкия
паметник в село
Стража

Народно читалище
„Развитие-1926’’

с. Стража,
общ.
Търговище

Да се подобри външния облик на паметника. Инициативата е насочена към
потомците на загиналите участници във войните.

Странджа –
достъпна за всеки

Туристическо
дружество „Насамнатам“

Бургас

Да се възобновят или изцяло изградят около 80 пешеходни маршрути в
Странджа, които да свързват населените места и да водят до основните
забележителности на тази магична планина. Туристическите маршрути да
са проходими, почистени, маркирани, да се поставят необходимите
указателни табели и информационни табла във всяко населено място.
Инициативата е насочена към всички туристи и гости на Странджа, както и
към местното население и се очаква да се популяризира пешеходния
туризъм.

Десети
Народно читалище
международен
„Петър Парчевичкулинарно1927”
фолклорен
фестивал „Банатски
вкусотиитрадициите на
моето село”
Писане на приказки
за малки и големи

Цел на инициативата

с. Асеново,
Да запази, съхрани и популяризира местните храни и
общ. Никопол, традиции, песни и танци. Местните читалища да работят с
обл. Плевен
местните общности - като центрове на събитието. Те
организират много срещи с колеги за споделяне на нови идеи. Насоченост
към местните общности на Общината и други населени места, проявили
интерес.

Сайтът:
Интернет
www.danubebridge2.co
m

Писане на приказки за деца с поучителен край, за да ги разсеят
психически от социалната изолация и онлайн обучението. Случва се в
продължение на една година всяка седмица.
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Национална
инициатива „Да се
запознаем“

Фондация „Можем
заедно“ и Анна
Йончева, автор на
фотопроекта
„Различните“ деца на
България

София

Целта е запознаване с „различните“ по достъпен и нагледен начин, масова
информационна кампания и преодоляване на обществените предразсъдъци.
Децата със специфични възможности, онези невидими, отритнати,
обиждани, тормозени, изолирани деца, са всъщност толкова различни,
колкото е всяко дете. Това искат да покажат Ани и Ваня с инициатива „Да
се запознаем с „различните“ деца на България – че тези деца са като
всички останали. Тяхното място е при връстниците им в училище, на
детските площадки, в спортните клубове... Но за да бъдат децата заедно,
първо трябва да се видят, да се запознаят, да се опознаят, за да се научат
да общуват и да приемат различията си.

Старото читалище

ОНЧ „Св. св. Кирил и
Методий-1905“

Велинград

Реновиране, обновяване и възстановяване на културната и творческа
дейност в Старото читалище. Сграда, паметник на културата, затворена,
поради недовършен ремонт повече от 30 години. Инициативата е за
миналото, приемствеността, читалищния дух и отдадеността, но и за
бъдещето, което пазим повече от 100 години с уважение към делото и
отдадеността на всички онези, не жалили време, сили и средства за да го
има читалището.

The Human Safety
Net – Да дадем път
на услугите за
ранно детско
развитие в
България

Дженерали
Застраховане АД в
партньорство с
Фондация „За Нашите
Деца“

София и
Пловдив

Специализирана помощ на деца и семейства в затруднено положение,
кандидат-осиновители и приемни семейства. Насърчаване и подпомагане за
създаване на стабилна среда. Разработване и разширяване на програми за
ранно детско развитие с акцент върху интервенциите за укрепване на
семейството; изграждане на капацитета на организацията за качествени
програми и услуги за ранно детско развитие за деца на семейства. В
центровете в София и Пловдив на „Фондация за Нашите Деца“, експерти
работят ежедневно с деца и семейства, консултират и обучават.

Средногорски
добротворец

Група ученици от СУ
„Св. Паисий
Хилендарски”

Златица

Опазване на природата и добротворчество. Инициативите са насочени към
всички жители от община Златица, за които опазването на околната среда е
приоритет. В резултат на множеството инициативи бяха изчистени незаконни
сметища, посадени са десетки дръвчета, намерени са осиновители на
няколко бездомни животни. Съботно-неделните дейности на две момчета
прераснаха в местно движение за опазване на околната среда, в която се
включиха доброволци на различни възрасти. Самите инициативи получиха
голям отзвук сред местната общност.

6.

7.

инициатива
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9.

Да
9 оцветим Върбица Народно читалище
„Градина-Върбица
1894“

Целогодишна
Доброволчески клуб
10. кампания за
„Вяра и любов“ при
събиране на дрехи, ЧПГ „АК-АРКУС“ ЕООД
раници и учебни
пособия за ЦНСТ
Дом №3 гр. В.
Търново и кампания
за подпомагане на
домуващите в
Старчески дом “В.
Ботева“.

инициатива
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с. Върбица,
общ. Горна
Оряховица

Да се боядиса парковата мебел в парка на селото, да се облагороди и
зацвети с многогодишни цветя, част от централната част на селото.
Инициативата е насочена към всички жители и гости на населеното място.

Велико
Търново

Подпомаагне на хора в нужда, възрастни хора от Дом за стари хора, деца
от ЦНСТ Дом №3, бездомни хора и хора в риск чрез набиране на дрехи,
обувки, играчки, спортни екипи ученически пособия и лакомства за деца.
Изработване на мартеници, великденски яйца, картички и събиране на
книги за дарения. Учениците (5, 8-12 кл.) изграждат качества като
емпатия, съпричастност, състрадание, хуманно и топло отношение към
различните хора. Инициативите допринасят с това, че карат, хората да не
се чувстват самотни и забравени а да усещат, че са значими.

Млади спасители на
11. природата

Сдружение „Младежки Карлово
и граждански
инициативи в
Розовата долина“

Повишаване екологичното съзнание и насърчаване доброволчеството на
младежите от 7 населени места на Община Карлово. В резултат на
обучението и доброволческите дейности по проекта в местните общности
има изградени еко-кътове от стари палети, обновени еко-пътеки и места за
отдих в Средна Гора, засадени дръвчета, храсти и цветя.

Ангелите на
12. Розовата долина

Сдружение „Младежки Карлово
и граждански
инициативи в
Розовата долина“

Насърчаване активното младежко гражданство и доброволчество на
младежите от 5 населени места на Община Карлово. В резултат на
доброволческите дейности на младежите в петте села бяха реализирани
различни инициативи като пребоядисване и обновяване на пейки;
създаване на младежко място от изоставена и изпочупена барака и
поставяне на тенис маса; засаждане на цветя, поставяне на нови пейки,
оформяне на кът за влюбени край красивия фонтан в центъра на едно от
селата; обновяване на вратичките на стадиона; обособяване на еко-кът от
палети в цветовете на селото; Изграждане на красива дървена арка с цветя
в центъра на друго от селата. Всички младежи, включили се в обучението и
последвалите доброволчески проекти за населените им места са помотивирани да се включват като доброволци в бъдеще.

Доброволческа
Клуб Домашна
13. работа за деца
бежанци, мигранти
и търсещи закрила

инициатива
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Сдружение „Каритас
София“

София

Подкрепа на деца бежанци и мигранти, които поради езикова бариера и
нова среда често изостават, губят интерес към училището или се чувстват
неподкрепени, неразбиращи материала или объркани. Работата е особено
важна и неотложна по време на пандемията от Ковид-19, когато децата са
съвсем изолирани, родителите им в невъзможност да им помагат, а
връзката с училището и възможността да напредват съвсем ограничена. С
подкрепата на 13 доброволци и екипа на Каритас София, 17 деца са
включени в допълнителни ежеседмични уроци по български, математика,
история, география.

Сдружение
“Алтернативно
пространство”

Варна

Инициативата е създадена с цел да популяризира сред местната младежка
общност алтернативните култура и спортове като възможност за осмисляне
на свободното време.

Червени пейки
15. срещу домашното
насили

Сдружение ЗА ТЕБ

Варна

Инициативата е създадена с цел даване на гласност за
превенция на проблема с домашното насилие в България.
Насочена е към всички граждани и гости на Варна.

Млади доброволци
16. и коне правят
промяна за деца с
увреждания

Фондация Пейнт и
Куортър Хорс
България

София

Включване на млади хора от страни от Европейския съюз в грижата за
деца с увреждания в България.

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

Заедно намираме начин да помогнем на някой и да подобрим нечий живот,
да разрешим проблеми. За да се развиват, децата имат нужда от някой,
който да им даде подкрепа, вдъхновение и да им подаде ръка – насока.
Учениците от два клуба са момичета и момчета с големи и състрадателни
сърца. Те са уверени, че трябва да правят добрини и да ги предават
нататък на поколенията. Да подават ръка на човек в нужда, да даряват
светлина в нечии очи, в нечии дом, да оказват подкрепа чрез взаимна
помощ……. „просто трябва да правим добро, то винаги е от полза“!

Хале 3 на Открито
14.

17.

Добротата е
безплатна, тя
побеждава и във
време на пандемия.
Подкрепа за COVID
отделението в гр.
Мездра - ЗАЕДНО
ЩЕ СЕ СПРАВИМ !
Понякога с доброта
по – страшно злото
се наказва!
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Деца помагат на
18. деца -„
Фондонабирателна
кампания Цветница
за абитуриенти
сираци и
полусираци”. Ръка
която дава не
обеднява!

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

За пореден път младите червенокръстци от Искърското дефиле доказаха,
че са с големи сърца, готови да подадат ръка на всеки изпаднал в беда. Те
посрещаха миряните с домашно приготвени питки хляб и мед. За всеки
имаше по китка здравец за здраве и късметчета. Миряните им се
отблагодаряваха като поставяха парички в специалните касички. Общата
събрана сума от благотворителната мисия е 1555.89 лв., предоставени на
деца - сираци от Община Мездра, които са абитуриенти.

От деца за деца

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

Инициативата Жълти Стотинки е единствената по рода си акция от деца за
деца. Целта е да се научат от ранна възраст да даряват, да помагат, да
отворят сърцето си. На 6 декември и на 1 юни се предават стотинките. С
тях се закупува апаратура за детски отделения, за обзавеждане на
болнични стаи за деца. Всяко дете събира през цялата година жълти
монети, и със знанието на родителите си ги предават в училище. Учениците
и децата, събраха 43 килограма жълти стотинки. В благородната кауза се
включиха учители, родители на учениците. Настъпилата пандемия от
COVID - 19 не спря доброволческите ни дейности.

Да върнем
20. усмивката на
Ромина

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

Организиране на благотворителна кампания за спасяването на малката
Ромина, болна от левкемия. Събрана бе сума от 502 лева.

Изграждане на
21. „Къщичка на
поколенията“

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

Учениците предложиха да се изгради "Къщичка на поколенията", в която да
се случват различни неща. Намерихме подкрепа от различни места. В
навечерието на Европейския ден на солидарност между поколенията - 29
април читалището, пенсионерския клуб и учениците от с. Зверино
поканиха баби, майки, внуци и деца и боядисаха заедно великденски яйца.
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Дари надежда на
22. Сияна

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

По повод Деня на влюбените - 14 февруари, децата от доброволческия
клуб към СУ „Св. Климент Охридски” – с. Зверино, изработиха Валентинки
с послание ОБИЧАМ ТЕ и папируси с прекрасни тематични пожелания,
които раздадоха на своите съученици и учители. Организиран бе и сладък
благотоворителен базар от домашно приготвени сладкиши в подкрепа на
малката Сияна от гр. Мездра – дете с детска церебрална парализа. Бяха
събрани 200 лв.

Да помогнем на
23. абитуриенти
останали без
родители

Клуб „БМЧК и
приятели на
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

На 1 март доброволците спретнаха червено-бяла приказка за хората от
Искърското дефиле. За всеки гост, млад или стар, работливите пръстчета
на децата бяха изработили с любов и благопожелания стотици мартеници
за благотворителния базар в подкрепа на абитуриенти сираци и
полусираци от района. Подготвили бяха богата художествено – музикална
програма заедно с Пижо и Пенда. Закачиха огромна мартеница на моста
над Искър. Украсиха градинката пред кметството с фигури на Пижо и
Пенда. Събраната сума на стойност от 500 лв. бе връчена на трима
абитуриенти без родители.

Нашето призвание е Клуб „БМЧК и
24. да помагаме с
приятели на
желание
Искърското дефиле“ и
клуб „Творилница“
към СУ „Свети
Климент Охридски“-с.
Зверино общ. Мездра

с. Зверино,
общ. Мездра

8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец добротворците отбелязаха с благотворителен труд, като се включиха в
боядисване на тротоарите на селото, посадиха розови храсти и цветя в
цветната градинка пред кметството, развяха бели и червени балони в знак
на признателност към неуморния Червенокръстки труд.

Помощ за
25. общността в
условията на
пандемия Ковид 19
– 2021г.

с. Куртово
Конаре,
общ.
Стамболийски,
обл. Пловдив

Подпомагане на 30 семейства от Куртово Конаре с хранителни продукти,
медикаменти, памперси и дезинфектанти. Организиране на Лятна академия
за деца 7-14 г. в помощ на родителите. Работа с възрастни хора с цел
социализация в условията на пандемия. Включване на доброволци в
организацията на Фестивал „ Плетеница” и изложение „Куртово Конаре
Фест”. В резултат на всички посочени инициативи подпомогнахме 30
семейства в 3 тежки месеца; родителите и 32 деца – за социализация.
Местни и гостуващи занаятчии и 16 местни производители – фермери
реализираха своя продукция. 50 възрастни жители от 65 до 83г. получиха
грижи и внимание за преодоляване на проблеми от социалната изолация.

Народно читалище
"Любен Каравелов 1897"
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„Седмица на
26. доброто“ 2021

Център за работа с
доброволци в СУ “Св.
П. Хилендарски“

Хасково

По повод традиционните Паисиеви дни в училището организирахме
различни добротворчески инициативи. В Седмицата на доброто 2021, се
включиха всички 650 ученици и родители и озеленихме училището,
засадихме 100 храста, четири брези, един червен дъб и четири чинара.

Даряваме надежда
27. – Доброволци
„MASTER”

Професионална
гимназия по
икономика „Д-р Иван
Богоров“

Варна

Целта на кампанията бе организиране и включване на младежи, участници
в Еразъм+ проект „MASTER”, в редица доброволчески и дарителски акции.
Кампанията бе проведена през зимните месеци, с идеята да бъдат
зарадвани деца на семейства със сериозни финансови затруднения и
възрастни хора от старчески домове.

Отбелязване на
28. деня на хората с
редки болести;
Кампания „Търсене
на добрия човек –
Пловдив град на
доброто;
Участие в
инициативата
„Капачки за
бъдеще“;
Коледен
благотворителен
базар на ПГХТТ –
Пловдив

Професионална
Пловдив
гимназия по
хранителни
технологии и техника
съвместно с
Национален алианс за
хора с редки болести,
Община Пловдив и
Благотворителна
организация „Капачки
за бъдеще“.

Благотворителни
ПГ „Ген. Владимир
29. Коледен,
Заимов“
Първоматренски и
Великденски базари

Сопот

„Ден на хората с редки болести“ – инициативата цели да повиши
осведомеността сред хората относно редките болести, засягащи 1 на 2000
граждани и да ги подкрепи чрез различни инициативи. „Търсене на добрия
човек – Пловдив град на доброто“ – цели да отличи онези истински добри
хора, които напълно безкористно подават ръка на човек в нужда или се
борят за развитието на нашето общество. Номинациите са 4 категории –
образователна дейност, социална дейност, градско развитие и
добротворчество. „Коледен благотворителен базар“ – набиране на средства
за подпомагане на ученици от ПГХТТ-Пловдив. „Капачки за бъдеще“ –
включване на ПГХТТ в националната инициатива.

Целта е да се съберат средства за финансова помощ на абитуриенти от
социално слаби семейства. Също генериране и насочване на творческият
потенциал на учениците и преподаватели за създаване на арт продукти;
овладяване на нови приложни техники, развиване на умения за работа с
различни арт материали; запазване и съхранение на традицията при
родови ритуали и празници; развиване на умения за работа в екип,
овладяване на организационни умения и умения за планиране и
осъществяване на събитие с общо-училищно значение; Възпитаване на
добротворчество и солидарност у учениците.

Доброволческа
Еко-акция "Заедно
30. за земята"

инициатива

2021

КСУДС

Пловдив

Засаждане на 6 чинара с участието на децата от ЦНСТ и формиране на
отговорно отношение към опазване на околната среда.

Детска работилница КСУДС
31. "Грънчарство и
приложни изкуства"
с деца от ЦНСТ

Пловдив

Изработване на изделия от глина от децата с помощта на майстор грънчар.
Благотворителен базар в КЦМ за събиране на средства за летните лагери
2021 г.; Изработване на коледни картички и благотворителен базар във
фирма "АБВИ"

Камишибай театър

Център за работа с
доброволци при НЧ „
Светлина -1929г.” с.
Труд към НАРД

с. Труд,
общ. Марица,
обл. Пловдив

Представянето на рисувани приказки с Камишибай театър има за цел да
насърчи четенето при деца, младеж, както и при възрастни. При
театралната форма „Камишибай театър“ се комбинира използването на
ръчно рисувани изображения и ярък разказ. В инициативата „Пловдив
чете“ доброволците на НЧ „Светлина – 1929 г.“, с. Труд и техния
читателският клуб „Работливковци“: участваха с две представления на
Камишибай театър при Открита сцена на Пловдив чете „Алея на книгата”,
Пловдив. Доброволците участваха в подготовката, организацията и
представянето по време на събитията. Участваха петнадесет души: двама
възрастни и тринадесет деца и младежи. В два поредни дни бяха
представени по три приказки, общо шест. Провеждат се често на открито и
сме планирали това да бъде отворена инициатива, която да продължим в
поредица тематични събития през 2022. През месец октомври инициатива
ни за Камишибай театър гостува на Детската градина „Бисер” в с. Труд.

Доброволци за
реакция при
бедствия, аварии и
катастрофи

Сдружение “Аварийно
Спасяване Пловдив”

Пловдив

Сдружението се обединява около идеята за обучаване на хора от различни
възрасти и социални групи на правилна реакция при бедствия и аварии и
оказване на долекарска помощ. До момента сборът на всички дежурства
дадени в болничните заведения на Пловдив от хора от екипа е над 200.
Доброволците подпомагат работата на дежурните нощни лекари и бърза
помощ за трудно подвижните пациенти, осигуряват пренос и
разпределение на материали и консумативи, както и всичко необходимо
свързано с цялостната организация и реорганизация на болничните
помещения, наложена от усложнената епидемична обстановка в страната.
През 2021г успяхме да обучим над 200 деца от 23 училища за първа
долекарска помощ. Записахме обучителен клип, съставен от най-честите
въпроси, които спасителите трябва да могат да зададат на хора, които не
могат да говорят на жестомимичен език и да разберат отговорите им.
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