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Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.

Проект на Годината 2009
Конкурсът „Проект на Годината” се провежда за пета поредна година и вече е традиционно събитие в календара на гражданските организации в България. Инициативата
започна през 2004 година. Провокирана е от значителния брой успешни и интересни проекти на граждански организации, които се реализират всяка година в България. Всеки
един от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
Донорските програми, набраните и предоставени средства не биха могли да променят и подобрят нищо в страната ни без участието и приноса на активните, мотивирани
и отговорни за общността си хора.
Ние вярваме, че за всички нас е важно да отдадем публично признание на многобройните активисти и доброволци, които помагат на другите, за да стане животът им полесен, а градовете и селата на България по-добро място за живеене.
В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през изминалата 2009 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на
цялата общност в дадено населено място. Без значение са размерът и източникът на
финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, към които те
за насочени.
До края на януари 2010 г. бяха получени 29 номинации на проекти от цялата страна.
Впечатляващо е разнообразието на представените проекти, насочени към подобряване на качеството на живота и възможностите на определени групи от хора. Девет
от представените проекти се изпълняват в малки, а други четири – в големи градове
в страната. В София се реализират десет проекта, а шест се изпълняват от местни
организации в села. Един от тях се реализира в 5 града в България. Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по проекта; от членове на екипа;
от журналисти и медии; от Отдел „Закрила на детето”; донорски организации; общини;
доброволци; общинска дирекция „Социално подпомагане”; заместник областен управител;
педагогически съветници и участници в дейностите.
Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивостта на дейностите във времето; финансовата ефективност; участието на целевите групи и местната
общност; новаторството и приложимостта на идеята в други населени места.
По традиция най-добрите проекти се определят от представители на водещи бизнес
компании, медии и дипломати. Тази година журито включва Иво Прокопиев, Председател
на КРИБ; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно осигурителна
компания „Доверие”; Франк Бауър, Президент на Фондация „Америка за България”; Севда
Шишманова, Член на УС на Българска Национална Телевизия; Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия и Ана Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей
Интернешънъл.

Наградата Проект на Годината 2009 e специално изработена от проф. Георги Чапкънов.
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Списък на номинираните проекти
по реда на подаването им:
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Лятна академия „Стъпка за България 2009“

Цел: Младежите в домовете за деца, лишени от родителски грижи в България, да
развият основни компетенции и умения за вземане на решения в живота си, да добият
практически умения по езикова култура, технически умения и развитие на личността.
Лятната академия се състоя от 28 юни до 19 юли 2009 г. в комплекс „Русалка”. Включиха се 50 деца над 12 години от ДДЛРГ в София, Пловдив, Берковица, Габрово, Русе,
Враца. Дейностите по проекта включваха практически обучения по английски език,
работа с компютър, офис и интернет, търсене и анализ на информация, бизнес умения, управление на приоритетите и времето, взимане на решения и мисловни модели;
развитие на мисленето и физическо възпитание.
Д у
Джуниър
р Ачийвмънт Алумни
у
Бизнес Клуб
у и фондация
ф д ц „Стъпка
„
за България”
р
За контакти: Борис Колев, тел. 0889 582 718
boris@alumni-bg.org, www.alumni-bg.org, www.stepforbulgaria.org
Номинирал: Борис Колев – президент, Джуниър Ачийвмънт Алумни
Бизнес Клуб България
Пожелание: Да не губят енергията си и да продължават все напред
по същия начин.
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Изграждане
ане на комплекс от психично-здравни услуги
в общността
стта в град София, район „Слатина“

Цел: Изграждане
дане на комплекс за психично-здравни услуги в общността в град София,
предлагащ програми
рограми за психосоциална рехабилитация и независим живот на хора, чиито обичаен начин
ачин на живот е бил нарушен от тежка психична болест. Програмите от
грижи, развивани
вани в комплекса, имат за цел да съдействат за повишаване качеството
на живот на хората с психични увреждания чрез развиване на умения, насърчаване и
оказване на подкрепа за възстановяване на социалното им участие. Предлаганите
услуги в комплекса
лекса допринасят за по-пълноценната социална интеграция на тези хора,
като се създаде
аде благоприятна среда за възстановяване и укрепване на социалните им
умения и навици,
ици, както и за преодоляване на негативните емоционални, психологически и социални
ни последици, съпътстващи психичното боледуване. Комплексът се състои от Дневен
ен център, Защитено жилище и Информационен център. От услугите им
могат да се възползват хора с увреждания, настъпили в резултат от тежки психични
разстройства,
ва, на възраст от 18 до 65 години, живеещи в София.
Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”” (ГИП-София)
За контакти: Валентина Христакева
София 1000, ул. „Мальовица” 1, ет. 2, ап. 5, тел. 02 / 987 78 75
vhristakeva@gip-global.org, www.gip-global.org
Номинирал: Д-р Владимир Сотиров, Амбулатория за психично здраве „Адаптация”
Пожелание: Да не се примиряват с постигнатото и да помнят, че нищо не е достатъчно добро, че да не може да се подобри още. Да не очакват благодарност, но
често да я виждат в очите на клиентите си
и техните близки.
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Жилищни подобрения за деца и семейства в риск

Цел: Предоставяне на малки суми под формата на безлихвен заем, които да се използват целево за ремонт, за да се осигурят подходящи жилищни условия на децата
в семейството, така че в един много ранен етап да бъде избегната опасността от
изоставяне на деца и настаняването им в институции. Проектът е насочен към семейства в риск и семейства от маргинализирани общности, с ниски доходи, които не
могат да вземат заем от банка. Работи се съвместно със Сдружение „Самаряни”, които предоставят допълнителни социални услуги на общността. Конкретните стъпки,
през които се преминава, са: оценка на жилищната ситуация и риска за изоставяне
на децата, консултация за необходимите строително-ремонтни дейности, подбор на
партньорски семейства от съвместна комисия, съдействие за закупуване на материали и извършване на ремонтните дейности, събиране на вноските по заема, контрол и
мониторинг на извършваните ремонтни дейности. Хората, които получават заемите,
са най-вече роми (като проектът не изключва и други хора с ниски доходи), семейства
или майки, които имат малки деца и живеят в собствено жилище или заедно с родителите си. Комуникацията със семействата се осъществява с помощта на местен
сътрудник – представител на общността. В района на Стара Загора подкрепа за жилищни подобрения са получили 40 семейства, а в района на Дупница – 21.
Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството”)
в сътрудничество със Сдружение „Самаряни”, Стара Загора
и Сдружение „Амала-Приятели”, Дупница
За контакти: Боряна Първанова
София, ул. „Виктор Юго” 5, тел. 02 / 983 24 10
b.parvanova@habitatbulgaria.org, www.habitatbulgaria.eu
Номинирал: Яна Дочева, координатор на дарители и доброволци,
Хабитат България
Пожелание: Да намери нови партньори,
с които проектът да заработи на много други места.
Други организации да използват модела на малките заеми.
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Промяна в закона за социалното подпомагане

Цел: Колективна жалба пред Европейския комитет по социални права по повод промените през 2006 и 2008 г. в Закона за социалното подпомагане, с който месечните
социални помощи по бедност бяха ограничени във времето – първоначално за 18, а
след това за 12 месеца. След изтичането на този срок лицата остават без каквито
и да било средства за съществуване, дори ако те и техните семейства умират от
глад. Този проект е в полза на безработните хора със спрени социални помощи. В своето решение ЕКСП прие, че тези промени в закона са в противоречие на принципите
на социалната солидарност и са в нарушение на Европейската социална харта чл. 13
т.1. „Лицата да имат минимално равнище на доходи, което е съвместимо с човешкото достойнство”. Така решението на Европейския комитет по социални права налага
новото правителство да промени Закона за социалното подпомагане, връщайки го в
положението преди февруари 2006 г.
Български хелзинкски комитет
За контакти: Красимир Кънев
София 1504, пк. 146, тел. 02 / 943 48 76
bhc@bghelsinki.org, www.bghelsinki.org
Номинирал: Вълко Станев, Център по правата на човека
„Васил Левски” – Карлово.
Пожелание: Да продължават все така и да прилагат
основните принципи на правото.
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„Приеми това дете“ – Център за консултиране,
педагогическа рехабилитация и социална интеграция на
деца и подрастващи със Синдром на Даун

Цел: Създаване на център за консултиране, педагогическа рехабилитация и социална
интеграция на деца и подрастващи със Синдром на Даун и техните родители. Задачата е подпомагане на родителите на новородените деца относно решението им да
приемат детето за отглеждане вкъщи, както и педагогическа рехабилитация на децата с Даун синдром, настанени в институция, за да могат те да развият своя емоционален и интелектуален потенциал. Центърът предлага редица услуги като: предоставяне на квалифицирана помощ и подкрепа на родители на новородени деца със
Синдром на Даун; обучение на родители, отглеждащи децата си вкъщи в техники на
педагогическата рехабилитация; консултиране на родители от цялата страна чрез
Интернет; педагогическа рехабилитация на деца, настанени в институция и програма за развитие на социални умения; подготовка на децата за постъпване в училище;
програма за развитие на умения за самостоятелен живот за тийнейджъри.
Фондация „Психологическа подкрепа“
За контакти: Галина Кубратова
София, ул. „Триадица” 6, Офис-център „Триадица”, офис 511
тел. 02 / 981 52 17, kubratova99@abv.bg, http://ppfondation.hit.bg
Номинирали: Елза Петракиева, Перник; Искра Петкова, директор на ДДЛРГ „Детелина”, Плевен; Таня Георгиева, журналист, в-к „Учителско дело”, Синдикат на
българските учители; Зоя Захариева- Цанкова, журналист, в-к „Аз- Буки”; Росица Маркова, клиничен психолог в ДМСГ „Св. Иван Рилски”, София; Вера Дачева,
редактор, в-к „Всичко за семейството”; Севдалинка Евтимова, директор, Първо
помощно училище, София; Валентина Николова, председател, Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун, София; Антония Владимирова, председател,
Фондация „Мечти”, София.
Пожелание: Да бъдат мотивирани за успешно продължаване на проекта, да бъдат
удовлетворени от добре свършената работа и да продължават напред
в развитието си.
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Слънцето свети за всички

Цел: Социална и личностна интеграция и реализация на деца със затруднения в интелектуалното и физическото развитие чрез трудова и арт-терапия в Дневен център
към читалището. Проектът е насочен както към деца в затруднено положение, така
и към всички, за които занятията представляват интерес. Два пъти седмично децата се събират в центъра, където изработват различни предмети от хартия, гипс,
пластилин, дърво, изкуствени цветя и др. Занимават се с оформяне и поддържане на
градинка, с поставяне на ограда на местни забележителности, организират изложба-базар с изработените от тях предмети. Посетителите на центъра са деца от
селото, ученици в ОУ „Иван Вазов” и броят им варира от 7 до 15.
Народно читалище „Искра-1921“, с. Калояново
За контакти: Анка Бекирова
С. Калояново, обл. Пловдивска, пл. „Възраждане“ 6
тел. 03123 / 24-60; 0888 134 100
iskra_kaloianovo@abv.bg
Номинирал: Атанаска Бакалска – главен експерт „ЗД“,
Отдел „Закрила на детето“ – Калояново
Пожелание: Здраве и дълги години работа със същия жар и устременост
в полза на нашето село. Да съхранят своята всеотдайност и човеколюбие.
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Лятно училище за природозащитници – с. Змейово

Цел: Формиране на съпричастност и активни действия у жителите на селото към
опазване на околната среда и грижа за общественото пространство с оглед подобряване на качеството на живот. Проектът е насочен към всички жители на селото
с приоритетно ангажиране на децата и младежите. Подобряването на средата в
с. Змейово се изразява в привличане и организиране на доброволци за почистването
на замърсен с битови отпадъци участък в селото и превръщането му в зелена площ
за игри, срещи и отдих. В премахването на нерегламентираното сметище и създаването на парк се включиха с безвъзмезден доброволен труд около 60 деца и около 15
възрастни, жители и гости на селото, както и отделни фирми, организации и институции.
ДСНЦ „Бъдеще за Змейово”
За контакти: Мирослава Балдаранова
С. Змейово, тел. 0887 608 338
mbaldaranova@gmail.com
Номинирал: Фондация „ЕкоОбщност”, София – донор
Пожелание: Сили за нови начинания и да срещат подкрепа от хората,
с които ги осъществяват.
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Дневен център за възрастни хора „Надежда“

Цел: Повишаване на качеството на живот на хората от трета възраст в с. Бръшляница и преодоляване на изолацията им като се създаде място за социални контакти
и общуване. Проектът е насочен към възрастните хора от селото. Помещението
на дневния център е ремонтирано и обзаведено. Създадени са клубове по интереси,
организират се ежемесечни лекции, възрастните хора се събират всеки ден. По този
начин се повишава качеството на живот на хората от трета възраст.
Народно читалище „Просвета – 1907“
За контакти: Анелия Веселинова
с. Бръшляница, общ. Плевен, пл. „Свобода” 1, тел. 0896 838 137
nch_brashlqnica@abv.bg
Номинирал: Стоянка Иванова, с. Капитан Димитриево
Пожелание: Успех и дерзайте в името на човека!
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Десегрегация на ромското образование

Цел: Достъп до качествено образование за ромите с насоченост към ромски деца и
към техните учители във Видин. Дейностите обединяват ромски и не-ромски деца
и родители чрез извънучебни форми, които спомагат за интегриране на ромската
общност в българското общество и повишават толерантността и възприемането
на основни европейски ценности. Част от проекта е и близкото сътрудничество с
медии и местни власти за популяризиране на проблема за равно право за качествено
образование на ромските деца. Дейностите са насочени към деца от 6 г. до 18 г., а
общият брой на участниците е 442 (185 момичета) и всички са от бедни семейства.
Освен това още толкова не-ромски деца участват в извънкласните дейности, които спомагат за интеграцията. Родителите и учителите на тези деца също вземат
участие в дейности по проекта. Така проектът има директно влияние върху общо над
1 000 души в Видин.
Сдружение „Организация Дром“
За контакти: Донка Панайотова
Видин, к-с „Съединение” бл. 4, партер, тел. 094 / 606 209
organization_drom@mailcity.com, www.drom-vidin.org
Номинирал: СНЦ „Европейски просперитет”, Видин
Пожелание: Да опазят своя ентусиазъм и отдаденост в реализацията на
уникалния си проект „Десегрегация на ромското образование”
за доброто име на България в Европа.
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Защитено жилище „Оптима“

Цел: Подобряване на качеството на живот на 8 лица с интелектуални проблеми на
възраст от 18 до 35 г., изведени от специализирани институции и подготовката им
за водене на самостоятелен начин на живот. Основният проблем, който решава проектът е тоталната изолация, в която са били поставени тези младежи. В институциите, от които идват, са били държани под ключ, никъде не са ходили сами, нямали
са достъп до трудова дейност. За първи път в жилището младите хора имат възможност да работят с домакински уреди и да излизат без придружител в селото. Услугите, които предоставя „Защитеното жилище”, са насочени към социално включване и
възстановяване на изгубените умения и навици, осигуряване на пълноценен и независим живот в подходяща среда, близка до семейната.
Сдружение с нестопанска цел „Оптима“
За контакти: Бина Садова
Гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” 61, тел. 0431 / 6 30 98; 0898 513 107
b.sadova@abv.bg, zjoptima@abv.bg
Номинирал: Зелвер Касабова, Заместник кмет, Община Казанлък
Пожелание: Ползотворна съвместна работа.
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Палиативни грижи за самотни възрастни хора
в последен стадий на живота

Цел: В днешната ситуация младите хора са притиснати от икономически проблеми
и решават своите житейски въпроси като работят допълнително или са принудени
да емигрират в чужбина. Грижата за техните възрастни близки е проблем на цялото
общество. Хосписът се явява като институция, която помага за решаването на този
хуманен проблем. През 2009 г. в хосписа бяха настанени 38 възрастни, приковани на
легло. Тук те са на сухо и топло, обградени с грижи и внимание. Всеки един от тях има
своята съдба и житейска биография. Философията на нашата грижа към тези хора е
те да бъдат гледани, така както това би се случило в техния дом. При нас те получават внимание, храна, тоалет на тялото, необходимите медикаменти и медицински
грижи. Хората, настанени при нас, са на възраст над 70 години, предимно жени.
Благотворително дружество „Донка Паприкова“
За контакти: Д-р Доминик Карагьозов
София, ул. „Светослав Тертер” 39, тел.02 / 946 13 96
Номинирал: Мария Цанкова – доброволец, в организацията от почти 20 години.
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат!
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Защитено жилище „ЗАЕДНО“

Цел: Оказване на помощ и подкрепа на млади хора, израснали в институции. С навършването на 18 години те трябва да напуснат институциите за деца, без да имат ясна
представа къде ще живеят, по какъв начин ще се издържат, как ще се грижат за себе
си. Защитеното жилище е изградено в непосредствена близост до София и за кратко време се превърна в дом за младежи, напуснали институциите. Младежите имат
право на максимален престой от 1 година, като през този период са им осигурени
нормални битови условия. Те могат да посещават професионални и квалификационни
курсове, оказва им се помощ, за да се ориентират в обществото и в собствените си
желания и умения за реализация, биват представяни на потенциални работодатели,
при нужда им се осигурява психологическа помощ. За периода ноември 2008 – ноември
2009 г. в ЗЖ „Заедно” са настанени 16 младежи, 5 от които изведени успешно, с подсигурена квартира, работа, дори обучение във ВУЗ на един от тях.
Фондация Защитено жилище „ЗАЕДНО”
За контакти: Иво Пантелеев, Гергана Пожарски
София, бул. „Тотлебен” 63, zaedno@bg-mamma.com
Номинирал Емил Дунчев, Движение на българските майки
Пожелание: Желанието и вярата в това, което правят никога да не стихват.
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Център за социална рехабилитация и интеграция

Цел: Създаване и развитие на комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми
за социално включване на хора с интелектуални затруднения. В центъра се обслужват 24 деца и младежи с интелектуални затруднения. Проектът е насочен също
така към семействата и към специалисти, полагащи грижи за хора с увреждания.
В Центъра се предоставят специални услуги на роднините на тези хора – сформират
се групи за взаимопомощ, провеждат се индивидуални консултации по правни, социални, медицински и други въпроси.
Сдружение „ЕГИДА”
За контакти: Златка Грудева
Гр. Пазарджик, ул. „Мария Луиза“ 63, тел. 034 / 44 38 00
Номинирал: Eмилия Добрева, Родител на дете с трайни увреждания,
клиент на ЦСРИ „Егида“
Пожелание: Все така да намира сили и желание за изпълнение на поставените
си цели в тази нелека борба.
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Дневен център за работа с деца „Палкенче“

Цел: Създаване на условия за развитието на извънкласни форми за работа с децата
от с. Бърдарски геран, като се приобщят децата от Дома за деца лишени от родителски грижи във всички събития в селото. По този начин се стимулира детската активност, като се запазват уникалните за селото и общността на банатските българи култура, традиции, обичаи, история и диалект. Центърът се посещава от всички
деца от селото. Клуб „Палкенче” има секция „Опа-цупа” за изучаване на характерни
за селото автентични народни танци; секция „Айде, дица, да запеем” за издирване,
записване и изучаване на банатски песни; секция „История и култура на банатските
българи”; кръжок „От нищу – нещу” за работа с природнии други материали и апликация. Названията на секциите са на специфичния банатски български диалект.
Читалищно настоятелство при читалище „Съединение – 1923“,
с. Бърдарски геран
За контакти: Мария Караджова
С. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Д. Благоев” 46
тел. 0885 55 13 60, saedinenie.1923@gmail.com, m_karadzhova@abv.bg
http://www.saedinenie1923.blogspot.com
Номинирал: Светлана Караджова, с. Бърдарски геран
Пожелание: Успешна дългогодишна работа с децата
за благото на общността на банатските българи.
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Адаптиране на архитектурната среда на читалище
„Напредък 1869“ гр. Горна Оряховица за достъп на хора
с увреждания

Цел: Подобряване на качеството на живот на децата и лицата с увреждания и осигуряване на възможност за качествени услуги в областта на културата като се осигури достъпа до сградата и помещенията на читалището. Дейностите по проекта
включват осигуряване на външен достъп и приспособяване на вътрешната среда на
помещенията за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на хората с
увреждания.
На територията на община Горна Оряховица са регистрирани 2439 хора с увреждания.
След адаптиране на архитектурната среда всички тези хора, според собствените
им разбирания и желания ще могат да посещават концерти, театрални постановки
и конкурси, провеждани в залата на Читалището, както като зрители, така и като
участници.
Читалище „Напредък 1869“
За контакти: Атанас Петров
Гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул. „Цар Освободител” 11
тел. 0618 / 6 43 86, napredak_1869@abv.bg, http://napredak1869.wordpress.com/
Номинирал: Виолета Панова, Сдружение „Младежка толерантност”
Пожелание: Пожелаваме успешна работа на екипа по разработване и
осъществяване на проекти със социална значимост, в които да си сътрудничат.
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Родовата памет на банатските българи

Цел: Събиране на материали и издаване на книга под надслов „Родовата памет на банатските българи”. Книгата обединява знанието за миналото на банатските българи
и множество разкази за родови истории, препращащи една към друга, които обрисуват пълната картина на общностния живот. Тя съхранява традицията и съзнанието
за корените, които ще дават нужната основа на идващите след нас да продължават
делото и да опазят завещаното. Полза от настоящия проект имат както представителите на общността в България и по света, така и всички научни работници,
занимаващи се с тази тема. Това е голям ресурс за етнографската група, както и за
поколения напред в опознаване на историята на банатските българи.
Сдружение „Дружество на банатските българи в България“
За контакти: Светлана Караджова
С. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Дунав” 3
тел. 0888 76 96 21, svetlana.karadzhova@gmail.com, www.falmis.org
Номинирал: Александър Живков, Ботевград,
Член на Дружеството на банатските българи в България
Пожелание: Успешно второ допълнено и преработено издание
на „Родовата памет на банатските българи”.
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Обединени за реформа в системата
за работа с деца в риск

Цел: Подобряване на компетентностите за ефективно партньорство между членовете на „Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България” в
4 общини, местната власт и неправителствените организации за реализиране на
националната политика за деинституционализация на системата за работа с деца
в риск. Проектът подкрепи усилията на общинските администрации и неправителствените организации, доставчици на социални услуги и директори на институции
за деца, да разработят конкретни, ясни, съобразени с нуждите на клиентите и ефективни социални услуги в общините: Варна, Добрич, Стара Загора и Велико Търново.
По време на обучителния и консултативен процес, предложен в рамките на проекта,
екипите работиха по формулиране на визия и мисия на реформираната система, анализиране на проблемите и на целите, стартиране на процес на планиране на общинско
ниво. Най-важното разбиране, което беше постигнато, е, че клиентите трябва да
участват при взимането на решения, още на ниво проучване на нуждите. Това е принцип, който е нетрадиционен за България, но и основна причина социалните услуги да
са неефективни и да не водят до реално реформиране на системата.
Водеща организация „Сдружение за педагогическа и социална помощ
за деца ФИЦЕ-България“, партньор Фондация
„Помощ за благотворителността в България“
За контакти: Наталия Христова
София, бул. „Македония” 19А, ет. 1, ап. 8
ficebg@prolink.bg, www.fice-bulgaria.org
Номинирал: Д-р Здравко Марков, директор на дирекция
„Социални дейности и жилищна политика”, Община Варна
Пожелание: Успешна реализация на всички проекти.
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Грижа за децата

Цел: Създадаване на местен ресурс за противодействие на сексуалната злоупотреба
и сексуалната експлоатация над деца в Община Търговище чрез повишаване на информираността на деца и младежи по темата и обединяване на ресурсите на местни
организации и институции за превенция на сексуалното насилие над деца.
Проектът е насочен към ученици от 7 и 8 класове от две местни училища – I ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище и ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк, общ. Търговище и педагози
от същите училища и представители на институции, работещи с деца. 235 деца са
преминали през обучение в 4 модула за междуличностни отношения, отношения „възрастен-дете”; „насилието” като явление и „сексуалното насилие” като част от него;
психологически травми и последици от сексуалното насилие.
В резултат от обученията за специалисти и педагози има създадено ядро от възрастни, които имат повишени знания и умения за разпознаване и преодоляване на
сексуалното насилие над деца.
Сдружение „Асоциация НАЯ“
За контакти: Светла Сивчева
Търговище, ул. „Антим I” 37,
тел. 0601 / 6 28 89; 0899 823932
naia_s@abv.bg
Номинирал: Невена Маджарова, Клуб на нестопанските организации Търговище
Пожелание: Да продължават да работят за добруването на децата в региона!
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Кампания „Премахване на минималния изискуем капитал за
учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД)“

Цел: Премахване на изискването за необходим минимален капитал за регистрация на
ООД, което към момента на започване на проекта беше 5 000 лв. Изискването за минимален капитал на практика представлява сериозна бариера за започване на бизнес,
най-вече за определени групи в обществото, които нямат спестявания или възможност да получат назаем необходимата сума за да регистрират ООД. Сред тези групи
са възрастните хора, ученици, студенти, социално слаби, хора с увреждания и като
цяло хора от различни съсловия с ниски доходи. От 16 октомври 2009 г. минималният
изискуем капитал за учредяването на ООД беше намален от 5 000 лв. на 2 лв. Това
значително увеличава възможностите на хората с идеи и желание да поемат риск да
подобрят благосъстоянието си като ги улеснява да започнат бизнес.
Фондация „Институт за пазарна икономика” (ИПИ)
За контакти: Светла Костадинова, София, бул. „Патриарх Евтимий” 22,
ет. 3, тел. 02 / 952 62 66, 02 / 952 35 03, mail@ime.bg, www.ime.bg
Номинирал: Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика.
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Шофирай отговорно

Цел: Младите хора да разберат, че както при повечето общи проблеми, така и решаването на проблема с безопасността на пътя започва от отделния човек. Чрез него
те осъзнават собствената си отговорност като активни граждани на България за
запазването на нашия живот и на този на близките ни. Младите хора нагледно виждат и ефекта на рисковото поведение на пътя върху този процес. В рамките на проекта бяха избрани и посетени пет български областни центрове – Русе, Велико Търново,
Габрово, Сливен и Бургас, където се проведоха дневни акции по пътна безопасност със
симулатори за шофиране. Проектът е насочен към настоящи или бъдещи шофьори без
значение от пол, възраст и т.н. В акциите директно се включиха 935 човека.
Отворена Младеж
За контакти: Даниел Ванков
София, ул. „Канарче” 6 вх. Б ап. 7, тел. 0890 250 657
chairman@open-youth.org, www.open-youth.org, http://roadsafety.open-youth.org
Номинирал: Даниел Ванков, председател на „Отворена Младеж”, София
Пожелание: Проектът да продължи да се развива и след планираното
продължение през 2010.
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Инициатива за реформа в грижата за децата

Цел: Подкрепа на процеса на деинституционализация и повишаване на качеството на
грижа за децата, отглеждани в извънсемейна среда в община Ловеч. Дейностите по
проекта включват закриване на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителски грижи (ДОВДЛРГ) „Асен Златаров” за юноши в град Ловеч и разкриване на
два Центъра за настаняване от семеен тип за 22 деца на възраст от 4 до 16 години;
преструктуриране на ДОВДЛРГ за момичета „Параскева Нейкова” в града чрез намаляване на броя на леглата за дългосрочно настаняване и разкриване на групи за дневна и
седмична грижа; изграждане на Център за обществена подкрепа с акцент върху услугите по превенция на изоставянето, реинтеграция, приемна грижа и осиновяване чрез
разширяване на дейността на съществуващия Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца и младежи в риск; кампанииза превенция на насилието и за приемна
грижа.
Сдружение „Знание”, Ловеч
За контакти: Ралица Попова
Гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 44, ет. 4, тел. 068 / 627952
znanielovech@mbox.contact.bg, www.znanielovech.org
Номинирал: Павлин Иванов, Lovech Today
Пожелание: Да постигат същите успехи в превенцията на изоставяне на деца,
за да не се налага децата да живеят в институции, а да бъдат щастливи
в семействата си.
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Център за социална рехабилитация и интеграция на деца
със специални образователни потребности „Радост“
(ЦСРИ „Радост“)

Цел: Подпомагане на интеграцията на децата с увреждания. Центърът осигурява
дългосрочна специализирана терапевтична дейност за децата с увреждания, подпомага интеграцията на децата в общообразователните училища и детски градини,
предоставя помощ и подпомага повишаване на знанията и уменията на родителите,
асистентите и педагозите на децата. Центърът работи като консултативно и образователно средище като осъществява специализирана подкрепа на деца с увреждания и на техните семейства. В ЦСРИ „Радост” се предоставят индивидуали и групови
занятия за децата, консултиране на семействата и занятия за развлечение и отдих
на децата и техните семейства. Проектът е насочен към 45 деца от 3 до 18 години
със специални образователни потребности и техните родители.
Фондация „Радост за нашите деца“
За контакти: Диана Настева
Варна, ул. „Васил Априлов“ 1, ап. 32
Тел. 052 / 73 14 82; 0878 183 875
radost.varna@abv.bg, www.superroditeli.com
Номинирали: Любомира Комитска – началник сектор „Хора с увреждания и
социални услуги“, Дирекция „Социални дейности и жилищна политика“ Община
Варна; Елена Минева – главен експерт ОЗД Варна; Веселка Атанасова –
социален работник ОЗД Варна, Галя Николова – главен експерт ОЗД гр.
Аксаково; Тодорка Борисова – социален работник ОЗД гр. Аксаково; Мариан и
Мариана Томови – родители на дете, ползващо услугите на центъра.
Пожелание: Здраве, късмет и много детски усмивки.
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Водна терапия за деца с увреждания – 2009

Цел: Подпомагане на интеграцията на деца със специални образователни потребности и деца с увреждания чрез провеждане на рехабилитационни водни занимания и
плуване. Водната терапия допълва дейностите в Центъра и подобрява физическото
състояние на децата. Дейностите по проекта са насочени към 30 деца с различни по
вид и степен увреждания, посещаващи терапевтичен център „Радост” на Фондация
„Радост за нашите деца” във Варна. През летните месеци, разделени на групи, децата
посещават по две рехабилитационни занимания в седмицата – едно в басейн и едно на
плажа. Заниманията в басейн се провеждат от рехабилитатор и треньор по плуване,
а продължителността им е 1 час. На плажа децата са подпомагани от педагог „Плажни занимания”. Децата се придружават от родителите или социалните си асистенти.
Тези дейности подобряват координацията, двигателната активност, навиците и дишането, което пък помага на мозъчната активност.
Фондация „Радост за нашите деца“
За контакти: Диана Настева
Варна, ул. „Васил Априлов“ 1, ап. 32, тел. 052 / 73 14 82; 0878 183 875
radost.varna@abv.bg, www.superroditeli.com
Номинирали: Дарина Иванова – главен експерт „МД“,
Дирекция „Младежки дейности и спорт“, Община Варна, Мариан и Мариана
Томови, Красимира Иванова, Галя Койчева – родители на деца с увреждания,
участвали в проекта.
Пожелание: Да продължават да ни подпомагат по същия чудесен начин.
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„Future friendly“ – Трето поколение права на човека – ново
поколение граждани

Цел: Развитие на гражданското общество в България чрез създаване на среда за
действие и на програма за ученици и младежи в сферата на правата на човека и
гражданското участие. Липсата на младежка активност, социална ангажираност и
общностна принадлежност сред младите хора в България доведе до създаването на
този проект. Той е насочен към ученици и студенти между 16 и 25 години, родители,
инструктори и членове на читалището, представители на местната и държавна администрация. В дейностите се включиха над 130 директни участници в семинарите и
работилницата, над 2000 участници в социалната мрежа, както и Интернет публиката в България, която има достъп до текстовите, аудио и видео материалите в сайта.
Проектът вече е надхвърлил границите на България, като сайтът се посещава и от
младежи от други страни и българи в чужбина.
Народно читалище „Бъдеще сега“
За контакти: Теодор Василев
С. Гудевица. общ. Смолян / София ул. „Елемаг“ 26, офис 2Б
Тел. 0878 55 85 76, 0887 55 84 76
home@gudevica.org, www.gudevica.org, www.futurefriendly.bg
Номинирал: Мария Ангелова, Сдружение „Европейски проекти“
Пожелание: Много бъдещи успехи, попътен вятър и включване на повече
младежи в проекта.
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„Вярвам в теб“

Цел: Интегриране на 25 деца с трайни увреждания чрез придобиване на базови умения
за справяне във всекидневни ситуации, както и включването им в спортни и културни
дейности. На децата се предлага индивидуална и групова терапевтична и рехабилитационна работа, както и посещение на културно събитие. Комплексната терапия,
обхващаща физическото състояние на децата (водната рехабилитация), уменията за
комуникиране, мислене и координация (логопед и Монтесори-терапевт), доведе до подобряване на цялостното физическо и психическо състояние на децата, до усвояването на нови умения, необходими във всекидневието (самостоятелно хранене, обличане,
придвижване, говор), разшири социалните им контакти и кръгозора им.
Фондация „Воден път“
За контакти: Венета Иванова
София, ж.к. „Разсадника“, бл. 87, ет. 1, ап. 26, тел. 0888 981532
fondacia@vodenpat.com , www.vodenpat.com
Номинирал: Петя Димитрова, София
Пожелание: Само чрез показването на проблемите и системното насочване
на общественото внимание към тях и начините на преодоляването им
можем да постигнем високо гражданско самосъзнание, което ще доведе до
толерантност.

13

26

Местата около автобусните спирки в гр. Момин проход –
красиви, нужни и функционални
Цел: Насърчаване на местния бизнес и жителите на гр. Момин проход към участие в
инициативи за подобряване на градската среда, екологичното състояние и облика на
града чрез самостоятелно определяне и решаване на проблем със собствен ресурс
и с привличане на външни финансови средства. Привлечени са доброволци и спомоществователи. Почистени са терените около 3-те спирки и са ремонтирани асфалтовите настилка. Монтирани са нови спирки, поставени са кошчета за смет, пейки
и чешма. Едновременно с това околните площи са озеленени и са създадени цветни
кътове. Привлечени са и учениците от ОУ „Христо Смирненски” чрез беседа, прожекции и изработване на плакати и рисунки по темата „Опазване на околната среда и
подобряване на градския облик”.
Сдружение с нестопанска цел „Евросити – Костенец“
За контакти: Вяра Колчева
Гр. Костенец, ул. „Ал. Стамболийски“ 27
Тел. 0899 344 613
vera_kolcheva@abv.bg
Номинирал: Фондация „ЕкоОбщност“, София
Пожелание: Сили и подкрепа да организират индивидуалните желания на
съгражданите си в общи стремежи и действия.
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Подкрепа на пилотна инициатива в област Велико Търново
„Заедно срещу насилието“

Цел: Координация и ефективно партньорство между държавните институции, насочени към изграждане на устойчива и функционална държавна политика на областно
ниво за превенция на домашното насилие над деца.
Липсва механизъм за ефективно партньорство между институциите, отговарящи за
Закрила на детето според ЗЗД на областно ниво. Дейностите по проекта не предлагат директна грижа, а комплексни мерки в дългосрочен план по подобряване на координацията между институциите, представляващи държавната и местна власт при
случаи на насилие над дете. От изпълнението на дейностите по проекта ще се възползват екипите на всички институции и организации от 10-те общини в област Велико Търново, работещи с деца, Областната администрация (като координираща организация), НПО, деца-жертви на насилие и техните семейства, деца от институции.
Сдружение „Център Мария”
За контакти: Людмила Цветанова
Гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” 11
Тел. 0618 / 2 21 81; 0888 139 136
center_maria@abv.bg, www.centermaria.org
Номинирал: Любомира Попова – заместник областен управител на област
с административен център гр. Велико Търново
Пожелание: Да продължат работата по проекта по изграждане на устойчива
и функционална държавна политика на областно ниво за превенция
на насилието над деца.
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Мисия „Скаут“
Цел: Децата обичат приключенията, имат нужда от поле за изява, както и от признаване на постиженията им, от умения за позитивно общуване и работа в екип. Все
по-малко са местата, където могат да получат това – да се изявят, да бъдат полезни
и същевременно да се забавляват и да укрепват физически. Целта на проекта е да
предложи такива възможности и да насърчи децата да се включват в тях. В неговата реализация участваха 5 училища от област Хасково, в които учат 3276 деца. В
дейностите се включиха 200 деца от 10 до 15 годишна възраст, 14 педагози и 30 родители. Във всяко от петте училища е създаден клуб „Скаут”, който помага на децата
да се учат на отговорно поведение, ангажираност към проблемите на общността,
самодисциплина и инициативност, нужни им в последствие през целия им живот.
Сдружение „Шанс и закрила”
За контакти: Малина Славова
Гр. Хасково, ул. „Алеко Константинов” 11
chance@escom.bg, www.chancebg.org
Номинирал: Илиана Тотева – педагогически съветник
в ОУ „Никола Вапцаров”, Хасково.
Пожелание: Да продължават да работят в името на децата по начин,
който дава видими резултати.
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Шанс да общувам, шанс да бъда разбран

Цел: Проектът има за цел да подобри функционалната комуникация на хора с говорни
проблеми при мозъчна увреда и деменции, заболявания, които затрудняват или изключват нормалната вербална комуникация, занижават качеството на живот и водят до социална изолация. Основната дейност бе изготвянето и отпечатването на
наръчник за функционална комуникация – „Моят комуникационен албум” и методически
насоки към него. Наръчникът е предназначен за болни с говорно-езикови нарушения
след травма, инсулт, неопластични заболявания, както и за възрастни с изразена
деменция, за професионалисти, работещи в сферата на говорната и езикова рехабилитация: невролози, социални работници, логопеди, психолози. От наръчника вече се
ползват активно 40 клиента на „Център за социална рехабилитация и интеграция на
възрастни с говорно-езикови нарушения след мозъчна увреда” и над 20 специалисти от
Варна и Бургас.
Сдружение „Младежки алианс – Варна”
За контакти: Д-р Петя Йорданова
Варна 9000, Бул. „Мария-Луиза” 13
csrigen@abv.bg , www.help-govor.org
Номинирали: Анна Радева, председател на Обществен съвет за социално
подпомагане, председател на постоянна комисия „Социални дейности и жилищна
политика”, Общински съвет – Варна, Доц. Маринела Грудева – Директор,
Демократичен съюз на жените „Зорница” – Варна, Мария Чанкова – Директор,
Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Варна, Любомира Комитска,
гл. експерт към Дирекция „Социални дейности и жилищна политика”, Община
Варна, Доц. Виолета Боянова, основател на магистърска програма „Логопедия”
към Нов български университет, Доц. Надежда Делева, ръководител катедра
„Нервни болести” към Медицински университет – Варна
Пожелание: Да продължават да творят и помагат на хората,
към които обществото е загубило път, защото именно такива смели инициативи
събуждат надеждата, че човечността и всеотдайността могат да преодолеят
бариерите на изолацията!
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Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество
Мисията на Фондация Лале е да насърчава социалната отговорност в българското общество като
стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата за подобряване
качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.
Фондация Лале реализира различни програми в социалната сфера. Повече от 500 проекта на граждански организации в цяла България са получили безвъзмездна подкрепа на обща стойност над
11 милиона лева по Програма на Обединени Холандски Фондации (1997 – 2007) и Програма
Малки Грантове, която за шеста поредна година предлага помощ за граждански организации в
малките населени места и насърчава участието на местната общност в инициативи за решаване
на конкретни социални проблеми, въвеждането на съвременни модели на социални услуги в общността; улесняване достъпа до информация и административно обслужване; доброволчески инициативи
за подобряване на жизнената среда и др.
Превенция на настаняването на деца в институции чрез подкрепа на деца и семейства в общността има за цел да демонстрира работещи практики и модели за превенция на настаняването на деца в институции. Програмата се реализира в партньорство с Фондация Оук като
пример за обединяване на ресурси и усилия за постигане на по-голяма ефективност и устойчивост.
Насърчаване на социалното включване на възрастните хора цели да стимулира дебати на
национално и местно ниво за разнообразните аспекти на социалното изключване, с което се сблъскват възрастните хора и да провокира ефективен процес на консултиране с тях.
Предай нататък предлага подкрепа на семейства с деца в затруднено материално положение.
Участниците се включват по желание и със собствен труд подобряват живота си и допринасят за
добруването на местната общност, като самите стават дарители на други хора в общността.
Научено и споделено насърчава въвеждането и прилагането на нови модели на социална работа
чрез развитие на капацитета на граждански организации, работещи по сродни теми и споделяне на
опита, натрупан в процеса на изпълнение на моделни проекти. Поредица от тематични срещи осигуряват форум за граждански организации за обмяна на практики, постижения и предизвикателства;
обсъждане на актуални проблеми и развитие на общи платформи за действие.
Борса на идеи и проекти е инструмент за сътрудничество между граждански и бизнес организации в интерес на обществото. Стопански и нестопански организации се срещат с цел да намерят
пресечни точки и общи интереси като основа за бъдещо сътрудничество. НПО „търсят” подкрепа
под формата на услуги, материали, оборудване, информация, доброволен труд и „предлагат” конкретни инициативи и идеи, полезни на съответната бизнес организация. Бизнесът „предлага” възможности за подкрепа и „търси” подходящи форми за социални инвестиции.
Развитие на социалната трансформация чрез насърчаване на социалната отговорност е насочена към неправителствения сектор, бизнеса и обществото в България. Програмата се
реализира в партньорство с Фондация Европейски Форум за обмяна на знания и с изключителната
подкрепа на програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

Фондация Лале подкрепя тези,
които работят за процъфтяващи общности.
София 1124
ул. “Река Осъм” 1, ап. 2
тел/факс: 944 27 55
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

С подкрепата на програма МАТРА на Министерство на
външните работи на Кралство Нидерландия

