
Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.



През ноември 2005 Фондация Лале обяви конкурс за най-добър 
проект на неправителствена организация в социална сфера за 2005 
година. Инициативата ни беше провокирана от множеството добри 
проекти осъществени през последните години в цялата страна. 
Всеки от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешно-
то му изпълнение.

В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, 
които през 2005 година са изпълнявали проект, насочен към по-
добряване на условията, възможностите и качеството на живот на 
определени групи от хора със затруднения или на общността в да-
дено населено място. 

До края на януари 2006 бяха получени 61 номинации за Проект на 
годината. Номинираните проекти обхващат разнообразни социални 
дейности и са насочени към положителна промяна във възмож-
ностите и живота на определени групи от хора в цялата страна. От 
представените проекти 14 се изпълняват в големи градове в стра-
ната, 27 са в различни малки градове, 12 са в София и 8 се реали-
зират от местни организации в села. Всеки един от номинираните 
проекти е от съществено значение за местната общност в дадения 
град или село. Всички представени проекти са добри примери за 
ролята и дейността на гражданските организации за развитието на 
благополучни общности, изградени върху споделени възможности 
и отговорности. Не случайно голяма част от проектите са номини-
рани не само от екипа на организацията, която го изпълнява, но и 
от други местни и национални граждански организации и партньо-
ри по проекта; от представители на местната община; от участници 
в дейностите, местни бизнес организации, професионалисти, до-
броволци и хора от общността. 

Номинираните проекти бяха оценени по резултатите; устойчивост-
та на дейностите във времето; финансовата ефективност; участие-
то на целевите групи и местната общност; новаторството и прило-
жимостта на идеята в други населени места от жури с председател 
Кармен Гонзалвес, Заместник Посланик на Кралство Холандия и 
членове Иво Прокопиев, Председател Икономедия АД, Ян Вилем 
Оверватер, Регионален Директор на ING в България и Константин 
Тилев, Вицепрезидент Радио FM+.



	 	 Списък	на	номинираните	проекта		
по	ред	на	подаването	им:

	 1	Инициатива	за	изграждане	на	яхт	порт	Бургас
Целта на проекта е да събере всички бургаски яхти от южното Черноморие и да 
приема чужди такива.

Бравов ООД
За контакт: Благовест Бравов, ул. “Георги Кирков” 34
Бургас 8000, 056/841319, bravov@abv.bg
Номинирал: СНЦ “Инициатива за изграждане на яхт порт”

	 2	Зона:	ЗеленаЦелта на проекта е да повиши пригодността за заетост, да насърчи предприемаче-
ството и да осигури трудова заетост на 20 безработни младежи, напускащи домове-
те за сираци и регистрирани в Бюро по труда, посредством обучение на работното 
място по специалностите “Строителен дърводелец” и “Градинар” и възстановяване 
на две градски зони в кварталите “Родина II” и “Чародейка” в гр. Русе.

Фондация “Бъдеще за България” – клон Русе
За контакт: Бистра Карадимова, ул. “Борисова” 8, ет. 4 
Русе 7000, 02/9532428, office@fbf.bg; www.fbf.bg
Номинирал: Фондация “Бъдеще за България”

	 3	Първи	интернет	портал	за	българското	село	
Целта на проекта е развитие на информационната осведоменост по отношение на 
българските села.

БГ Медия ООД
За контакт: Борислав Борисов, ул.”Дондуков”27, В. Търново 5000
062/600485, borislav@selo.bg; www.selo.bg 
Номинирал: Борислав Борисов, БГ Медия ООД

	 4	Център	за	социални	услуги	и	контакти
Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания, 
продължително безработни и жени в неравностойно положение чрез създаване на 
професионални и организационно–административни умения и възможности за пълно-
ценна реализация.

Читалище “Братя Миладинови” 
За контакт: Светла Пецева, ул. “Деветнадесета“ 1  
община Струмяни, област Благоевград, село Микрево 2826, 
07434/3058, s_petseva@mail.bg
Номинирал: Марина Димова, Фондация за реформа в местното 
самоуправление

	 5	Център	за	интеграция		
на	граждани	в	неравностойно	положение
Целта на проекта е да се улесни достъпа на хора със затруднена дееспособност до 
обществени, културни, търговски, здравни и религиозни обекти чрез изграждане на 
девет рампи.

Сдружение с нестопанска цел “Камчийски кът” 
За контакт: Ганка Йорданова
ул. “Г. Димитров” 105, Дългопол 9250
0517/22185, вътр. 15; 0517/22135, dalgopol@pro-lan.net
Номинирал: Светльо Якимов, Кмет на община Дългопол



	 6	Да	погледнем	света	със	здрави	очи
Целта на проекта е да се създадат навици за опазване здравето на очите сред уче-
ниците, посредством провеждането на профилактични прегледи.

Сдружение “ИРИС –  
Инициативност, Равноправие и Сътрудничество”
За контакт: Радостина Якимова
ул. “Канлъ дере”14, Севлиево 5400, 0675/33978
radost@youthsevlievo.org; www.youthsevlievo.org
Номинирал: Яница Кънчева, Член на сдружение ИРИС

	 7	Приемане	на	децата	във	Варна		
набор	2003	в	детски	градини
Целта на проекта е да бъде преодолян проблема за приема на ограничен брой деца 
във Варна в детските градини.

Организация Успех
За контакт: Гергана Славова
ул. ”Гаврил Кръстевич” 14, Варна 9000 
052/611645, gery@varnalan.com
Номинирал: Здравко Стефанов, Участник в проекта

	 8	Изграждане	на	дневен	център		
за	лица	от	третата	възраст
Целта на проекта е разчупването на изолацията, в която хората попадат след изли-
зането си от трудоспособна възраст и всички произтичащи от това психологически 
и социални проблеми.

Фондация “Трета възраст”
За контакт: Ценка Димитрова
ул. ”Матей Попов” 4, бл. “Агрострой”
вх.Б, ет 3, Русе 7016
082/860109, cenka_Dimitrova@abv.bg
Номинирал: Стоян Стоянов, Медицински център 1 ЕООД

	 9	Дневен	център	за	стари	хора
Целта на проекта е подобряване живота на възрастните хора чрез предоставяне 
на дневни грижи.

Дружество за социално подпомагане
За контакт: Стела Димкова
ул. ”Шипка” 199, Дряново 
5370, 0676/3140; 3115
stela_d_2000@yahoo.com; www.social-assistance.org 
Номинирал: Диана Мичева, Сдружение “Деспа”

	 10	 Изграждане	на	Семейно-консултативен	център		
за	деца	с	увреждания
Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация и постигане на реинтегра-
ция на деца с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в общността.

Сдружение “Равенство”
За контакт: Мила Герджикова
ул. “Полковник Орлов” 3, 
Тетевен 5700, 0678/2361, lubov1973@abv.bg
Номинирал: Цецка Петкова, Кмет на община Тетевен



	 11	 Създаване	на	условия	за	преодоляване	на	социалната	
изолация	на	хората	с	увреждания
Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация и постигане на реинтегра-
ция на лица с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в общността.

Сдружение с нестопанска цел  
“Общински клуб на хората с увреждания - Елхово”
За контакт: Димитър Йонков
пл.”Христо Ботев”, Елхово 8700, 0885217499 
Номинирал: Венета Димитрова, Община Елхово

	 12	 Нов	шанс	за	пълноценна	интеграция	на	хората	с	
увреждания	от	община	Самоков
Целта на проекта е по-пълноценно социално включване на хората с увреждания, жи-
веещи на територията на община Самоков, в живота на местната общност.

Фондация “Социален Консултативен Център –  
град Самоков”

За контакт: Снежана Георгиева
пл. “Захари Зограф” 1, ет.2, ст.8, Самоков 2000,  
0722/ 66085, osteosam@abv.bg
Номинирал: Божидар Етрополски,  
Представител на целевата група

	 13	 Подай	ръка	-	ПавликениЦелта на проекта е чрез различни форми на общуване, обучения и съвместни ини-
циативи да се повиши информираността на младите хора с увреждания за техните 
собствени възможности; да се създадат условия за тяхното самоорганизиране, ли-
чностно развитие и реализация в рамките на една година.

Неформално сдружение на младите хора  
с увреждания “Подай ръка”
За контакт: Зорница Йорданова
ул. “Първа” 11, село Лесичери 5222, venus_07@abv.bg
Номинирал: Неделчо Неделчев, Представител на целевата група

	 14	 Компактен	многофункционален	център		
за	обществено	образование	в	село	Борино
Целта на проекта е да увеличи знанията и уменията на местната общност от раз-
личните възрасти (деца, младежи и възрастни), осигурявайки им достъп до модерна 
компютърна и информационна техника. 

Сдружение с нестопанска цел “Био-Б-Еко”
За контакт: Тодор Тодоров 
ул. “Родопи” 35, село Борино 4824, област Смолян, 03042/2787
bio_b_eko@borino.org; bio_b_eko@abv.bg
Номинирал: Сдружение с нестопанска цел “Био-Б-Еко”

	 15	 Създаване	на	Дом	за	стари	хора	в	гр.	Средец”
Целта на проекта е да бъдат създадени нормални битови условия за живот и соци-
ално включване на самотни възрастни хора, съгласно стандартите и критериите за 
предоставяне на социални услуги в специализирани институции.

Сдружение “Бяла лястовица”
За контакт: Радостина Праматарова 
ул. “Максим Горки” 1, Средец 8300, 05551/4953; 4753
whiteswallow@mail.bg
Номинирал: Сдружение “Бяла лястовица”



	 16	 Път	към	обществото
Целта на проекта е създаване на условия за преодоляване на дискриминацията спря-
мо лицата с трайни увреждания, живеещи на територията на община Самоков, и 
активното им включване в живота на общността.

Фондация “Социален консултативен център”
За контакт: Снежана Георгиева
пл. “Захари Зограф”1, ет.2, ст.8, Самоков 2000
0722/66085; osteosam@abv.bg
Номинирал: Светлана Колева, 
Представител на целевата група

	 17	 Читалището	трамплин	за	равен	старт
Целта на проекта е читалището да стане трамплин за равен старт на деца с про-
блеми при подготовката им за масовото училище.

Народно Читалище „Дружба”
За контакт: Красимира Абраамян
ул. “Дружба” 31-В-4, Сливен 8800; chdrujba_sl@abv.bg
Номинирал: Донка Китанова,  
Секретар на Народно читалище “Светлина”, Поморие

	 18	 Третата	възраст	и	съвремието	
Целта на проекта е да се улесни общуването между възрастните хора, да се създа-
дат възможности да получават информация и да ползват за свои нужди съвременни-
те компютърни техники.

Съюз на българските дружества  
за заетост и структурно развитие
За контакт: Митко Петагов
ул. “България” 10, Смолян 4700
0301/60166; petagov@abv.bg
Номинирал: Съюз на българските дружества  
за заетост и структурно развитие

	 19	 И	ти	можеш
Целта на проекта е да се издирят и приемат в масовите групи на ЦДГ “Калина” 
деца със специални образователни потребности от 3 до 7 г. , както и да осигури 
пълноценното им възпитание и обучение в специализирани кабинети; да се променят 
нагласите сред родителите за това, че децата с трайни увреждания могат и тряб-
ва да живеят заедно с връстниците си.

Сдружение”Родителско настоятелство на ЦДГ “Калина” 
За контакт: Радостина Войчева
ул. “Игумен Йосиф”10, Дупница 2600
0898244160; r_voicheva@abv.bg
Номинирал: Елица Илчева

	 20	 И	тяхното	детство	да	е	щастливо
Целта на проекта е интегриране на деца с увреждания в среда на здрави деца за 
намаляване на социалната им изолация в близост до семейната среда.

Народно читалище “Възраждане”
За контакт: Магдалена Лещарова
село Бенковски 6865 
община Кирково, област Кърджали
0889608790; magdalena1942@abv.bg
Номинирал: НДФ “13 века България”



	 21	 Читалището	дом	за	всички
Целта на проекта е подобряване здравословното състояние на инвалидите и пре-
одоляване различията между поколенията за успешно решаване на проблемите от 
местен характер в село Крушаре.

Народно Читалище “Искра”
За контакт: Йорданка Таскова
ул. ”Демир Славов” № 25, село Крушаре 8877
04514/2161; j.taskova@abv.bg
Номинирал: Ели Каранфилова,  
Общинска организация на инвалидите

	 22	 “Първи	стъпки”-	защитено	жилище	Търговище
Главна цел на проекта е да се доразвият съществуващите и изградят нови въз-
можности на младежи от ДДМУИ, село Стража, с дефицит в ученето за достоен и 
самостоятелен живот в защитено жилище чрез създаване и апробиране на нов за 
региона модел.

Сдружение “Сдружение Закрила, Обич и Вяра”
За контакт: Диана Маринова
кв. ”Запад” бл.54, ет.12, ап.67, Търговище 7700
0601/44455; d_n_marinova@abv.bg
Номинирал: Сдружение “Сдружение Закрила, Обич и Вяра”

	 23	 SEED	GRANT	от	Каунтърпарт	Интернешънъл	-	България	
Целта на проекта е повишаване на капацитета на РС “Технитари” и стартиране на 
дейности, генериращи доходи, които изцяло ще бъдат реинвестирани в социалната 
дейност на сдружението.

Регионално сдружение “Технитари”
За контакт: Велчо Кръстев
бул. ”Св. Патриарх Евтимий” 82-А, ап.101, Стара Загора 6000
042/649388; tehnitari@abv.bg 
Номинирал: Крум Георгиев, Общество за фолклор

	 24	 Изкуството	в	нас
Целта на проекта е интеграция на млади хора с изявени дарования в неравностойно 
положение във варненското общество чрез установяване на трайните принципи на 
Европейската общност.

Сдружение с нестопанска цел „Евроинтеграция”
За контакт: Нели Кирякова
ул. ”Георги Живков” 30, Варна 9000
052/615430; nkirjakova@abv.bg 
Номинирал: Сдружение с нестопанска цел „Евроинтеграция”

	 25	 Програма	за	овластяване	на	младежи	и	девойки,	
отглеждани,	обучавани	и	възпитавани	в	институция
Целта на проекта е социална интеграция на учениците от Социално Учебно Профе-
сионално Заведение “Елена Грънчарова”, град Горна Оряховица

Сдружение Център ”Мария”
За контакт: Красимира Александрова
ул. “Цар Освободител” 11, Горна Оряховица 5100
0618/42181, 42136; center_maria@abv.bg
www.centermaria.org
Номинирал: Никола Колев, Кмет на община Горна Оряховица



	 26	 “Бъди	полезен”	–	фондонабирателна	кампания
Целта на проекта е набиране на хранителни и финансови ресурси за запълване на 
Хранителна Банка – Шумен към Областен съвет на БЧК Шумен. 

Ротаракт клуб – Шумен
За контакт: Нели Стайкова-Караджова, ул. “Пирот” 18, ап.2  
Шумен 9700; blagovestenie@abv.bg; www.racshumen.org 
Номинирал: Ротари клуб, Шумен

	 27	 Информационен	Център	за	Редки	Болести		
и	Лекарства	Сираци	(ИЦРБЛС)
Целта на проекта е предоставяне на безплатна образователна и информационна ус-
луга, предназначена за пациенти, асоциации и лекари, интересуващи се от редките 
болести и лекарствата-сираци. 

Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука 
За контакт: Мариета Игаренска, офис 46, палата 7, вх. Изток, 
Международен панаир, Пловдив 4003; 02/9173911; www.raredis.org 
Номинирал: Информационен Център за Редки Болести  
и Лекарства Сираци

	 28	 Клуб	“Приятели”	–	школа	за	социални	умения
Целта на проекта е създаване на социални умения у младежи на възраст от 15 до 18 
години, живеещи в общежитие за средношколци в Разград, повишаване мотивацията 
им за обучение и самоусъвършенстване, възприемане процеса на интеграция като 
осъзната необходимост; коригиране на неуспешните модели на поведение и създава-
не на възможности за адаптация чрез развиване на социалните умения.

Сдружение “Училищно настоятелство  
към общежитие за средношколци” 
За контакт: Виолета Петкова, 
ул. ”Н. Вапцаров” 10, Разград 7200; 0888854368; rz_priateli@dbv.bg
Номинирал: Ирин Ангелов, директор на общежитие за средношколци

	 29	 Информационните	технологии		
в	малката	крайгранична	община
Целта на проекта е създаване на условия за равнопоставеност и преодоляване на 
информационната и социална изолираност на децата и младежта в малката край-
гранична община; обогатяване духовният живот на местната общност чрез въвеж-
дане на информационните технологии; улесняване живота на социално слабите и 
пенсионерите чрез въвеждане на нови административни услуги. 

Народно Читалище „Земеделец”
За контакт: Светла Бондова 
село Ново село 3784; 09316/2259; 2225; bondova@abv.bg
Номинирал: Дирекция “Социално подпомагане”, село Ново село

	 30	 Подпомагане	на	възрастни,	самотни	и	хронично	болни	
хора	в	планинските	и	полупланински	села	и	махали	на	
Кюстендилски	регион
Целта на проекта е да подпомогне хората, живеещи в отдалечените и трудно дос-
тъпни планински и полупланински места, които в своето ежедневие трябва да се 
справят както с тежките климатични и лошите битови условия, така и със само-
тата и липсата на всякакви социални контакти месеци наред. 

Областен съвет на Българския Червен кръст 
За контакт: Михал Николов, ул. ”Ст. Караджа” 25, Кюстендил 2500
078/550371; kyustendil_brc@abv.bg
Номинирал: Национален съвет на Българския Червен кръст



	 31	 “Заедно	–	защо	не”
Целта на проекта е създаване на условия и предпоставки за социална интеграция и 
равнопоставеност на хора (млади семейства) в неравностойно положение от квар-
тал “Малчо Малчев” в град Търговище.

Сдружение “Интелеко”
За контакт: Донка Радичкова
ул. “Цар Иван Асен” 6, ет.3 , ап.5, Търговище 7700
0601/61651; d_radichkova@yahoo.com
Номинирал: Стоян Станчев,  
Община Търговище, Дирекция “Икономическа политика” 

	 32	 Закупуване	на	специализиран	микробус	за	превоз	на	деца	
от	Дневен	дом	за	деца	и	младежи	с	увреждания	“Зорница”	
Целта на проекта е да се улесни придвижването на физически увредените деца и 
лица посещаващи Дома и да се обхванат деца от близките села имащи нужда от 
услугите предлагани в Центъра.

Сдружение за подпомагане на лица  
с умствени увреждания “Зорница” 
За контакт: Наталия Иванова
ж.к. “Сениче”, Враца 3000; Dc_zornica@abv.bg
Номинирал: Виолета Андреева

	 33	 Програма	“Стълбица”
Целта на проекта е превенция и лечение на зависими от наркотици чрез насочване 
на вниманието към духовната гледна точка на проблемите на младите хора. 

Фондация “Покров Богородичен”
За контакт: Тодор Карагьозов
ул. “Буная”, София; 28; 02/9431932
todorkaragyozov@gmail.com
Номинирал: Искра Евтимова, Участник в проекта

	 34	 “Развитие	потенциала	на	хората	с	увреждания”
Целта на проекта е подпомагане на хората с увреждания в община Руен чрез про-
веждане на обучения и учредяване на сдружение на хората с увреждания от Община 
Руен, с което да разработват проекти и да защитават правата си.

Сдружение “Бизнес център – Руен” 
За контакт: Нурджихан Рамадан
ул. “Първи май” 11, ет.3, село Руен 8540; 05944/282; 390
office@bcruenbg.org www.bcruenbg.org
Номинирал: Осман Хаза, Участник в проекта

	 35	 Социални	услуги	за	хора	с	психични	увреждания	и	техните	
семейства	от	община	Самоков
Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация на хора с психични раз-
стройства и умствена изостаналост.

Фондация “Социален консултативен център”
За контакт: Снежана Георгиева
пл. “Захари Зограф” 1, ет.2, ст.8, Самоков 2000;  
0722/66085, osteosam@abv.bg
Номинирал: Цветанка Лобутова, Участник в проекта



	 36	 Помагайки	на	себе	си,	помагаш	на	другите
Целта на проекта е създаване на условия за по-добра социална интеграция на чле-
новете на клуба на инвалида.

Регионална организация на инвалидите
За контакт: Виолета Апостолова
ул. “Стефан Караджа” 34, Търговище 7700
0898445186; leta_apostolova@abv.bg
Номинирал: Регионална организация на инвалидите

	 37	 „Открадната	Светлина”
Целта на проекта е запознаване на обществото с проблема трафик на хора и насил-
ствена проституция, промяна на обществените нагласи към жертвите.

Сдружение Фейс ту Фейс България 
За контакт: Антоанета Георгиева
ул. “Княз Борис I” 147, ет.3, София
02/9334078; 9334079 
antoanet@facetoface.bg www.facetoface.bg 
Номинирал: Фейс ту Фейс България

	 38	 С	“9	месеца”	на	училище
Целта на проекта е да се задоволят информационните потребности на бъдещите 
майки в условията на здравната реформа.

Фондация за добри родители
За контакт: Антония Григорова
бул. “Мадрид” 47, ет.3, София 1505; 02/9431827; office@9m-bg.com
Номинирал: Списание “9 месеца”

	 39	 Бизнес	и	грижа
Целта на проекта е изграждане на първия търговски обект от веригата “Б&С” за 
продажба на хляб и хлебни продукти, с работни места за младежи и девойки от До-
мовете за деца.

Фондация „Старият бук в България” 
За контакт: Дашенка Ташкова
кв. “Стрелбище”, ул. ”Хайдушка гора” 147, София 1404
02/9501710, 9501711
Номинирал: ФИЦЕ България

	 40	 Стратегия	за	социално	приобщаване		
на	ромите	в	гр.	Пещера
Целта на проекта е създаването на Обществен съвет, съставен от представители 
на ромската общност, видни общественици, неформални ромски лидери, учители, 
лекари, профсъюзни дейци, работодатели, представители на държавни и общински 
институции, имащи отношение и мотивирани да работят за разрешаване на соци-
алните проблеми сред ромското население, който да изработи стратегия в кратко-
срочен и дългосрочен план, за интегриране на ромите в гражданското общество. 

Читалище “Развитие” 
За контакт: Мария Златкова
ул. “Димитър Горов” 4, Пещера 4550; 0350/5681 
razvitie_pestera@abv.bg
Номинирал: Николай Зайчев, Заместник кмет на община Пещера



	 41	 Приобщаване	на	хората	с	увреждания	към	народното	
художествено	наследство	чрез	изучаване	на	местните	
традиции	и	обичаи
Целта на проекта е приобщаване на хората с увреждания към народното художест-
вено наследство чрез изучаване и съхраняване на местните традиции и обичаи.

Сдружение с нестопанска цел “Мизия 2004”
За контакт: Сашка Началнишка
ул. ”Георги Димитров” 25-27, Мизия 3330, 09161/2315, вътр.113
npomizia_2004@abv.bg
Номинирал: Сдружение с нестопанска цел “Мизия 2004”

	 42	 Галерия	за	концептуално	изкуство	„Алтерего”
Целта на проекта е чрез популяризиране на творчеството на автори в неравнос-
тойно положение да съдейства за минимализиране на стигмата сред обществе-
ността, свързана с приемането на хора с увреждания като пълноценни и конкурент-
носпособни граждани.

Фондация Алтернатива в изкуството
За контакт: Николина Христова
ул. “Будапеща” 23, вх.А, София; 02/983 49 72; alternativeart@abv.bg
Номинирал: ФИЦЕ България

	 43	 „Ресурсен	център	и	интегрирана	детска	градина”
Целта на проекта е да създаде равни възможности в образованието на деца с ув-
реждания.

Фондация “Деца със зрителни и множествени увреждания”
За контакт: Албена Цонева
ж.к. “Гоце Делчев”, ул. “Деян Белишки”, бл.4, ет.3, София 1404
02/580448; tzoneva@hotmail.com albena@royal.bg
Номинирал: Николай Дилков,  
Заместник кмет на Столична община – район “Слатина”

	 44	 Подкрепа	за	младите	безработни
Целта на проекта е да се подкрепи трудовата реализация на дългосрочно безработ-
ни младежи и се осигури подслон на бездомни младежи от Ямболска област. 

Сдружение Център за образователни програми  
и социални инициативи 
За контакт: Живко Цирков
ул. “Искър” 1А, офис 8, Ямбол 8600; 046/665822
cepsi1995@yahoo.com; www.cepsi.org 
Номинирал: Надя Данкинова, Експресбанк – клон Ямбол

	 45	 Класна	стая	без	дрога
Целта на проекта е превенция и противодействие на разпространението и упо-
требата на наркотични и упойващи вещества сред малолетните и непълнолетни-
те в региона чрез създаване и прилагане на ефективен модел за превенция срещу 
наркоманията, разкриване, популяризиране, укрепване и разширяване дейността на 
консултативен център за кризисно консултиране и подкрепа на деца употребяващи 
наркотици и техните родители. 

Асоциация ЕС-О-ЕС – Жени преживели насилие
За контакт: Марийка Христова, ул. “Васил Левски” 36
Нови пазар 9900; 0537/2550; sosnpazar@abv.bg
Номинирал: СОУ “Васил Левски”



	 46	 „Център	за	обучение,		
социална	интеграция	и	бизнес	умения		
за	хора	с	увредено	зрение”
Целта на проекта е да бъде извършено обучение за хора с увредено зрение, за да 
могат да се квалифицират и станат конкурентно способни на пазара на труда.

Фондация ”Достоен живот”
За контакт: Таня Йовева
ул.”Червена стена” бл.12, вх.Б, ап.53, София
02/8653013; 9630568 
Номинирал: Фондация ”Достоен живот”

	 47	 Изкуството	–	мост	за	социална	промяна
Целта на проекта е да се интегрират изолирани обществени групи: деца от изоста-
нали селски общности и възрастни творци от Плевен; да се преодолеят последици-
те от тяхното социално изключване, отразяващо се на качеството на живота им.

Сдружение “Плевенски обществен фонд – Читалища”
За контакт: Даниела Димитрова
пл.”Възраждане” 1, офис 311, Плевен 5800
064/831351; 836558
fond.pleven@gmail.com
Номинирал: Сдружение на селската младеж “Заедно”, село Ясен

	 48	 Формиране	на	умения	за	самостоятелен	живот		
на	младежи	с	трайни	увреждания
Целта на проекта е да се формират полезни умения за самостоятелен живот на 
младежи с трайни увреждания; да се подобрят способностите и личната увереност 
за самостоятелно справяне с дейности от бита и ситуации на улицата. 

Асоциация “И нас ни има” 
За контакт: Райна Йосифова
ж.к.“Овча купел” II, бл.19, вх.В, ап.70, София 1632
02/9573796, 9321619; npo_children@abv.bg
http://specialchildren@all.bg
Номинирал: Фондация “Деца със зрителни 
и множествени увреждания”

	 49	 “Равен	достъп	до	образование”	
Целта на проекта е децата със специални образователни потребности от Хасково 
да имат ефективен достъп до детски градини и основно образование.

Фондация “Всяко Дете” – България
За контакт: Мариян Дянков
к-с “21 век”, бул. “България” 150, офис 315, Хасково 6300
038/660393; mariyandyankov@mail.bg
Номинирал: Сдружение “Асоциация заедно”

	 50	 Довери	ми	се
Целта на проекта е продължаване и обогатяване на вече разкрити алтернативни 
форми на работа в Център за деца с увреждания “Довери ми се”в Самоков.

Сдружение с нестопанска цел “Довери ми се”
За контакт: Димитринка Миленкова
ул. “Тодор Пеев” 13, Самоков 2000
0722/60261; doverimise@mail.bg
Номинирал: Милка Кощрова, Сдружение “Партньори – Самоков”



	 51	 Здравно-социален	център		
в	ромската	общност
Целта на проекта е да се насочат ресурсите на ромската общност към поемане 
на отговорност за решаване на актуалните проблеми и развитието на квартала; 
подобряване на житейското планиране и намаляване на противообщественото пове-
дение чрез включване на младите роми в обществено полезни дейности и развиване 
на модели на лишено от риск здравно поведение сред трудно достъпните и рискови 
групи в общността.

Фондация „Здраве и социално развитие” 
За контакт: Елена Кабакчиева
бул. “Македония” 17, София 1606
02/9502815, 8518108
roma@hesed.bg; www.hesed.bg
Номинирал: Столична община – район “Красна поляна”

	 52	 Бъдещето	е	в	нашите	ръце	–		
отново	заедно
Целта на проекта е изграждане на граждански инструменти за превенция на дет-
ската престъпност, засилване вниманието на обществото, създаване на статис-
тика и база данни и подготовка на общинска програма за превенция.

Сдружение “Родопа планина – ХХI век” 
За контакт: Татяна Бекчиева
село Полковник Серафимово, община Смолян
0889245998; rhodopemountain@yahoo.com 
Номинирал: Цеца Илиева, Участник в проекта

	 53	 Защитено	жилище		
”Приятелска	подкрепа”
Целта на проекта е изграждане на защитено жилище “Приятелска подкрепа” и съз-
даване на условия за обединяване усилията на различни организации от държавния 
и неправителствения сектор, учители, възпитатели и граждани от общността за 
съвместни дейности за решаване на проблемите, свързани със социализацията и 
интеграцията на институционализираните младежи, напускащи ДОВДЛРГ в граж-
данското общество. 

Фондация “Приятелска подкрепа”
За контакт: Маргарита Георгиева
ж.к. “Чародейка”, бл. 210, вх.В, ет.5, ап.13 
Русе 7019; 082/842283
Номинирал: Сдружение Обществен фонд “Детство”

	 54	 Обществен	кабинет	“Диабетно	стъпало”	
Целта на проекта е вече създаден Обществен Кабинет “Диабетно стъпало”, който 
предоставя система от базови грижи за краката на хора със заболяването диа-
бет.

Социално предприятие  
“Диабетно стъпало”, част от РСНЦ “Диабетни грижи”
За контакт: Радка Жекова
ул. “Стефан Стамболов” 126  
Бургас 8000; 056/800845
radka_jekova@abv.bg
Номинирал: Никола Колев, Доброволец



	 55	 Приобщаване	на	20	деца	със	специални	образователни	
потребности	в	начална	и	средна	училищна	възраст	в	
общообразователно	училище.
Целта на проекта е пълноценно приобщаване и интегриране на 20 деца със специал-
ни образователни потребности в общообразователно училище.

Фондация “Покров Богородичен”
За контакт: Пламен Сивов 
ул. “Врабча” 18, ет.5, София 1000; 02/9296778
plamen@pokrov-foundation.org; www.pokrov-foundation.org
Номинирал: Мариана Петрова, Сдружение “Движение 12”

	 56	 Деинституционализация	–	подобряване	качеството	на	
живот	на	деца	с	увреждания	и	техните	семейства	чрез	
развитие	на	социални	услуги	в	общността	
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на деца с интелектуални 
затруднения чрез развитие на социални услуги в общността

КЕЪР Холандия; КЕЪР България
За контакт: Огнян Друмев
бул. “Витоша” 53Б, София 1000; 02/9808725, 9807723
ognian.drumev@care-bg.org; www.care-bg.org
Номинирал: Фондация КЕЪР Интернешънъл България

	 57	 Център	за	социална	рехабилитация	и	интеграция	на	хора	
с	психични	проблеми	“Човеколюбие”
Целта на проекта е осъществяване на психо-социална рехабилитация и интеграция 
на хора с психични проблеми в Община Пазарджик за периода 2005-2009 година.

Сдружение “Човеколюбие” 
За контакт: Надежда Кузерманова
ул. “Д-р Лонг” 12, Пазарджик; 034/444844
chovekolubie@dir.bg; www. chovekolubie.org
Номинирал: Любка Атанасова, Сдружение “Човеколюбие”

	 58	 Създаване	на	национален	модел	за	мониторинг		
и	интердисциплинарна	интервенция	на	лица		
пострадали	от	домашно	насилие
Целта на проекта е подобряване на стратегическите подходи за социална интегра-
ция на пострадали от домашно насилие чрез създаване на модел за мониторинг и 
интердисциплинарна интервенция на лица пострадали от домашно насилие.

Фондация Български център за джендър изследвания 
За контакт: Геновева Тишева, бул. “Евлоги Георгиев” 5  
София 1142, 02/9635357; bgrf@fastbg.net; www.bgrf.org 
Номинирал: Геновева Стоянова, Доброволец

	 59	 Защитено	жилище	за	лица	с	интелектуални	затруднения
Целта на проекта е изграждане на защитено жилище за лица с интелектуални за-
труднения. 

Сдружение за лица с интелектуални затруднения “Шанс”
За контакт: Лидия Панкова
ул. “Пирин” 2, Разлог 2760, 0747/80463, 4608; shans@bcmesta.bg
Номинирал: “Киселов и Найденов Консултинг” ООД



	 60	 Шанс	за	нов	живот
Целта на проекта е да се предложат алтернативни форми за подпомагане на юноши 
и млади хора с лека, умерена и тежка степен на умствена изостаналост от различ-
ни етнически групи да развият потенциала си за по-активно включване в общест-
вения живот.

Фондация “Социален Консултативен Център – град Самоков”
За контакт: Снежана Георгиева
пл. “Захари Зограф”1, ет.2, ст.8, Самоков 2000; 0722/66085
osteosam@abv.bg
Номинирал: Екатерина Маринова, експерт 

	 61	 Социално	образователен	център
Целта на проекта е създаване на предпоставки за равен достъп до образование на 
деца в неравностойна социална позиция чрез развитие на модел за подкрепа на об-
разованието им. 

Сдружение „Шанс и закрила” 
За контакт: Малина Славова
бул.”България” 124, ет.3, офис 1, Хасково 6300; 038/662138
chance@escom.bg
Номинирал: Илияна Тотева, Външен експерт
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Сътрудничество

Фондация Лале е неправителствена организация, основана през 2004 го-
дина. Нейната мисия е да насърчава социалната отговорност в Българско-
то общество. Фондацията стимулира сътрудничество между гражданско-
то общество, бизнеса и държавата за подобряване качеството на живот 
и възможностите за развитие на хората в България.

Фондация Лале е наследник на Програмата на Обединени Холандски Фон-
дации, която подкрепя социални проекти в България от 1997 година. Фонда-
цията развива също Програма Малки Грантове и Програма Научено и Спо-
делено. За последните осем години са финансирани повече от 240 проекта 
на местни граждански организации в цялата страна на обща стойност над 
3 милиона евро.

Фондация Лале подкрепя тези,  
които работят за процъфтяващи общности.

София 1000,  ул. “П. Парчевич” 15, ап.2

тел/факс: 952 09 55

info@tulipfoundation.net, mpetkova@tulipfoundation.net

www.tulipfoundation.net


