2007 година, брой

Скъпи колеги и приятели,
Преди година и половина обявихме
нова финансираща програма за малки грантове, която е насочена основно към неправителствени организации в малките населени места. Решаването на проблемите на общността
е възможно да се случи само на място и с участието и ресурсите на самата общност. Ролята на местните граждански организации и хората
от дадената общност е много важна.
Програмата цели да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, свързани с решаване
на конкретни социални проблеми и подобряване условията на живот; улесняване достъпа до информация и обслужване; подкрепа и грижи за групи от хора
със затруднения; повишаване социалната ангажираност на младежите и преодоляване социалната изолация на възрастните хора. Отворена е и за проекти, свързани с традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или решаването на местни проблеми.
За кратко време програмата стана добре известна и за първата година бяха подадени 131 предложения. Фондация Лале подкрепи 33 инициативи на
обща стойност 125000 лева. През 2006 година бяха
представени 185 проекта, като 43 от тях получиха
финансиране на обща стойност 156209 лева.
Впечатляващо е разнообразието на темите и
дейностите, които са предмет на осъществените проекти. Те включват центрове за административни и информационни услуги; центрове за социални услуги и контакти за хора с увреждания; дневни центрове за деца и младежи с увреждания; културни клубове и центрове; музейни експозиции; детски центрове и извънкласни занимания за деца; клубове за възрастни хора и хора с увреждания; ученически, младежки, екологични и доброволчески инициативи и други.
Сега, когато някои от проектите са завършени
и отчетени, бих искала да споделя някои основни изводи от реализацията им:
♦ Впечатляващо е разнообразието на идеи, дейности, подходи на работа, групи от хора към които са насочени проектите;
♦ Успешната реализация на подкрепените проекти
се дължи в много голяма степен на факта, че инициативата и изпълнението им са на хора и организации от общността;
♦ Разбирането и подкрепата /не само материална/
от страна на местната власт е от изключителна важност за изпълнението и особено за устойчивостта на дейностите във времето, както и
последващото им развитие и разширяване;
♦ В много случай идеята за реализация на даден
проект започва от една група хора – най-често
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деца или възрастни, а после постепенно прераства в проект, който на практика обслужва цялата общност;
♦ Демонстрирани са ролята на съвместните инициативи и силата на
партньорството;
♦ Като резултат от изпълнението
на проектите са подобрени материалната база и техническото оборудване
на организациите-изпълнител, но още
по-важно - развити са капацитетът
на тези организации и човешкият ресурс в общността;
♦ В хода на изпълнение на /дори и
първи/ проект екипът на местната
неправителствена организация добива умения, самочувствие и увереност, които им помагат и ги
тласкат към замисляне и реализиране и на следващи проекти, както и понататъшно развитие на
дейностите;
♦ В усилието да се реши наболял проблем на общността се изгражда местен капацитет, който
естествено се превръща във фактор за бъдещо
развитие;
♦ Много от проектите могат да служат като модел
или идея за дейности в други населени места;
♦ На места е преодоляна общата нагласа, че е много трудно да се осигури местно съ-финансиране на проекти на граждански организации, като
участниците в програмата осигуриха на практика значително повече от исканите минимум 30%
от общия бюджет;
♦ На места са били преодолени пасивността и недоверието на местните хора към „проекти” и те постепенно са били въвлечени в реализирането им;
♦ Осъзната е ролята на проектната практика в
малките общности и мястото на малките проекти като полза и етап на развитие;
♦ Разбира се, има и трудности и предизвикателства. Все още има проекти, които са само и единствено за ремонт на покрива или сградата, за изработване на сувенири или черги, за оборудване
и т.н., в които липсва обаче фокус върху хората
и техните нужди, интереси, отношение, желания,
участие, положителна промяна в живота им;
♦ В някои случай е трудно мисленото в перспектива – за това какво става след края на проекта.
На места на проектите се гледа като на отделни отрязъци от работа, които не са свързани във
времето, не са етапи в постигането на трайна
положителна промяна.
Програмата за местни инициативи в малките
населени места е отворена. Отворени сме за нови идеи, проекти, въпроси и предложения. В един от
следващите месеци планираме и провеждането на
работна среща за обмяна на опит и идеи на тема „Инициативи на общността в малките населени места”.
Мария Петкова
Директор



Читалище “Гео Милев”
село Пастра

Проект: Социална интеграция
на възрастни хора от село Пастра
Село Пастра се намира в община Рила, на пътя за Рилския манастир. В него живеят 260 жители, преобладаващата част от които са възрастни в предпенсионна и пенсионна възраст.
Достигналите тази възраст хора се чувстват
неравностойни и са неактивни по отношение на
социалния живот. Те се самоизолират и затварят в проблемите си. Целта на проекта беше
създаването на благоприятни условия за социална интеграция на възрастните хора в селото.
Дейностите се изпълняваха с активното участие на възрастните и за голяма радост на организаторите в много от тях се включиха и деца и младежи от селото.
Първоначално извършихме ремонтни дейности в читалищната сграда, в които се
включиха 10 мъже, а в почистването на помещението и приготвянето на Ден на кулинарното вълшебство участваха 25 възрастни жени.
Помагаха им деца и младежи на възраст от 7 до
20 години, като активно се включиха и техните

родители. Закупихме обзавеждане – маси и столове, телевизор и игри. След това подготвихме
Коледния празник. Децата с ентусиазъм помагаха на възрастните, а жените от селото си разменяха кулинарни рецепти и подготвяха тържеството. Най-добре представилите се получиха
грамоти, а децата бяха зарадвани с лакомства
и играчки. Музикална програма представиха ученици от СОУ в град Рила съвместно с вокалната група към същото училище. Те пресъздадоха
и обичая “Сурвакари”.
В изпълнението на проекта освен читалищното ръководство участваха приблизително 25
възрастни и 30 деца и младежи. В резултат от
изпълнението му и възрастни, и млади разполагат с добре обзаведено свое помещение, където се срещат и обмислят свободното си време. Независимо, че двете обществени групи се
различават по възраст и интереси, те заедно
имат необходимост от участие в подобни мероприятия. Възрастните преодоляха социалната
изолация, в която се намираха и се почувстваха
обградени с внимание и значими. Читалищното
настоятелство обогати опита си в изпълнение
на обществено значими мероприятия и разработване на проекти за привличане на външни финансови ресурси. Хората от селото бяха приятно изненадани от новото помещение, което активно се използва и от възрастни, и от млади
хора. Те се събират тук всеки ден, ползват читалищната библиотека, а закупените занимателни игри и касетофон създават уютна и комфортна атмосфера.
Читалище “Гео Милев”
Село Пастра 2631, Община Рила
Тел. 070522 / 22 77
rila_tur@abv.bg

БАЛИЗ – Плевен

Проект: Ремонт и обзавеждане
на Салон за гимнастика
Реализирането на тази наша идея стана за
немалкия период от шест месеца. Кампанията ни започна с разработването на проект към
Пограма за малки грантове на Фондация Лале за
закупуване на специализирани рехабилитационни
уреди. За наша радост проектът ни беше одобрен и за Коледа вече бяхме закупили уредите.
Оставаше немаловажният проблем с ремонта
на помещението. То се намира в сутерен и беше необходимо не само боядисване, но и изграждане на вентилационна система за пречистване

с. Пастра 

на въздуха. За извършване на всичко това разработихме проект към Хуманитарната програма на Църквата на Исус Христос и светиите
от последните дни.
Проведохме разговори с Ротари клуб Плевен центрум и благодарение на тяхното съдействие архитект ни изработи проекта за вентилационната система. Реализирането й щеше да
ни струва 2800 лв., за което трябваше да намерим средства.
В края на 2005 г., провокирани от предаване-

плевен

то по Канал 1 “Сграда на годината”, се свързах с г–жа Розета Маринова от Регионалния
клон на Българска строителна камара в Плевен.
Тя ни посъветва да подготвим писмо с нуждите
ни, което да препратим към фирмите-членове на
Българска строителна камара. Положителен отговор обаче не получихме от никоя фирма, затова посетихме офиса на камарата и се срещнахме със секретаря Лидия Николова. Тя бе учтива
и любезна и ни предостави координатите на водещи фирми в Плевен в строителството и в изграждането на вентиационни системи. Последваха месеци на посещения на фирмите от социалния работник Албена Димитрова и домакина Алекси Алексиев, много проведени разговори
на тема какво е Дневният център, кого обслужва, мотивация защо да бъдем подкрепени и така успяхме от няколко фирми да съберем средства за закупуване на вентилатори, нагреватели и други включени в проекта на вентилационната система уреди.
С голяма радост разбрахме, че проектът
към Църквата на Исус Христос и светиите от
последните дни е одобрен за финансиране. Със
средствата от него завършихме ремонтните
дейности, подовото покритие на Салона за гимнастика и закупихме спортни принадлежности.
Родителите на децата, посещаващи Дневния
център, също не стояха настрана, а се включиха
в почистването на стените преди боядисване-

то. Подреждането на Салона за гимнастика бе
много вълнуващ момент за специалистите от
Дневния център, тъй като беше плод на много
усилия, труд и време. А първото влизане на децата и младежите бе свързано с много емоции.
Салонът за гимнастика е вече една реализирана мечта. Мечта, чието осъществяване започна с подадената от Фондация Лале ръка.
БАЛИЗ – Плевен
Ул. Белмекен 11, Плевен 5800
Тел. 064 / 801 303; 064 / 807 920
balizpl@abv.bg

Народно читалище “Нов живот”
село Петърч

Проект: В помощ на нашите родители
Информационният център в читалището обслужва годишно над 2 000 души. Практиката ни
показва, че всеки, имащ право на целево подпомагане, трябва няколко пъти да посети съответните служби, което изисква не само време,
но и средства за пътуване, които “изяждат” целевото подпомагане. Ако всички тези документи
се попълват в Центъра, това ще спести всички тези разходи, които съвсем не са малки. Проучването ни показа, че над 150 са домакинствата, имащи право на енергийно подпомагане само от село Петърч и над 300 са от съседните
три села, които обслужваме. Затова проектът
беше насочен към социално слаби семейства и
възрастни над 65 години от селото, подлежащи
на целево подпомагане по програмата на Социалното министерство. Извършена беше реконструкция на помещение във фоайето на читалището от сепаре в санитарен възел, достъпен
за всички ползватели на Информационния център по всяко време. Осигурена беше възможност в удобно време на място ползвателите да
получават информация, набор от документи, попълване и окомплектоване, факс услуги и др., за
да кандидатстват за съответната програма за
подпомагане.
Благодарение на качественото оформяне на
документите, всички, имащи право на целево

подпомагане, получиха положително решение от
службата за социално подпомагане. Въведохме
нов вид услуга – посредничество при доставка в
Центъра на необходимите документи за кандидатстване по програмите, което спестява време и средства за пътуване до Костинброд. Само
през последните три месеца на 2005 г. в Центъра бяха обслужени повече от 180 човека. Четири човека, регистрирани като безработни, бяха
насочени към свободни работни места във фирми на територията на селото и бяха наети на
работа. 600 домакинства от селото са информирани за целите и дейностите, които се предлагат в Центъра. Всекидневно в Центъра се обслужват между 10 и 15 граждани с различни видове проблеми – изработване на покани, договори, некролози, преснимане на лични карти, решения на ТЕЛК и др. Ново предизвикателство за
екипа е, че към нас се обръщат все повече безработни за различни услуги.
В читалището работи и Дневен център за
възрастни хора в съседство с Информационния
център. Проблем пред настоятелството е да
осигури отопление и за двата центъра, така че
да направи престоя на възрастните хора в тях
приятен. Предстои и подмяна на дограмата, тъй
като сградата е строена през 1960 г.
И след приключването на проекта дейност-
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ите на Центъра продължават и ще продължат
и за в бъдеще. Непрекъснато увеличаващият
се брой ползватели и регистрираните нови потребности ни дават основания за това. Ако при
стартирането на проекта предвиждахме до 5-6
вида услуги за нашите потребители, то на този
етап са регистрирани над 15 вида услуги. Окомплектовано освен с книгите си и с малко техника, читалището се превръща в конкурентно на
пазара на услугите.
Народно читалище “Нов живот”
Ул. “В. Левски” 8
Село Петърч 2234
Област Софийска
Тел. 07116 / 20 23, 21 78
nadejdamih@abv.bg

“Център за психологически
изследвания - клон Търговище”

Проект: Продължаване дейността на
Информационно-консултантски център „Помощ”
Главна цел на проекта ни е алтернативна
подкрепа на 35-40 човека с увреждания на възраст от 18 до 60 години, живеещи на територията на град Търговище за повишаване на тяхната социална активност.
Дейностите, които осъществихме, включваха: развиване на умения за справяне с проблеми
у хората с увреждания чрез Група за взаимопомощ; предоставяне на достъп до информация на
хора с увреждания по интересуващи ги въпроси;
осигуряване на консултантски услуги съобразно
с потребностите на целевата група.
Разделихме дейностите в три основни групи: консултантски дейности, които се осъществяваха по график с продължителност 4
часа на ден. Консултантите можаха да обърнат персонално внимание на всеки един случай.

ТЪРГОВИЩЕ 

Втората дейност беше насочена към развитие
на умения за самостоятелен живот, а третата беше свързана с потребността на хората
с увреждания от информация. Често хората с
увреждания не знаят къде да търсят информация за своите въпроси и проблеми. Това налага
да има към кого да ги отправят за по-лесното
им информиране. В рамките на проекта предоставяхме информация на място или по телефона в Центъра ”Помощ” на хората с увреждания
и публикувахме различни информационни материали за проекта. Най-успешната дейност по
проекта е групата за самопомощ. В групата
бяха включени между 7 и 9 човека, които вече
са получили подкрепа в Център „Помощ”, и хора с увреждания, които тепърва започват да
търсят специализирана помощ. С обособяване на групата за самопомощ се осигури защитена и подкрепяща среда, в която анонимността им бе гарантирана. Хората имаха възможност да споделят своите преживявания и да се
учат един от друг, да предлагат и да получават емоционална подкрепа. Сесиите се провеждаха през седмица по 3 часа в продължение на
6 месеца. Акцентът падна върху няколко терапевтични процеса, които помагаха на членовете на групата да извършват промени в нагласите или поведението си.
Терапевтични техники, използвани при работата на Групата за самопомощ, включваха: споделен опит, помагане на другите, поощрения,
споделяне на информация, намиране на модели,
получаване на обратна връзка.
Сдружение
“Център за Психологически Изследвания клон Търговище”
Ул. Бенковски 10 А, ст. 4
Търговище 7700
Тел. 0601 / 6 28 97
pcrp_tar@mail.bg

Читалище “Светлина – 1892”
с. Велчево

Проект: Информационен център за услуги
През 1892 г. в нашето малко подбалканско селце по инициатива на прогресивни съграждани се
полага началото на едно светло дело - читалището, което се превръща в средище на просвета и култура, допринася за събуждането на самосъзнанието на народа и се превръща в институция, която крепи нравствеността, образованието и културата.
След новата регистрация на читалището
през 2005 г. читалищното настоятелство си поставя нови по-високи цели - създаване на добри
условия за отдих и културно-просветна дейност.
Съвместно с ръководството на клуба на пенсионера и инвалида се провеждат редица културни и
социални мероприятия, като отпразнуване на деня на родилната помощ (Бабин ден), Трифон Зарезан, празника на селото – Гергьовден и др.
Посетихме дома за възрастни хора в гр. В.
Търново и отпразнувахме 8 март като ги закичихме с ръчно изработени от жителите на селото мартеници. Изненадахме домакините с лични
подаръци и домашно приготвени вкусотии по бабините рецепти. Не забравихме и децата, лишени
от родителски грижи в гр. Дебелец и ги зарадвахме с много лакомства по случай деня на детето
1 юли. Изплетохме над 70 броя чорапи и терлици
за зимата 2006/2007 г. с лични средства. Проведохме екскурзия до гр. Казанлък и обменихме опит с жителите на с. Балван.
След като населението на с. Велчево възобнови традициите в своя живот, читалищното
настоятелство стигна до извода, че е необходимо да се помисли за по-широка социална дейност,
тъй като повече от 95 % от населението е в
трета възраст. Възрастните хора трудно стигат до общинската администрация в гр. В. Търново и не получават навреме информацията, която им е необходима.
Това е основната причина да кандидатстваме с проект, който беше одобрен и се реализира
успешно. Информационният център беше финансиран и с тези средства закупихме необходимата техника – компютър, ксерокс, принтер, скенер,
ламинатор и необходимите материали за ремонта на помещението.

С ентусиазъм баби и внуци започнаха трескава работа по възстановяването на помещението
и дадоха своя доброволен труд за общото благо.
Същевременно се включиха в дарителската кампания за набиране на книги за библиотечния фонд
и експонати от бита на дедите ни за етнографската сбирка.
Преди официалното откриване на центъра се
проведоха две срещи с представители на националния център за социални грижи Горна баня. Определени бяха жители от селото, които могат
да кандидатстват за изработката на ортопедични обувки.
След откриването на информационния център
беше обявен промоционален месец за обслужване
на населението - безплатно бяха направени 112

ксерокопия на документи. Изработен беше план
график за провеждане на лекции и срещи с представители на различни институции по въпроси,
интересуващи жителите на селото. Състоя се
среща със специалисти от общинска служба „Земеделие и гори” относно субсидирането на земеделските производители и животновъди. Запланувани са срещи с представители на РИОСВ, ВиК,
ВМС и РПУ гр. В. Търново.
Читалище “Светлина - 1892“
Село Велчево 5032, Община Велико Търново
Тел. 061101 / 220

Народно читалище
“Св. св. Кирил и Методий”, Раковски

Проект: Детски дневен център
в читалище “Св. Св. Кирил и Методий”
От края на 2005 г. в читалище „ Св. св. Кирил и Методий” гр. Раковски отвори врати Детски дневен център към библиотеката, финансиран от Фондация Лале, в който се провеждат
различни по вид мероприятия с децата от детската градина и училищата.

раковски

Една от заложените в проекта дейности за
срещи на децата с възрастни хора и създаването на приемственост между поколенията започна да се развива успешно от първи март, когато малчуганите от детската градина се срещнаха с Баба Марта и тя им разказа интересни
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неща за празника и за мартеничката като символ на здраве.
Преди това те имаха възможност да участват в направата на кукерска маска от естествени материали, а на 23 май по случай големия
български празник на славянската писменост
всяко дете трябваше да помогне на своята баба да приготви едно месно ястие, след което
то да обясни как е било приготвено. Друга част
от децата се срещнаха със стари читалищни
служители, които им разказаха някои интересни случки и събития от историята на град Раковски, показаха им и как да си разпалят огън
сред природата.
В дните около Великден цяла седмица ученици
и деца от детската градина оцветяваха яйца в

детския дневен център и за пръв път се докоснаха до глината като материал, от който изработиха редица чудесни фигурки, свързани с Великденските празници.
В дните на националната библиотечна седмица с деца от четвърти до седми клас се проведе дискусионен форум на тема: “Мястото на
библиотеката в отвореното общество - роля и
значение”, където присъстващите дадоха различни интересни идеи не само към читалищната библиотека, но и към общинска администрация за подобряване на условията в библиотеката и за нейното място в обществото.
През същата седмица на май се проведе и
„Седмицата на отворени врати на библиотеката”, в която ползвателите на услуги бяха обслужвани от деца, изпълняващи ролята на библиотекари.
Така с отварянето на детския дневен център с едни организации се създадоха, а с други се утвърдиха редица партньорски взаимоотношения.
Учителите от училището започнаха активно да участват в организирането на различни
програми с децата, проведоха се редица срещи
по безопасност на движението, здравни беседи
за половото съзряване сред младежите, срещи,
в които активно участват лекари, полиция, пожарникари и хора от общността.
Народно читалище
“Св. св. Кирил и Методий”
Ул. Москва 23, Раковски 4150
Тел. 03151 / 21 41
chitalishte@abv.bg; rakovski_library@abv.bg

Читалище “Св. Св. Кирил и Методий”
село Братаница

Проект: Дневен център за възрастни
хора “С надежда за бъдещето”
Центърът е създаден, за да помогне за преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот за възрастните хора
от селото чрез създаване на възможност да общуват помежду си, взаимно да си помагат и да
осмислят свободното си време. Голяма част от
тях водят затворен живот и са слабо информирани за социални и други придобивки.
При ремонта на помещението се включиха
читалищни членове, много и различни хора от
селото. Кметът ни издейства от Община Пазарджик безвъзмездно бетон за направа на замазка на пода. Пак той помогна за водопровод и мивка. ЕТ”Янко Янев” безвъзмездно боядиса стените, цоклите и дървената дограма. Пенсионери подмениха счупените стъкла и с помощта на доброволците и децата почистиха помещението. При обзавеждането се спряхме на мебели, които са удобни и практични за възрастните хора. Цветово аранжирахме помещението
в светли тонове, за да се създаде впечатление
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за уют и топлина.
През август 2006 г. центърът тържествено
бе открит в присъствието на гости от Община Пазарджик, партньори и много хора от селото. Всички бяха впечатлени и веселието и хората продължиха дълго. Още преди това кръжоците бяха започнали занимания. Децата бяха очаровани от новата обстановка и от общуването
със своите ръководители, доста ентусиазирано и с амбиция идваха и се стараеха все повече
и повече. Успоредно с това вървяха и предвидените по проекта лекции и беседи. Всички партньори се отнасяха изключително сериозно, бяха
много отворени за полезни контакти и с видимо
удоволствие обсъждаха с нас проблеми по различни теми, така че да бъдат максимално полезни на възрастните.
Хората от трета възраст свикнаха да идват на кафе и чай, на сладки приказки, а от
телевизията получаваха актуална информация.
Първоначално бе предвидено пенсионирана ме-

дицинска сестра да им мери кръвното налягане
един път седмично, но впоследствие това започна да става по два пъти. Осъзнала значението на Центъра за възрастни хора, Община Пазарджик осигури дърва и въглища безплатно за
зимния сезон. Групата за стари шлагери при читалището изнесе концерт. Доброволката, която обслужва центъра, работи от 7,30 ч. до 12 ч.
и от 16 ч. до 19 ч. и попълва формуляри от различно естество.
Предстои провеждането на шах-турнири,
празнуване на Деня на християнското семейство, а в края ще се проведе дискусия за по-нататъшно развитие на проекта, като е предвидено да се създаде Обществен съвет. За негови членове ще бъдат поканени местни бизнесмени, които ще помагат за обгрижването на възрастните и за решаване на техните проблеми.
Всичките членове на читалищното настоятелство сме особено щастливи и доволни, защото
замисленото и създаденото с много обич и грижа от нас има наистина добър резултат.
Народно читалище
“Св. Св. Кирил и Методий”
Село Братаница 4412, Община Пазарджик
Тел. 0887 / 04 57 79

Сдружение „Интелеко”, Търговище

Проект: Заедно – защо не
Заедно към по-добър живот, с по-добро самочувствие и вяра в доброто. С тази нагласа 12 млади семейства в неравностойно положение от квартал “Малчо Малчев” в Търговище се включиха в клуб “Млад родител”. Насочихме вниманието си към младите родители, защото те са най-уязвимата група от общността и имат най-голяма нужда от повишаване на
знанията и информираността за постигане на
по-добро общуване, интегриране и социализация
в обществото.
Създадохме клуба с участието на 12 млади
семейства - роми, турци и българи, всички социално слаби и безработни. Проведохме 8 обучения по теми, свързани с преодоляване на социалната изолация, защита на човешките права съгласно с европейските стандарти и българското законодателство. Разгледахме въпроси, засягащи здравна профилактика и здравно осигуряване, ранни бракове, рискови фактори, трафик
на хора, проституция, житейски умения, търсене на работа и др. Проведохме 20 индивидуални
и групови консултации по образователни, здравни, правни и социални въпроси. Организирахме
инициативи за преодоляване на социалната изолация и общуване на младите родители извън
квартала - посещения на театрални постановки в драматичен театър Търговище, историческия музей и квартал “Вароша”. Запознахме се
с историята на града, съвместно чествахме
празници – Коледа и Нова година, Василица, Курбан Байрям, Великден, 8-ми март. Организирахме работни срещи с представители на Бюрото

по труда, дирекция “Социално подпомагане”, община Търговище и др. Това помогна на младите
родители да получат информация какви са услугите, които предлагат тези институции и как
могат да ги ползват. Със съдействието на Бюрото по труда трима души изкараха курсове за
компютърна грамотност, сладкарство и фаянсаджийство. Община Търговище осигури работа
на 5 човека от целевата група; чрез Бюрото по
труда бяха осигурени 2 работни места. Общината настани най–пострадалото от наводненията семейство в ново жилище и пое ангажимент
при първа възможност да осигури жилище на една самотна майка.
В края на проекта проведохме кръгла маса,
на която бе приет меморандум за институционална подкрепа и устойчивост на постигнатите резултати.
Смятаме, че участието на младите родители в клуб “Млад родител” е интересна инициатива със социално значим ефект за интегриране на малцинствените групи в етнически смесен район. Съвместната дейност съдейства за
сближаването и приобщаването на младите родители към общозначимите ценности на обществото, осмисляне на необходимостта от промяна на социално-битовата среда и статуса на
живот.
Сдружение „Интелеко”
ул. „Цар Ив. Асен” 1, ет. 3, ап. 5
Търговище 7000
Тел. 0601 / 2 61 15
d_radichkova@yahoo.com
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Сдружение с нестопанска цел
“Общински клуб на хората
с увреждания”, Елхово

Проект: Създаване на условия
за преодоляване на социалната
изолация на хората с увреждания
Целта на проекта беше интеграцията на лица с увреждания в обществото чрез създаване
на места за социални контакти, отдих и занимания и достъпна среда. Целевата група бяха хората с увреждания и техните близки.
Първоначално направихме пресконференция за
откриване на проекта. След това благоустроихме градинката пред клуба на инвалида – поставена бе беседка, за да могат хората с увреждания
да се събират през топлите месеци, за децата
бе направен пясъчник, направени бяха и скосени
тротоари, които да улеснят достъпа на хората
до благоустроената градинка. Направени бяха и
пешеходни алеи с настилка от базалтови плочки, скосени тротоари и се поставиха скамейки.
Закупихме и оборудване за Клуба на инвалида – компютърна конфигурация с принтер, осъществено бе и включване в Интернет. Закупихме 2 бр. шах, 2 бр. табла, разнообразни играчки за децата (Коледна елха, украса за елхата),
занимателни игри (Монополи, футбол, билярд),
сервизи за чай, кафе и безалкохолни, кафе-машина и кана за чай. Изработихме и график за посещения на специалисти – психолог, логопед, ле-

кар и рехабилитатор. В клуба на инвалида проведохме беседа, засягаща хората с увреждания
на тема “Нарушение на говора след прекаран инсулт”, на която присъстваха 19 членове на клуба и тренинг-среща на тема: “Аз, светът и моето самочувствие”, на която присъстваха 26 души. Пак в клуба на инвалида организирахме среща с рехабилитатор, на която присъстваха 17
души и консултация с лекар-кардиолог, на която
присъстваха 27 души. Проведохме семинар-обучение за разработване и управление на проекти,
на който присъстваха 22 членове на клуба. Част
от идейните проекти бяха “Магията на ръчното плетиво”, “Възраждане на българските традиции и обичаи”, “Гобленарското майсторство”
и др. Втората част протече с практически занимания с компютър. Организирахме и семинаробучение “Представяне на добри практики на
сдружения и организации на хора с увреждания,
реализирали проекти; търсене и намиране на финансиращи организации по конкретни програми и
проекти” с присъствието на 30 души. Издадохме
брошура (тираж 100 броя), съдържаща информация за проекта с полезни интернет адреси и организирахме пресконференция за закриване и отчитане на проекта.
Закупеното оборудване и градинките ще дадат възможност за повече сбирки и ще бъдат
занимание и удоволствие за хората. Те имаха
възможност да получат нови знания по важни за
тях въпроси. Хората създадоха нови контакти и
осъзнаха колко е важно да споделят и открито
да поставят проблемите си.
Сдружение с нестопанска цел “Общински
клуб на хората с увреждания”
Ул. “Търговска” 13, Елхово 8700
Тел. 0478 / 88 026
dimitrova_veneta@yahoo.com

СНЦ “Сдружение на жените”,
село Искра

Проект: Социо-културен център за жени
Проектът имаше за цел да създаде център за обучение на жени, чрез който да се подобри качеството на живот на жените в селото.
Сред останалите цели на проекта бяха повишаване на информираността на жените по въпроси, свързани с тяхната роля в обществото; предоставяне на информация, свързана със здравни-

те проблеми на жените; развиване на творчески
заложби у млади безработни жени чрез включването им в курсове по приложно изкуство и усвояване на знания по начална компютърна грамотност. Чрез проекта освежихме и оборудвахме помещение с необходимата компютърна техника и закупихме необходимите материа-
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ли за стартиране на курсове по приложно изкуство. По програма “Заетост на майка с дете до
3 годишна възраст” беше назначена една млада
жена, която работи в центъра и подпомага дейността на организацията.
Курсовете по начална компютърна грамотност и приложно изкуство се водиха от доброволци – членове на Сдружението. Две жени от
сдружението, преминали курс за обучение за
приложни техники в Истанбул, обучаваха желаещите. По проекта бяха обучени 10 жени по приложно изкуство и 10 жени в компютърна грамотност. В хода на обучението се декорираха
различни предмети – вази, саксии, дървени подноси, кутии. Стигнахме дотам да реставрираме захвърлените по таваните делви и стомни
на хората от селото. Изрисувахме и различни
керамични изделия, които закупихме от местен
грънчар. Във връзка с честванията на 1900 години от основаването на областния град подредихме и изложба и успяхме да разпродадем по-голяма част от изработеното по проекта. С набраните средства закупихме нови материали.
По проекта се проведоха и 3 здравни беседи,
водени от медицинския специалист в селото. В
заключение проведохме и еднодневен семинар на
тема “Ролята на жените в управлението”. Лектор на семинара бе народната представителка г-жа Филиз Хюсменова. Лекцията бе изключително интересна и полезна за всички нас, защото ни убеди в силата и потенциала на жените и
ни мотивира да бъдем по-уверени в действията
си и по-амбицирани при постигане на целите си.
В създадения център се предоставят и елементарни административни услуги за всички хора от селото – попълване на молби за социални
помощи, декларации, изработват се покани и др.
Оказа се, че услугите, които предоставя центърът, се търсят от стари и млади.

Независимо, че проектът приключи, работата в Центъра продължава. Разполагаме с достатъчно материали за следващите няколко месеца, които да се използват от млади момичета и
жени, които идват в центъра. Чрез проекта жените свикнаха да се събират в центъра, където
обменят идеи и опит и обсъждат своите проблеми. С проведените курсове по приложно изкуство се постави началото на една нова практика в Общината, а и в областта. Оказа се, че
има много организации, желаещи да заимстват
от нашия опит и да работят съвместно с нас.
Отсега планираме разширяване на дейностите
по проекта и търсене на ново финансиране с цел
да възродим някои от занаятите, практикувани
в района и при възможност да обособим център
на занаятите. Това би било и началото на възможността за развитие на селски туризъм. Поважното е, че бе поставено ново начало, чрез
което жените се мотивираха да вземат активно участие в провежданите мероприятия.
СНЦ “Сдружение на жените”
Ул. “Пламък” 16, Село Искра 7580
Община Ситово
Тел. 0886 / 31 85 46, moazes@abv.bg

Народно читалище “Искра”
село Калояново

Проект: Да опознаем миналото,
за да успеем в бъдещето
Казват, че за да оцениш нещо направено,
трябва да го погледнеш през призмата на отминалото време. Само тогава, без излишни емоции,
можеш да отсееш достойнствата от недостатъците, плюсовете от минусите, замисълът от
реализацията. В правотата на това твърдение
се уверихме и ние, участниците в реализирането на дейностите по проекта „Да опознаем миналото, за да успеем в бъдещето”.
От последното събитие по проекта минаха
повече от пет месеца, но в селото още се говори и коментира за проведените срещи с известните краеведи и историци: н.с. Ангел Янков,
Евдокия Емануилова и ст.н.с. д-р Божидар Димитров, за „Муфканица,” „Заговезни” и „Шекер Байрям”; за откриването на музейната сбирка и премиерата на книгата „Кметовете на Калояново”.

Фондът на музейната сбирка непрекъснато
се обогатява с нови експонати, дарени от нашите съселяни. В близко време помещението ще е
недостатъчно, но имаме уверението на Общинската администрация, че ще бъде предоставена още една допълнителна стая в съседство с
настоящата. Експозицията се радва на огромен
интерес и популярност. Непрекъснато се посещава от местното население и гости на общината. Първите часове по история през новата
учебна година се проведоха в музейната сбирка.
Всяка седмица в петък там работи кръжокът по
краезнание. Женският клуб също провежда част
от мероприятията си в това красиво и привлекателно място.
Пред изчерпване е и второто издание на книгата „Кметовете на Калояново”. Няма да бъде
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пресилено, ако кажем, че тя вече присъства в
повече от половината лични библиотеки в селото, а тези, които не я притежават, настояват
за трето издание, за да се снабдят с нея.
Удовлетворени сме и от отзвука сред младото поколение. Изучаването и възстановката на
обичаи и обреди от миналото не приключи с изпълнението на проекта. По изричното желание
на учениците от средния курс тази дейност ще
продължи с възстановка на годеж и сватба –
съответно при католици, източно-православни
и мюсюлмани.
Предстои да започне работа по третата
част от поредицата „Знания за родния край”. Така проектът следва своето естествено продължение. Той не приключва само с изпълнението на
предварително планираните дейности, за които
получихме подкрепа от фондация „Лале”. Новото
в настоящия момент, е че благодарение на на-

правеното досега имаме поддръжката и участието на голяма част от населението и най-вече
на учениците.
Успяхме да ги заинтригуваме, да предизвикаме траен интерес към миналото на родното село. Това обстоятелство провокира включването
им в мероприятия от културния и обществен живот на нашето село, а те самите се превърнаха
от наблюдатели в участници и организатори.
Този факт ни кара да смятаме, че сме изпълнили задачата си по проекта. И ни подтиква да
търсим нови идеи, нови пътища и форми за постигане на целта си – активно участие на читалището в процеса на формиране на гражданско общество.
Народно читалище “Искра”
Пл. Възраждане 6, Село Калояново 4173
Тел. 03123 / 24 60; 03123 / 24 12
iskra_kaloianovo@abv.bg

Читалище “Братя Миладинови”
село Микрево

Проект: Център за социални
услуги и контакти
Проектът е насочен към хора с физически увреждания, продължително безработни и жени в
неравностойно положение от община Струмяни.
Проблемът е преодоляване на социалната изолация чрез обучение, придобиване на знания и умения, реализация на наученото, преодоляване на
комплекса за малоценност и активно участие в
предоставяне на услуги на хора в неравностойно социално положение.
Основната целева група по проекта са хора
с увреждания от с. Микрево, намиращи се в социална изолация и продължително безработни.
Те са общо 108 жители на общината, от тях 72
жени и 36 мъже. По–голяма част от безработните са от село Микрево, което е и най–голямото на територията на общината. Една трета от жителите на селото са от ромски произход. Голяма част от ромските жени са неграмотни и имат многодетни семейства. Те живеят под социалния минимум, в лоши битови условия, без възможност за реализация, а това води
и до предпоставки за домашно насилие. Това е
и втората целева група – жени в неравностойно положение.
Целите на проекта са преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, продължително безработни и жени в неравностойно
положение чрез създаване на професионални и
организационно–административни умения и възможности за пълноценна реализация.
След седем месечна работа бяха постигнати
положителни резултати - изграден Център за
социални услуги и контакти; обучени 23 продължително безработни граждани в курса “Озеленител” и възможност за реализация на пазара на
труда; изградена Алея на красотата; мотивира-
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не на участниците в целевата група да участват в благотворителни инициативи; достъп до
информация, квалификационни и обучителни дейности, техническа помощ към гражданите; разнообразяване на социалните контакти, подобряване на информираността и възможностите за
решаване на собствените си проблеми; създаване на професионални и организационно–административни умения и възможности за пълноценна
реализация; добро взаимодействие с общинските служби при решаване на текущи проблеми на
целевата група; повишаване на инициативността, отговорността, съпричастността към читалищния, културния и социалния живот.
Бяха направени допълнителни инициативи, като например включване в обученията по проект
“Обучението на възрастните – добавена стойност към неправителствените организации, изградени на основата на местните общности” в
четири обучителни модула и участието на група възрастни на Старопланинският събор “Балкан фолк” Велико Търново.
Устойчивостта на проекта е гарантирана
и той продължава да изпълнява своите ангажименти. Центърът е отворен всеки делничен ден
от 08.00 часа до 17.00 часа, като в него работят щатните служители на читалището и доброволците.
Изградената техническа база създаде възможност за предоставяне на допълнителни услуги срещу заплащане, които да самофинансират дейността.
Читалище “Братя Миладинови”
Село Микрево 2826
Община Струмяни
Тел. 07434 / 30 58

Читалище “Самообразование”
село Стоб

Проект: Център за административни,
консултантски и информационни услуги
Село Стоб е най-голямото село в община Кочериново по броя на жители и по броя на хората, търсещи социални услуги. Читалището в селото досега не беше участвало в проект в социалната сфера, но има богат опит в общуването
с хора в неравностойно положение. През 2003 г.
към читалището беше сформиран “Клуб на хората с увреждания” с 42 членове на различна възраст и “Клуб на жената” с 67 жени от различни възрасти, преобладаващо на пенсионна. Целта на проекта беше подобряване на социалната среда чрез обособяване на Център в читалище “Самообразование”, който чрез качествени
и достъпни административни, консултантски и
информационни услуги да усъвършенства модела
на общуване на гражданите с местната власт.
Целевата група бяха хората в неравностойно
положение - социално слаби, инвалиди, безработни, които са над 390 души.
С доброволен труд освежихме помещението за Центъра, предоставено ни от кметството. Направихме списък на предлаганите услуги.
Оборудвахме Центъра с компютър, принтер, копирна машина и касов апарат и изработихме рекламна табела. Организирахме срещи с хората
с увреждания и ги запознахме с услугите, които могат да получат. Изработихме брошури и
чрез местната кабелна телевизия рекламирахме дейността на Центъра. Започнахме предоставянето на услуги на населението – ксерокопиране, писане на декларации и писма, попълване
на заявления за енергийни помощи и др. Изгот-

вихме писма до местни бизнесмени с молба да
осигурят гориво за един член от клуба, на когото беше отказана помощ от Дирекция “Социално подпомагане” и внесохме молба за еднократна помощ в Общинския съвет от името на член
на клуба. Повиши се доверието на населението
към дейността на читалището, хората от целевата група започнаха по-активно да търсят
нашата помощ и започнахме да получаваме приходи от услугите, които предлагаме на активното население. Хората от целевата група започнаха за получават качествени услуги. Те са
сигурни в перфектното попълване на техните
искания до съответните институции. Подобри
се персоналната квалификация на екипа. Подобри се и социалната среда с улеснения достъп
до административни услуги и се изгради местна партньорска мрежа.
Дейността на Центъра ще продължи след
края на проекта, защото нуждата от такива
услуги е постоянна. Макар че целевата ни група са граждани в неравностойно положение, ние
предлагаме и услуги за други хора, които си заплащат. Приходите ще използваме за разширяване на видовете услуги според потребностите
– връзка с интернет, закупуване на факс, разширяване на дейността на клуба по екология, като
им предоставяме актуална информация след като се включим в Интернет и др.
Читалище “Самообразование”
Село Стоб 2638, Община Кочериново
Тел. 07058 / 212

Читалище “Фар”, село Паволче

Проект: Младежта – вчера, днес, утре!
Целта на нашия проект беше създаването
на клуб “Знание” с целева група младежите от
10 до 18 години. В резултат на това създадохме
клуба и обособихме към него 4 секции със следните дейности:
“Млад археолог” – проведохме обучение на
участниците чрез лекционен курс от 40 часа.
Направихме археологическо проучване на тракоримско селище в района на селото с участие и
на студенти. Проведохме викторина между учениците и ги наградихме. Обучени бяха 59 деца.
“Автентичен фолклор” – създадохме певческа
група от 9 момиченца, две коледарски групи –
едната с 19, а другата с 15 момчета на възраст
от 12 до 18 години и лазарска група с 23 момичета на възраст от 10 до 18 години. Другите деца събираха легенди, предания, песни и кулинарни рецепти, срещаха се с по-възрастни жители
и черпеха информация от тях как са се празну-

вали дните от празнично-обредния цикъл.
“Приятели на здравето” – участниците в
клуба бяха запознати с основната дейност на
Българския червен кръст. Проведено бе обучение
по превенция на ХИВ/СПИН от доброволци, първа лекарска помощ, намаляване на риска от трафик на жени и деца от България и пътна безопасност. Секцията създаде свое клубно ръководство и планира дейности за 2007 г.
“Ръкоделие” – момичетата получиха познания по българската шевична орнаментика, видовете конци и др. и добиха практически умения.
След това обучението продължи с децата от
ЦДГ “Радост”. Изделията, които направиха участниците, бяха включени в изложбата. В секцията взеха участие 23 деца, а посещенията бяха общо 142.
Според членовете на Настоятелството в резултат от изпълнението на проекта участни-
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ците уплътняват свободното си от учебни занятия време по нетрадиционен начин, придобиват знания и умения и се възобновява връзката
с по-възрастното население. Придобитите дълготрайни активи: DVD, компютърно оборудване,
цифров фотоапарат, озвучителна уредба, ксерокс, скенер и принтер остават в читалището
и ще бъдат използвани в бъдещата ни дейност.
За успешна практика смятаме метода връстници обучават връстници в игрова форма и чрез
демонстрации, приложено в клуб “Знание”. Работата на екипа допринесе за премахване на разделението между възрастовите граници на жителите в селото.
Анализирайки ескалиращото насилие в българ-

ските училища, членовете на секция “Приятели
на здравето” и доброволците на БМЧК имат желание в бъдеще да работят по проблема на насилието, трафика на хора и поддържащи обучения.
Секция “Ръкоделие” ще продължи да събира модели на шевици, а “Автентичен фолклор” - информация за миналото на родния край. С участниците от “Млад археолог” ще проучим римските мостове на територията на с. Паволче и ще почистим терена около тях, за да могат туристите
да имат достъп до тези забележителности.
Читалище “Фар”
Село Паволче 3044, Община Враца
Ул. “Христо Ботев”
Тел. 09 189 / 215, bojkovska@abv.bg

Сдружение с нестопанска цел
“Довери ми се”, Самоков

Проект: От хващане към схващане
При подбора на дейности сметнахме, че обучението на децата със специални нужди трябва да включва в себе си доказани принципи на
добра педагогика, от която биха имали полза
всички деца - и здрави, и с увреждания. Човешките затруднения са нещо нормално и обучението трябва да се пригажда към нуждите на детето, а не детето към предварително заложени
схващания за скоростта и същността на процеса на заучаване. За да се развива нормално едно
дете, трябва да трупа сетивен опит, който да
преработва като полезна информация. Така много по-лесно и трайно се научават абстрактни
понятия, взаимовръзки и свойства на предметите и явленията от заобикалящата действителност. От март до септември 2006 год. се приложи практика, чиято цел бе създаване на предпоставки за преодоляване на социалната изолация на деца и младежи с увреждания, необхванати в образователната система, чрез включването им в процеса на създаване на културни
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ценности посредством ерготерапия.
Тази цел има няколко подцели: развитие на
дарбите и заложбите на децата и младежите
с увреждания като алтернатива за по-добър социален живот извън семейството; изграденото
място за контакти ще допринесе за преодоляване на социалната изолация на децата и младежите с увреждания чрез включването им в интегративни дейности с техни връстници без
увреждания; обучение на екип от специалисти и
доброволци за работа по приложение на артерапия чрез изработване на сувенири от деца и
младежи с увреждания.
С реализирането на този проект ще продължи работата по формиране на умения за самостоятелен живот. Овладените елементарни умения, съобразени с дефицитите, присъщи на уврежданията, ще даде възможност за надграждане на умения за независим живот и ще разшири
възможностите за социално включване на децата и младежите с увреждания.
В целева група на проекта са включени 10 деца и младежи с увреждания и 5 деца и младежи
без увреждания, интегрирани в целевата група.
Високото качество на интеграцията не може да
бъде постигнато, ако в него са включени само
деца с увреждания.
Основните дейности са: усвояване на прости
трудови операции за украса на сувенири и декоративни предмети от порцелан, глина и текстил;
усвояване на първоначални умения за работа с
бои и предмети; украса на порцеланови съдове.
До приключването на проекта предстоят
дейности, насочени към преодоляване на социалната изолация на децата и младежите с увреждания - изложба на изработените сувенири и декоративни предмети и екскурзия.
Сдружение с нестопанска
цел “Довери ми се”
Ул. “Тодор Пеев” 13, Самоков 2000
Тел. 0878 / 36 02 61; 0878 / 44 95 89
diverimise@mail.bg

Плевенски Обществен фонд –
ЧИТАЛИЩЕ, Плевен
Проект: Изкуството – мост за социална промяна
Цел: Интегриране на изолирани обществени групи:
деца от изостанали селски общности и възрастни творци от Плевен и преодоляване последиците от тяхното социално изключване за повишаване качеството на живота им.
Дейности: Сформиране на творчески детски групи; разработване на творчески планове, графици
и набавяне на материали, необходими за изпълнение на творчески дейности; работа в трите ателиета по изкуства, детски празници в трите селски читалища
Отпусната сума: 4544 лв.
За контакти: Даниела Димитрова
пл. Възраждане 1, офис 3411
Плевен 5800
тел. 064 / 831351, 064 / 836558

Програма малки грантове
Списък
на финансирани проекти
Читалище “Самообразование”,
село Стоб
Проект: Център за административни, консултантски и информационни услуги
Цел: Подобряване на социалната среда, чрез качествени и достъпни административни, консултантски и информационни услуги, усъвършенстване на модела на общуване на гражданите от село
Стоб с местната власт.
Дейности: Изграждане и оборудване на Център в
Читалище “Самообразование” за предоставяне на
следните услуги: попълване на формуляри, писане
на молби, жалби, становища и др., извършване на
копирни услуги.
Отпусната сума: 2850 лв.
За контакти: Татяна Андонова
село Стоб 2638
Общ. Кочериново,
обл. Кюстендил
Тел. 07058 / 212

Народно читалище “Пробуда”, Суворово
Проект: Отде идеш, облаче ле бяло
Цел: Преодоляване на социалната изолация на възрастните хора, улесняване достъп до информация
и средства за комуникиране с близки извън населеното място и в чужбина, чрез съвместно обучение за ползване на интернет услуги в смесени
групи възрастни – деца.
Дейности: Ремонт на помещенията за неформални срещи; сформиране и обучение на групи за обучение и работа; обучение на групите; неформални срещи, изложби.
Отпусната сума: 4040 лв.
За контакти: Светлана Енева
Суворово 9170
бул. Възраждане 1
тел. 05153 / 23 81, s_eneva@abv.bg

Сдужение за общественополезна дейност
“Екомисия 21 век”, Ловеч
Проект: Доброволци в действие
Цел: Предоставяне на възможности на младежите от град Ловеч за пълноценно оползотворяване
на свободното време, чрез общуване и натрупване на знания и умения за реализиране на граждански инициативи
Дейности: Рекламна кампания за набиране на нови
доброволци; семинар за обучение на доброволци;
различни доброволчески активности; отбелязване
на 5 декември – Световният ден на доброволеца.
Отпусната сума: 2900 лв
За контакти: Нели Митева
Ловеч 5500
кв. Вароша, ул. Г. Бенковски 1
тел. 068 / 603 834
ecomission21@lovechonline.net

Читалище “Братя Миладинови”,
село Микрево
Проект: Център за социални услуги и контакти
Цел: Преодоляване на социалната изолация на хора
с увреждания, продължително безработни жени в
неравностойно положение, чрез създаване на професионални и организационно–административни
умения и възможности за пълноценна реализация.
Дейности: Обзавеждане на Център за социални услуги и контакти; провеждане на едномесечен обучителен курс “Озеленител”; създаване на Алея на
красотата зад читалищната сграда; обучение на
18 слабо грамотни жени с многодетни семейства
от ромски произход; провеждане на пет тематични здравни и три правни беседи за хора с увреждания в общината.
Отпусната сума: 4370 лв.
За контакти: Светла Пецева
село Микрево,
общ. Струмяни,
обл. Благоевград, п.к. 2826
тел.07434 / 30 58
br.miladinovi@mail.bg

Младежко сдружение “Бъдеще
за Бойчиновци”, Бойчиновци
Проект: Млади откриватели в помощ на околната среда.
Цел: Да повиши екологичното самосъзнание на населението от община Бойчиновци, както и да направи съпричастни младите хора от общината в
решаването на екологичните проблеми.
Дейности: Почистване на централните залени
площи на Бойчновци и селата Мадан, Мърчево,
Владимирово, Кобиляк, Громшин и Лехчево; създаване на Общински Еко-клуб, набиране на доброволци за клуба от местните училища и от младежите, живеещи на територията на общината.
Отпусната сума: 2150 лв.
За контакти: Галина Здравкова
ул. Гаврил Генов 2
Бойчиновци 3430
тел. 09513 / 22 36
факс. 09513 / 25 84
humphrey_bo@abv.bg

Съюз на българските дружества
за заетост и структурно развитие, Смолян
Проект: Третата възраст и съвремието – общуване, подкрепа и нови възможности за възрастните хора от пенсионерски клуб “Балкански просве-
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тител” кв. Райково, Община Смолян
Цел: Да се улесни общуването между възрастните хора, да се създадат възможности те да получават информация и ползват за свои нужди съвременните компютърни техники.
Дейности: Закупуване на необходимата техника за целевата група: телевизор, видео, компютър, уредба и абонамент за вестник; оборудване
на пенсионерския клуб и организиране на развлекателни мероприятия; провеждане на среща с възрастните хора по въпросите на Европейската интеграция; работа на компютър и Internet на възрастните хора.
Отпусната сума: 4000 лв.
За контакти: Митко Петагов
ул. България 10
Смолян 4700
тел. 0301 / 6 24 47
sojet_saetost@yahoo.com

Цел: Социална интеграция на възрастните хора
от село Пастра.
Дейности: Оборудване на клуб на възрастните хора с телевизор и занимателни игри; подготовка
на Коледен празник; изработване на сурвачки, награди и различни тестени изделия; провеждане на
коледния празник.
Отпусната сума: 1130 лв.
За контакти: Мима Милчева
село Пастра 2631
Общ. Рила, обл. Кюстендил
Тел. 07052 / 22 77
rila_tur@abv.bg
Народно читалище
“Св.св. Кирил и Методий”, Раковски
Проект: Детски дневен център в читалище “Св.
св. Кирил и Методий”
Цел: Създаване на детски дневен център в читалището за подпомагане личностното развитие на
децата от града, заемане на тяхното свободно
време, разширяване на тяхното знание и умение.
Дейности: Обзавеждане на детски дневен център; участие на деца с родители в разнообразни програми и игри, четене на приказки през лятото от ученици доброволци на деца от предучилищна възраст; среща на доброволци възрастни хора с деца, на които да разказват интересни
случки от своя живот; срещи с писатели, поети;
викторини и др.
Отпусната сума: 4200 лв.
За контакти: Александър Алексиев
ул. Москва 23
Раковски 4150
тел. 03151 / 21 41
chitalishte@abv.bg
rakovski_library@abv.bg

Фондация “Виа Траяна”, Троян
Проект: Ресоциализация на деца с различни увреждания чрез терапевтична езда
Цел: Пилотно приложение в община Троян на Модела за терапевтична езда като ресоциализиращо средство при деца с различни увреждания, разработен от Националното сдружение по терапевтична езда и хиппотерапия “Устрем”.
Дейности: Обучение на екипа за прилагане на Модела за терапевтична езда; провеждане на курс
по терапевтична езда; проучване и анализ на мнението на родителите за влиянието на терапевтичната езда върху техните деца; проследяване
и анализ на психо–емоционалното състояние на
участниците в курса по терапевтична езда; семинар за популяризиране на Модела за терапевтична езда като метод за ресоциализация.
Отпусната сума: 5700 лв.
За контакти: Татяна Димитрова
ул. Радецки 18
Троян 0560
тел. 0670/ 26 386
sgfs@omega.bg,
via_trayana@abv.bg

Сдружение “Център за Психологически
изследвания” – клон Търговище
Проект: Продължаване на дейността на Информационно–консултантски център “Помощ”
Цел: Осигуряване дейността на Информационно–
консултански център “Помощ”.
Дейности: Индивидуални юридически консултации от специалист, запознат със законодателството, свързано с хора с увреждания; индивидуална психологическа работа с хора с увреждания
за тяхното по-лесно интегриране в обществото;
индивидулна социална работа със специалисти от
държавните институции, работещи с хора с увреждания; предоставяне на информация на място
или по телефон; издаване на информационни брошури за проекта.
Отпусната сума: 2260 лв.
За контакти: Гроздана Ангелова
Ул. Бенковски 10 А, стая 4
Търговище 7700
Тел. 0601 / 6 28 97
pcrp_tar@mail.bg

Народно читалище “Нов живот”,
село Петърч
Проект: В помощ на нашите родители
Цел: Осигуряване на достъп до пълна информация
за социално слабите и пенсионерите за промените в законовата разпоредба, засягащи техните
права и задължения. Създаване на уют и удобство
в центъра за възрастни хора в читалището.
Дейности: Всекидневно обслужване на пенсионерите и социално слабите; работа с доброволци /60
деца и възрастни/
Отпусната сума: 2700 лева
За контакти: Надежда Николова
село Петърч 2234,
обл. София-град
ул. “Васил Левски” 8
тел. 07116 / 20 23, 21 78
nadejdamih@abv.bg

Сдружение с общественополезна дейност
“Училищно настоятелство
при ЦДГ “Детелина”, Дългопол
Проект: За игри дошъл е час – мечтата на децата
Цел: Създаване на уютна, защитена и функционал-

Читалище “Гео Милев”, село Пастра
Проект: Социална интеграция на възрастните хора от село Пастра
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на среда за игра и отдих на децата и условия за
оптимално физическо развитие
Дейности: Извършване на строително–монтажни
работи; организиране на спортен празник и официално откриване на детски площадки
Отпусната сума: 4080 лв.
За контакти: Живка Стоянова
Дългопол 9250
ул. Георги Бенковски 17
тел. 0517 / 2 29 06, 0517 / 2 21 35

организиране на изложба, чествания и фолклорно
ревю; отчет форум с изяви на целевите групи.
Отпусната сума: 5 900 лева
За контакти: Христо Стойчев
Ул. Г. Димитров 8
Село Софрониево 3348
Общ. Мизия
Тел. 09165 / 23 14, 21 22
Читалище “Развитие – 1985” Стражица
Проект: Да напомним за толума
Цел: Насочване усилията на местната организация в посока на преодоляване на един от местните проблеми, създавайки реални условия за активен диалог и сътрудничество между поколенията,
а именно взаимно опознаване на историята, културата, традициите и обичаите на Стражица.
Дейности: Oборудване на клубно помещение за
дискусии; формиране на детски фолклорен състав;
провеждане на кампания “Да съхраним българската народна култура и българските обичаи”; обработка на събраната информация; обучителен модул на тема “Средства и методи за съхраняване и
представяне на традиционната народна култура”;
подготовка на целевата група и презентация на
народен обичай “Да напомним за толума”.
Отпусната сума: 2000 лева
За контакти: Анка Ганева
Ул. Сава Цонев 2
Стражица 5150
Общ. Стражица
Тел. 0889 / 68 10 01
ani999@abv.bg

Сдружение с нестопанска цел “Общински клуб
на хора с увреждания – Елхово”
Проект: Създаване на условия за преодоляване на
социалната изолация на хора с увреждания
Цел: Интеграция на лица с увреждания в обществото чрез създаване на достъпна среда за социални контакти, отдих и занимания.
Дейности: Подобряване на градинката пред болницата и пред клуба на инвалида и обособяване на
кът за отдих; оборудване за Клуба на инвалида с
компютър, интернет връзка, принтер, шах, табла,
играчки за децата и др.; консултации със специалисти – психолог, логопед, лекар и рехабилитатор;
3 беседи по теми, касаещи хората с увреждания.
Отпусната сума: 4000 лв.
За контакти: Венета Димитрова
ул. Търговска 13
Елхово 8700
тел. 0478 / 8 80 26
dimitrova_veneta@yahoo.com
Сдружение “Интелеко”, Търговище
Проект: Заедно – защо не
Цел: Създаване на условия и предпоставки за социална интеграция и равнопоставеност на млади семейства в неравностойно положение от кв.
Малчо Малчев Търговище.
Дейности: Създаване на клуб “Млад родител”; обучения по теми, свързани с преодоляването на социалната изолация на хора в неравностойно положение, защита на човешките права според европейските стандарти и българското законодателство; ежемесечни консултации по образователни, здравни, правни и социални проблеми; работни
срещи с представители на Бюро по труда, Дирекция “Социално подпомагане” и др.
Отпусната сума: 5245 лв.
За контакти: Донка Радичкова
ул. цар Ив. Асен 1, ет. 3, ап. 5
Търговище 7000
тел. 0601 / 2 61 15
d_radichkova@yahoo.com

Сдружение с нестопанска цел “Училищно
настоятелство – училище “Христо Ботев”
Тутракан
Проект: СОУ “Христо Ботев” – извор на родолюбие и традиции
Цел: Опазване, съхраняване и популяризиране историята на училище “Христо Ботев” като стожер на просветното дело в Тутракан.
Дейности: Обявяване на конкурси за разказ, есе,
стихотворение, рисунка на тема “Аз и моето училище”; събиране на информация и материали за историята на училището; провеждане на спортни
мероприятия; изработване на рекламни материали; подготовка на стаята-музей; осигуряване на
витрини и техника за музея; отчитане на резултатите от обявените конкурси; аранжиране на
интериора; откриване на музея; благотворителен
концерт, посветен на годишнината на училището;
презентация в медиите.
Отпусната сума: 4500 лева
За контакти: Митко Стойков
Ул. Алеко Константинов 18
Тутракан 7600
Тел. 0857 / 6 00 01

Читалище “Пробуда – 27”, село Софрониево
Проект: Изграждане на център за социална интеграция
Цел: Създаване на условия и база за провеждане на
дейности, целящи социална интеграция чрез контакти и изяви, здравно обучение и участие в обществения живот на възрастните хора с увреждания.
Дейности: Ремонт и обзавеждане; формиране на
екипа и изготвяне на програми за занятията; запознаване на медиите и обществеността с проекта; теоретична дейност на двете целеви групи; практическа дейност на двете целеви групи;

Информационен център за развитие
на община Димитровград
Проект: Информираността – право и отговорност
на младите хора
Цел: Да се поставят основите за изграждане на
активна гражданска позиция сред средношколците в община Димитровград.
Дейности: Провеждане на работна среща за из-
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Отпусната сума: 2650 лева
За контакти: Диляна Стойчева
Пл. Стоян Мавродиев п.к. 86
Търговище 7700
Тел. 0601 / 6 75 01
evroint@abv.bg

граждане на действена система за управление и
контрол на реализацията на проекта, чрез конкретизиране на план-график за дейностите със срокове, отговорници и работни групи; популяризиране на проекта; организиране и провеждане на учебен семинар на тема: “Трудови правоотношения
и младежите”; организиране и провеждане на цикъл семинари на тема: “Трудови правоотношения
и младежите”; издаване на брошури.
Отпусната сума: 3400 лева
За контакти: Димитър Петров
Ул. Св. Кл. Охридски 7
Димитровград 6400
0391 / 6 05 40
icr@dimitrovgrad.com

Сдружение за лица
с интелектуални затруднения “ШАНС”
Проект: Предоставяне на качествени услуги в защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, Разлог
Цел: Предоставяне на качествени услуги в защитено жилище, Разлог.
Дейности: Изготвяне на план за оценка и контрол върху реализацията на дейностите по проекта; проучване на оферти за монтаж на климатични инсталации; проучване на фирми за изолация на покрива; доставка и монтаж на климатична инсталация и извършване на изолация на покрив; започване на ремонт на помещение за Консултативен център; инсталация на мини сигнална система; заключителна среща; предоставяне
на резултатите от проекта чрез местни и регионални медии.
Отпусната сума: 6000 лева
За контакти: Лидия Панкова
Ул. Пирин 2
Разлог 2760
Тел. 0747 / 80 463, 80 327
shans@bcmesta.bg

Сдужение на селската младеж “Заедно”, село
Ясен
Проект: “Докосване”
Цел: Да подготви млади хора от ромски и български произход, живеещи в селата Ясен и Буковлък,
за успешната им адаптация в градски условия, при
продължаване на образованието им в средните
училища на града, чрез творческа дейност.
Дейности: Сформиране на групата от млади хора,
които ще се включат в творческите занимания;
подготовка на репетиционната зала и осигуряване на материали и техника; творчески занимания;
представяне на творческата форма пред местните медии; съставяне и тиражиране на програма и афиши за любителския спектакъл; посещение на театрални спектакли в Драматичен театър “Иван Радоев”.
Отпусната сума: 4230 лева
За контакти: Васил Русинов
Читалище “Просвета –
Ясен” II етаж
село Ясен 5850
Общ. Плевен, обл. Плевен
Тел. 064 / 83 65 58
ssmzaedno@mail.bg

Читалище “Просвета”, село Крушовица
Проект: Дневен център за възрастни хора с увреждания
Цел: Създаване на условия за успешна интеграция,
контакти и забавления, местни и междуобщински
партньорства и изяви на възрастните и хората с
увреждания в село Крушовица, общ. Мизия.
Дейности: Ремонтни дейности, обзавеждане, формиране на екип, който ще участва в теоретичните и практически дейности на целевите групи. Дейности на първата целева група – пенсионери: сформиране на клуб “Традициите на Крушовица през вековете” – запознаване със същността на етнографията и фолклористиката; проучване и разучаване на типичните за региона народни песни и инструменти; създаване на творчески
певчески колектив; пресъздаване на народния обичай Гергьовден; разучаване и изиграване на пиесата “Свекърва”; подреждане на етнографска изложба. Дейности на 2–та целева група – хората с увреждания: сформиране на клуб “Здраве”: изучаване
на техниките при измерване на кръвната захар,
кръвното налягане; обмен на информация, свързана с диетолечение, съхраняване на лекарства,
спазване на лечебен и двигателен режим и здравни съвети; изучаване на подходящи в здравно отношение кулинарии; подреждане на кулинарна изложба за Спасовден, Великден и Коледа; съвместни мероприятия с други клубове.
Отпусната сума: 5900 лева
За контакти: Румен Йорданов
Ул. Васил Воденичарски 17
Село Крушовица 3349
Общ. Мизия
Тел. 09164 / 372

Oбразцово Народно Читалище “Напредък” –
Търговище
Проект: Пролетни усмивки
Цел: Социална интеграция на деца със слухови увреждания и различна етническа принадлежност
чрез езика на изкуството.
Дейности: Популчризиране на идеята; сформиране на група, която ще включва децата от проект
“Заедно на сцената”; упражнения за говор с деца в
норма; упражнения за сценично поведение с всички; съставяне на сценарий за спектакъла, работа
с водещите; изработване на три театрални етюда – един от деца с увреден слух и 2 от театралните студия и репетиции; изработване на хореография на 2 нови танца и възстановяване на един
стар; изработване на една нова песен и възстановяване на стара; репетиции на цялостния спектакъл – 3 пъти седмично; посещение на 2 театрални постановки в кукления театър в града; проект
и изработване на 4 кукли, на декори и на костюми
за 2 от танците и водещите; изработване на музика; закупуване и монтиране на 4 бр. прожектори
и пулт за управлението му; изработване на афиши, грамоти; премиера на шоуспектакъла; участие във фестивал във Варна.
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Народно читалище “Искра” село Калояново
Проект: “Да опознаем миналото, за да успеем в
бъдещето”
Цел: Изучаване, съхраняване и популяризиране на
българската история, култура, традиции, обичаи
и занаяти сред учениците.
Дейности: Проектът предвижда следните дейности: проучване и издаване на втори том от поредицата “Знания за родния край”, събиране на
данни за празниците и обредите на Калояново
от миналия век и възстановяването им, уреждане на музейна сбирка, демонстрация на традиционни практики от бита на българката в миналото, провеждане на конкурс за изработване на родословно дърво.
Отпусната сума: 2030 лева
За контакти: Анка Бекирова
Пл. Възраждане 6
Село Калояново 4173
Тел. 03123 / 24 60;
03123 / 24 12
iskra_kaloianovo@abv.bg

БАЛИЗ – Плевен
Проект: Салон за гимнастика
Цел: Надграждане на предоставяната рехабилитационна услуга в Дневен център за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения чрез
оборудване на салона за гимнастика. В него децата и младежите ще получат необходимата им помощ, адекватна на техните заболявания.
Дейности: Оборудване на салон за гимнастика и
работа с децата и младежите с физически и интелектуални затруднения за подобряване на общото им психо-физическо състояние и възможности за справяне с ежедневните нужди.
Отпусната сума: 3800 лева
За контакти: Йорданка Валакова
Ул. Белмекен 11
Плевен 5800
Тел. 064 / 801 303; 807 920
balizpl@abv.bg
Сдружение “Неви тчерхен – Нова звезда”
Проект: Здравно информационен достъп на ромите в условия на здравна реформа
Цел: Осигуряване ползването на правата на пациентите и профилактика на здравето в условията
на здравна реформа чрез медиаторска дейност на
ромската общност в град Кюстендил.
Дейности: Медиаторски кабинет в ромския квартал; консултации за достъп до здравни услуги;
профилактика и социален патронаж; медицинско
обслужване на неосигурени лица.
Отпусната сума: 3500 лева
За контакти: Янко Шипаров
Ул. Мездра 2Б
Кюстендил 2500
Тел. 078 / 2 68 22
nevi_tcherhen@abv.bg

Сдружение на жените с онкологични заболявания
и техните сподвижници - ЖОСТС
Проект: Социална интеграция и рехабилитация на
жени с онкологични заболявания
Цел: Подобряване качеството на живот на онкоболни жени в ремисия.
Дейности: Подновяване на списъка на новорегистрираните онкоболни на територията на община Варна; обучение на доброволци за работа с онкоболни жени в ремисия и техните семейства;
седмични срещи за оказване на психологическа
подкрепа на онкоболни жени, посещения на отдалечени малки населени места с цел профилактика
на раковите заболявания при жените и работа с
онкоболните жени и техните семейства.
Отпусната сума: 4195 лева
За контакти: Янка Порязова – Георгиева
Ул. Чаталджа 111
Бл. Дом на онкоболните
Варна 9002
Тел 052 / 61 69 37; 61 41 41
sjozts_varna@abv.bg

“Първична съюзна организация –
ПСО на слепите”
Проект: Заедно да помогнем
Цел: Издигане на по-високо ниво на правно-защитната, етичната и здравна просвета. Преодоляване на социалната изолация и интегриране на членове в обществото.
Дейности: Провеждане на две обучаващи програми
за хората с увреждания, надомна рехабилитация и
предоставяне на говорящи книги по домовете.
Отпусната сума: 1500 лева
За контакти: Веселина Вълчинкова
Ул. Цар Самуил 6
Долни Дъбник 5870
Тел. 06514 / 25 52; 23 65
vera_petkowa@dir.bg

Сдружение “Гражданско общество” Елена
Проект: Създаване на ученически център – “Младежка зона за личностно развитие, гражданско
образование и социална интеграция”
Цел: Повишаване знанията, уменията и практическия опит на младите хора в областта на гражданското образование и социалната интеграция.
Дейности: Подготовка и откриване на зала, в която младежите да се събират и работят; обучения на 20 ученика в работа в екип и преподаване на гражданско образование по подхода “Връстници обучават връстници”; ученическа кръгла маса; обучение на връстници; дискусия с местната
власт, учители и институции по проблемите на
младите хора; информационен бюлетин.
Отпусната сума: 4450 лева
За контакти: Кремена Славчева
Ул. Разпоповци 22
Елена 5070
Тел. 0899 / 37 26 17
sgo@elena.bg

Сдружение “Обществен съвет
по образование – Берковица”
Проект: Подкрепа за децата на Берковица
Цел: Осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа на деца и родители на територията
на община Берковица; подпомагане процесите на
социализиране на децата и решаване на проблеми
в сферата на възпитанието и образованието.
Дейности: Психологическа консултация за деца,
ученици, родители и педагози; педагогическа консултация; обществени дискусии по проблеми на
образованието и възпитанието; организиране на
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училище за родители.
Отпусната сума: 5782 лева
За контакти: Ваня Каменова
Пл. Йордан Радичков 2
Детски център “Камбанка”
при читалище “Иван Вазов”
Берковица 3500
Тел. 0953 / 8 81 98
obso_b@abv.bg

тики на организациите за хора с онкологични заболявания в България.
Цел: Предаване на опита и добрите практики от
варненската пациентска организация на организациите за хората с онкологични заболявания в
страната.
Дейности: Организиране и провеждане на тридневно обучение за предаване на опита и добрите
практики на сдружението с пациентски организации на онкоболните от страната
Отпусната сума: 3790 лева
За контакти: Янка Порязова – Георгиева
Ул. “Чаталджа” 111
Бл. Дом на онкоболните
Варна 9002
Тел. 052 / 61 69 37; 61 41 41
sjozts_varna@abv.bg

Сдружение “Деспа”
Проект: Старт на Граждански център за подкрепа
на хора с увреждания в община Дряново
Цел: Да се помогне на хора с временни и трайни
увреждания и техните близки на територията на
община Дряново да имат по-независим живот и да
се интегрират в обществото.
Дейности: Отваряне на приемна на Граждански
център за ежеседмични срещи и консултации; провеждане на дискусии с цел решаване на проблемите на хората с увреждания; консултации за хора с
увреждания от 5 околни села; ежемесечен транспорт до Габрово за преглед, освидетелстване и
протокол от лекарската комисия.
Отпусната сума: 4906 лева
За контакти: Диана Минчева
Ул. Хаджи Димитър 5 А
Дряново 5370
Тел. 0676 / 23 61
despa_3@abv.bg

Народно читалище “Развитие – Козловец”
Проект: Местните фолклорни обичаи и традиции –
непресъхващ извор на духовни ценности
Цел: Да съхрани, развие и популяризира традиционния за село Козловец фолклор за обогатяване на
духовния живот на местната общност.
Дейности: Създаване на зала за изложба, в която ще бъдат подредени дрехи и предмети, характерни за Козловец; провеждане на ревю на народни носии.
Отпусната сума: 2200 лева
За контакти: Елена Русева
Ул. “Стара планина” 28
Село Козловец 5290
Общ. Свищов, обл. В. Търново
Тел. 06325 / 24 61
razvitie_kozlovec@mail.bg

Дружество на инвалида село Гостилица
“Дискодуратера”
Проект: Подкрепа и грижа за инвалидите от Дружество на инвалида с. Гостилица
Цел: Подобряване условията на живот, преодоляване изолацията на хората с увреждания, подобряване информираността, защита на инвалидите и
разпространяване идеите на дружеството.
Дейности: Ремонт на помещение, предоставено от читалището и превръщането му в клуб на
дружеството.
Отпусната сума: 3000 лева
За контакти: Райчо Лазаров
Село Гостилица,
Общ. Дряново, п.к. 5390
Народно читалище “Христо Ботев”
Тел. 06725 / 369

Народно читалище “Г. С. Раковски”
Проект: Културен център “Моето наследство”
Цел: Създаване на условия и база за съхранение,
запазване и опознаване на местните културни
традиции и обичаи от младото поколение на село Ясенково.
Дейности: Ремонт и оборудване на помещението,
предвидено за Център; организиране на кръжоци
за изработване на носии, традиционни за турския
и ромския етнос, на които възрастни жени ще
предават уменията си на млади жени и ученици;
организиране на изложба и издаване на брошура.
Отпусната сума: 3510 лева
За контакти: Леман Ахмед
Ул. “Надежда” 28
Село Ясенково 9777
Общ. Венец
Тел. 053434 / 240

Народно Читалище “Христо Ботев –
27” село Коиловци
Проект: Заедно да направим живота по–лесен
Цел: Създаване на Информационен център за консултации и социални услуги в помощ на местната общност.
Дейности: Ремонтиране на помещението и закупуване на оборудване за информационния център
Отпусната сума: 1845 лева
За контакти: Бориславка Йорданова
Пл. 9–ти септември 2
Село Коиловци 5842
Общ. Плевен
Тел. 06529 / 20 45

Сдружение “Довери ми се”
Проект: От хващане, към схващане
Цел: Осигуряване на алтернатива за по-добър социален живот извън семейството на деца с увреждания, необхванати в образователни институции.
Дейности: Обучение на екип от специалисти и доброволци за работа по “терапия и профилактика,
чрез изработване на сувенири” от деца и младежи с увреждания; подреждане на изложба на изработените сувенири; организиране на групи по ерготерапия.

Сдружение на жените с онкологични заболявания
и техните сподвижници - ЖОСТС
Проект: Обучение и обмяна на опит и добри прак-
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Отпусната сума: 4300 лева
За контакти: Димитрина Миленкова
Ул. “Тодор Пеев” 13
Самоков 2000
Тел. 0878 / 360 261; 0878 / 449 589
diverimise@mail.bg

Народно читалище Възраждане
Проект: Цветно детство
Цел: Повишаване на качеството на живот на децата, живеещи в условията на малкото село и
преодоляване на социалната изолация, в която се
намират.
Дейности: Проектът предвижда оборудване на помещение за занимания на децата по ботаника, закупуване на градинарски инвентар, отглеждане
на разсад на цветя и засаждане и поддръжка на
цветята в градинките в центъра на селото и по
главната улица. Родителите на децата ще бъдат
привлечени в подготовката на площите и засаждането на цветята.
Отпусната сума: 2874 лева
За контакти: Миглена Ангелова
Ул. “Васил Левски” 14
Село Бяла Вода 5932
Общ. Беляне, обл. Плевен
Тел. 06581 / 218
renesans_1925@abv.bg

Сдружение “Народно читалище
Димитър Полянов”
Проект: Хайде на седянка със стари и млади в
Гарван
Цел: Подобряване на социалната ангажираност на
младите хора в с. Гарван като ги провокират и запалят да станат приемници на все още живото
самобитно културно наследство.
Дейности: Провеждане на 20 седмични седенки,
на които възрастни жени ще предават на млади жени умения за изработване на местни носии; записване на истории и легенди, разказвани по време на седенките; предоставяне на изработените носии на самодейните състави на читалището; издаване на информационен сборник
“Хайде на седянка”; организиране на заключителен концерт.
Отпусната сума: 3550 лева
За контакти: Славка Ганева
Село Гарван 7589
Общ. Ситово, обл. Силистра
Тел. 08561 / 215
inahg@abv.bg

Читалище “Нов живот” – с. Горни Лом
Проект: Здрави корени – жив дух
Цел: Запазване, съхраняване и обогатяване на живото и нематериалното наследство на торлака
от с. Горни Лом.
Дейности: Провеждане на проучването на пролетни обреди и обичаи от ученици; възстановяване
на празниците – изготвяне на сценарий и провеждане на репетиции; организиране на изложба базар с изделия на местни майстори, обредни ястия,
великденски яйца; подреждане на фотографска изложба “пролетната обредност в село Горни Лом.
Отпусната сума: 1430 лева
За контакти: Йорданка Здравковска
Ул. “Първа” 62
Село Горни Лом 3960
Общ. Чупрене, обл. Видин

Сдружение “Помощ за деца в риск”
Проект: “Нашенци” за България
Цел: Да направи достояние на широката публика
представлението “Нашенци”, изпълнено от Детска Шекспирова театрална школа “Петровден” и
деца с увреждания от дом “Вяра, Надежда и Любов”.
Дейности: Възстановяване на декора, гардероба
и реквизита; провеждане на репетиции с деца от
театралната школа и дома; изнасяне на представления в София и Пазарджик.
Отпусната сума: 5261 лева
За контакти: Никола Колев
Ул. “Ивайло” 2
Пазарджик
Тел. 034 / 44 40 53
nikolev_bg@abv.bg

СНЦ “Сдружение на жените”
Проект: Създаване на социо-културен център за
жени
Цел: Създаване на социо-културен център за обучение на жени, чрез който да се подобри качеството на живот на жените в малките населени
места.
Дейности: Освежаване и оборудване на центъра
за обучение на жени; провеждане на обучителни
курсове по компютърна грамотност и приложни
изкуства; здравни беседи.
Отпусната сума: 4698 лева
За контакти: Моазес Мехмед
Ул. “Пламък” 16
Село Искра 7580
Общ. Ситово
Тел. 0886 / 318 546
moazes@abv.bg

Българско училищно настоятелство –
Берковица
Проект: Интернет работилница
Цел: Ефективно използване на компютърните кабинети в училищата; откриване на талантливи
млади хора в областта на информационните технологии; трайна връзка на младите хора с местния бизнес; създаване на интерактивна база данни за общината.
Дейности: Изграждане на компютърна зала, провеждане на обучение, формиране на екип за дизайн
и изработка на web-приложения.
Отпусната сума: 1620 лева
За контакти: Румян Иванов
Ул. “Д-р Ив. Панов” 1
Берковица 3500
Тел. 0953 / 88 104; 88 031
berk_municipality@abv.bg

Фондация “Граждански ценности”
Проект: TV “Нашенци”
Цел: Да съхрани на видеоносител представлението “Нашенци”, изпълнено от Детска Шекспирова
театрална школа “Петровден” и деца с увреждания от дом “Вяра, Надежда и Любов”.
Дейности: Заснемане на спектакъла; монтаж и
тиражиране на представлението “Нашенци” на
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видеокасети и DVD носителил
Отпусната сума: 5740 лева
За контакти: Албена Пунева
Ж.к. “Бъкстон”, ул. “М-р Горталов”12,
бл. 31, ет. 12, ап. 49
Тел. 02 / 856 9114; 955 0637, civicval@tea.bg
Училищно настоятелство при СОУ
“Св. Св. Кирил и Методий”
Проект: По пътя към Европа със съхранени традиции
Цел: Подпомагане на съхранението и осигуряване на приемствеността на традициите в родния край.
Дейности: Импровизация на Великденски празници,
инсцениране на седянка, създаване и оборудване
на “Сатовчанска одая”, издаване на брошури, изпълнение на народни песни, представяне на произведения на местни автори.
Отпусната сума: 3330 лева
За контакти: Сузана Влайкова
Село Сатовча 2950
Обл. Благоевград
07541 / 21 44; 21 17, unsatovcha@abv.bg
Обединение за евроинтеграция
Проект: Хората с увреждания – и те живеят сред
нас
Цел: Подобряване и развитие на комуникацията на
хората с увреждания чрез подкрепа на клуба на инвалида в Каспичан.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на клуба на инвалида; изграждане на интернет мрежа; обучителни семинари и практически упражнения за работа с компютър; организиране на обществени
дебати по проблемите на хората с увреждания.
Отпусната сума: 2860 лева
За контакти: Ивайло Здравков
Ул. Добруджа 9
Вх. 4, ап. 89, ет.3
Шумен 9700, Тел. 054 / 86 66 13
office_uei@mail.bg
Читалище “Светлина 1892”
Проект: Център за услуги “Светлина”
Цел: Запознаване на населението с решенията на
общ. съвет и други институции.
Дейности: Организиране на беседи по здравни теми и гражданско образование, провеждане на курс
по компютърно обучение, предоставяне на консултации и информация по административни и правни проблеми.
Отпусната сума: 4000 лева
За контакти: Петьо Душков
Село Велчево 5032
Тел. 061101 / 220

Сдружение “Екосвят”
Проект: Зелени патрули
Цел: Да се повиши съзнанието за проблемите на
околната среда на местно равнище чрез разширяване на формалното и неформалното образование по околната среда сред подрастващото поколение, което ще доведе до активно обществено
участие в решаване на проблеми и прилагане на
мерки за опазване на околната среда.
Дейности: Организиране на рекламна кампания за
набиране на “Зелени патрули” в три училища в
Плевен, оборудване на екологичен кабинет и провеждане на четири обучения, отбелязване на международния ден на околната среда.
Отпусната сума: 3500 лева
За контакти: Александър Димитров
ПК 1146
Плевен 5800
Тел. 0898 / 592 110
ekosviat@abv.bg
Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий”
Проект: Дневен център за възрастни хора “С надежда за бъдещето”
Цел: Преодолявяне на социалната изолация и подобрявяне на качеството на живот на възрастните
хора от с. Братаница и създаване на възможност
за общуване помежду им, за да осмислят свободното си време.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на помещението
на центъра, обучение на доброволци, организиране на беседи на различни теми и кръжоци по краезнание и ръкоделия, представяне на възстановени местни обичаи и изложба базар на изработените ръкоделия.
Отпусната сума: 3638 лева
За контакти: Величка Георгиева
Село Братаница 4412
Общ. Пазарджик
Тел. 0887 / 045 779
Народно читалище “Възраждане - 1908”
Проект: Център за информация и услуги
Цел: Предоставяне на информационни и административни услуги с цел подобряване на социалната среда на населението.
Дейности: Строително-ремонтни дейности и оборудване на помещението, предоставяне на компютърни услуги за хората от общността, представяне на информация и консултации.
Отпусната сума: 1917 лева
За контакти: Павлина Русева
Село Българско Сливово 5284
Общ. Свищов
Обл. Велико Търново
Тел. 0886 / 545 025

Фондация Лале
ул. “Петър Парчевич” № 15, ет. 2, ап. 7, София 1000, телефон/факс: 02 / 952 09 55
Електронна поща: mpetkova@tulipfoundation.net, info@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net
Срещи и консултации на място по предварителна уговорка
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