на неправителствена организация
в социалната сфера

В добри ръце.

Проект на Годината 2010
Конкурсът „Проект на Годината” се провежда за шеста поредна година и вече е традиционно събитие в календара на гражданските организации в България. Инициативата
започна през 2004 г. Провокирана е от значителния брой успешни и интересни проекти
на граждански организации, които се реализират всяка година в България. Всеки един от
тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
Ние вярваме, че за всички нас е важно да отдадем публично признание на многобройните активисти и доброволци, които помагат на другите, за да стане животът им по
лесен, а градовете и селата на България по-добро място за живеене.
В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през изминалата 2010 г. са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на цялата
общност в дадено населено място. Без значение са размерът и източникът на финансирането, мястото на реализация, типът на дейностите или хората, към които те са
насочени.

Номинации
До края на януари 2010 г. бяха получени 32 номинации на проекти от цялата страна.
Впечатляващо е разнообразието на представените проекти, насочени към подобряване
на качеството на живота и възможностите на определени групи от хора. Деветнадесет
от представените проекти се изпълняват в малки, а други десет - в големи градове в
страната. В София се реализират шест проекта, а осем се изпълняват от местни организации в села. Един от проектите се реализира в пет града в България, друг – в четири
и трети се изпълнява в шест града. Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по проектите, от членове на екипа, който ги изпълнява, от журналисти и медии, от представители на общини, библиотеки и училища, от доброволци и
участници в дейностите.

Критерии за оценка
Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивостта на дейностите във времето; финансовата ефективност; участието на целевите групи и местната
общност; новаторството и приложимостта на идеята в други населени места.

Жури
По традиция най-добрите проекти се определят от представители на водещи бизнес
компании, медии и дипломати. Тази година в журито участваха Огнян Донев, Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Севда
Шишманова, Член на УС на Българска Национална Телевизия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие“; Н. Пр. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство
Нидерландия; Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл.

Наградата Проект на Годината 2010 e специално изработена от проф. Георги Чапкънов.
Медийни партньори:
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Списък на номинираните проекти
по реда на подаването им:
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„Слънчева Арт-работилничка”
Цел: Основната цел на проекта е подпомагане на уязвими социални групи, живеещи в община Шумен, чрез фондонабиране, основано на арт-предмети, изработени от
страна на доброволци към Български Червен Кръст Шумен. Чрез доброволен труд са
изработени арт произведения (картини, гоблени, орнаменти и др.) и предмети за битово потребление. Всеки два месеца те са излагани в централната градска част за
продажба с благотворителна цел. Събраната сума се разходва целево за определена
от самите доброволци социална кауза – подпомагат се самотни възрастни хора, деца
от социални заведения в региона, хора с увреждания, самотни майки и други.
Сдружение „Областен съвет на Български Червен кръст - Шумен”
За контакти: Пламен Петров, Директор на Секретариата на БЧК - Шумен
у
Шумен 9700, ул. „Цар Освободител” 143
тел.: 054/872 003
shumen@redcross.bg
www.shumenredcross.blogspot.com
Номинирал: Пламен Николов Петров
Пожелание: На първо място здраве, дръзновение и безброй бъдещи успехи в
благородната и нелека кауза, в която те дават сърцата си!
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„Майчина
а съпротива срещу наркотиците”
Цел: Създаване
Създава
ане на родителски групи - клонове на сдружението в страната и основаване на национално обединение на родителите против наркотиците. С този проповдигна
ект се повди
игна завесата над мълчанието по повод този толкова сложен проблем,
хиляди
съсипващ хил
л яди семейства. В редица градове хората се обединиха, започнаха да си
помагат и като
ка
ато краен резултат много повече употребяващи наркотици предприеха
лечение. Проектът
Прое
ектът беше пряко насочен към семействата с наркозависим член.
Сдружение „Майки срещу дрогата” - Пловдив
За контакти: Веселина Божилова
Пловдив 4008, ж.к. „Тракия”, бл. 208, вх. Б
тел.: 0888 46 16 54
maikiplovdiv@gmail.com
www.antidrugbg.com
Номинирал: Сдружение „Майки срещу дрогата” - Пловдив, Веселина Божилова
Пожелание: Да съхраним духа си, защото той помага на хората да оцелеят.
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„Устойчиво училищно развитие чрез разширяване на
извънкласните форми на обучение”
Цел: Подобряване на достъпа до образование и обучение и осигуряване на условия за
развитие на потенциала на всяко дете; включване на темата по устойчиво развитие
в училищната програма. Проектът е насочен към екологичното образование на ученици от 11 до 19-годишна възраст. Закупена е техника за изследване на параметрите
на околната среда – въздух, радиация, почви, вода. В продължение на 2 години - 2009
и 2010 г., е извършван екологичен мониторинг на град Кюстендил. Резултатите са
достояние на над 50 000 човека от града, а чрез научни конференции и в цяла България.
Сдружение Клуб “Авангард” като партньор на
ПМГ “Проф. Емануил Иванов” - Кюстендил
За контакти: Антон Сотиров
Кюстендил 2500, ул. „Цар Освободител” 253
тел.: 0899 77 39 26
sotirov_anton@hotmail.com
Номинирал: Антон Сотиров, Председател на сдружението “Клуб Авангард”
Пожелание: Да продължават да отстояват гражданската си позиция, независимо
че условията в страната ни са трудни за това.
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“Щастлива пролет в моята сребърна есен”
Цел: Създаване на център за възрастни хора в село Горталово, общ. Плевен.
В центъра се предоставя обучение по компютърна грамотност за възрастни, ползване безплатно на интернет; четене на всекидневници; здравни лекции; измерване на
кръвно; отбелязване на различни празници и т.н. Доброволци помагат във всекидневието на трудно подвижните хора от селото, купуват им хляб, лекарства и др.
Народно читалище „Херион-1926”
За контакти: Пенка Русева
с. Горталово, общ. Плевен
ул. ”Бинка Парашкевова” 2
тел.: 064/908 414
doni_1950@abv.bg
Номинирал: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на
Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”
Пожелание: Много здраве и още много проекти да осъществим заедно,
защото възрастните хора от малките населени места имат нужда от тях.

5 „Защитено жилище за млади хора с увреждания”

Цел: Подкрепа за самостоятелен и независим живот на младежи след напускане на
специализирани институции в област Бургас чрез алтернативна социална услуга в
общността - Защитено жилище. Проектът оказва висококвалифицирана психологическа помощ при прехода от институция към самостоятелност; професионално обучение, гарантиращо им стабилни доходи в бъдеще; комфортни условия за живот и трайни навици за самостоятелен и независим живот; повишаване на комуникативните,
социалните и личностните компетенции на младежите чрез разширяване на кръга на
социалните контакти.
Сдружение „Равновесие”
За контакти: Керанка Байчева
Бургас 8000, ул. „Граф Игнатиев” 7, ет. 4
тел./факс: 056/82 56 01
ravnovesie_bg@abv.bg
www.ravnovesie-bg.com
Номинирал: Керанка Байчева
Пожелание: На екипа на Защитеното жилище желая да запази
качеството на услугата и в следващия период, когато ще бъде
делегирана от държавата дейност!
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„Сърфинг център за креативност”
Цел: Да подобрим взаимодействието родител-учител-ученик и да стимулираме активното ангажиране на децата и младежите за развитие на граждански и социални
умения чрез творчески дейности. Проблем в община Гоце Делчев е, че няма достатъчно силен социален живот. Обществената ангажираност на хората е слаба. „Сърфинг
Център за Креативност” е място, където се общува, твори, стартират се кампании
и инициативи, създава се чувство за пълноценност, така необходимо за израстването на младите, а и за всеки човек. Целим да мотивираме гражданите и родителите
за по-активно участие в решаване на проблемите на образованието; да обединяваме
всички заинтересовани страни в процеса на отглеждане, образование и възпитание
на подрастващите.
„Сърфинг Център за Креативност” е динамично и творческо място, насочено към
всички социално ангажирани групи без ограничения по възраст, пол и раса.
СНЦ „Обществен съвет по образование в Община Гоце Делчев”
За контакти: Валентин Атанасов
Гоце Делчев 2900, ул. „Бяло море” 12Б, ет. 4
тел.: 0899 28 90 41
Факс: 0751/60 122
admin@cc-education-gd.com
www.cc-education-gd.com
Номинирал: Валентин Атанасов, ОСО Гоце Делчев
Пожелание: Не губете очарованието и увереното си присъствие в обществото!

7

”Младежка предприемаческа борса 2010”
Цел: Насърча
Насърчаване
аване на мотивацията и инициативността на младежи със и без уврежвъзраст
дания на възр
раст между 18-35 години в сферата на предприемачеството. Проектът
способства зза
а повишаване на практическите им знания и умения за представяне на
свои бизнес и социални идеи, надграждане на опита им за себепредставяне и утвъртяхното
ждаване на т
яхното самочувствие като равностойни участници на свободния трудов
Проектът
пазар. Проект
тът е адекватен отговор на призивите на Европейската година за борба
с бедността
а и социалното изключване (2010) чрез повишаване на знанията, уменията и опита ннаа 26 младежи със и без увреждания за бизнес умения и представяне пред
потенциални инвеститори/донори в условия на пазарна икономика; ангажиране, стиотивиране на повече от 60 младежи със и без увреждания за създаване и
мотивиране
мулиране и мо
осъществяване
осъществява
ане на собствените идеи за професионална и предприемаческа реализация; активно участие и подкрепа за младите предприемачи от страна на държавни и
банкови институции,
инст
титуции, частни фирми в първите им бизнес стъпки.
Фондация „Каузи”
За контакти: Марина Стефанова
София 1324, ж.к. Люлин 8, ул.”Филиповско шосе” 38
тел./факс: 02/92 77 328
fondacia.kauzi@abv.bg
www.kauzi.org
Номинирал: Сребрина Ефремова
Пожелание: Резултатите от проекта да се мултиплицират,
да намерят нови съмишленици и партньори. Работата с хора
с увреждания е тежка, но пожелавам да не престават да търсят
иновативни подходи към тях.
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Ателие „Млад дизайнер”
Цел: Създаване на социално предприятие за професионално ориентиране и мотивация
за работа по интериорен дизайн у младежи и девойки в неравностойно положение. В
три модула са обучени 32 деца, разпределени по групи. Младежите получиха начална
професионална квалификация, мотивация за работа и увереност в собствените си
възможности.
Сдружение „Ние сме едно семейство„
За контакти: Агнес Филипова
София, ул. „Триадица” 6
тел.: 02/987 50 57, Факс: 02/987 50 57
weareonefamily2000@abv.bg
Weareonefamily.eu
Номинирал: Сдружение „Ние сме едно семейство”
Пожелание: Да бъдем все така задружни и заедно и занапред да се борим
с големите трудности, които имаме, но да не се предаваме.
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„Читалището – мост към училище”
Цел: Проектът осъществи поставените си цели, а именно: създадоха се условия за
физическото, интелектуално, артистично и личностно развитие на децата от училищата партньори, като се разнообразиха извънкласните и извънучилищните дейности
на територията на Горна Оряховица. Организира се свободното време на участниците чрез функционирането на безплатни школи в областта на театрално-изразителните и изобразителни, песенни, балетни, танцови и фолклорни изкуства, екологично
образование. Разшириха се познанията и практическите умения на участниците и се
повиши общата култура и умението за работа в екип; родителите се приобщиха към
заниманията и интересите на техните деца.
Читалище „Напредък 1869” – Горна Оряховица
За контакти: Атанас Йорданов Петров,
Горна Оряховица 5100, общ. Горна Оряховица,
ул. „Цар Освободител” 11
тел.: 0618/6 43 86 факс: 0618/6 43 86
napredak_1869@abv.bg
http://napredak1869.wordpress.com/
Номинирал: Сдружение „Младежка толерантност”, Виолета Панова, председател
Пожелание: На екипа пожелаваме успешна работа по разработване и
осъществяване на проекти със социална значимост, в които да си партнираме
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„Лятна школа по изобразителни изкуства”
Цел: Основната цел на проекта е осмисляне на свободното време на младите хора,
стимулиране на тяхната инициативност и творческа изява чрез участие в лятна
школа по изобразително изкуство. Разширяване на предлаганите възможности за обучение в сферата на неформалното образование; осигуряване на подходяща творческа
среда и съвременни средства за социална подкрепа; повишаване на ефективността
на дейностите в обществена полза на местно ниво.
СНЦ „Школа по изкуства за деца и младежи в
неравностойно положение ДЕДАЛ”
За контакти: Дарин Сотиров
Варна, ул. Солун 14, ет. 6, ап. 11
тел.: 052/615 521, 600 824
dedalgroup@mail.bg
Номинирал: Калинка Попстефанова – директор на дирекция „Младежки дейности и
спорт”, община Варна
Пожелание: Да продължат работата си със същото желание и любов
към децата, да разширяват дейността си, да привличат съмишленици
и да предават положителния си опит.
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Заеми за подобряване на жилищната среда на семейства с
ниски доходи – партньорства в действие
Цел: Хиляди семейства в българските села обитават жилища, които се рушат или се
нуждаят от спешни ремонти. Неприемливите жилищни условия са една от причините
деца да бъдат настанявани в институции. Здравето, а понякога и животът на децата и възрастните може да бъде поставено в риск заради нехигиенична или опасна
домашна обстановка. Партньорствата, които Хабитат България осъществява, са
начин да бъдат осигурени адекватни жилищни условия на семейства с ниски доходи
или семейства в риск. Предоставят се средства за малки, приоритетни ремонти,
така в един много ранен етап може да бъде избегната опасността от изоставяне на
деца и настаняването им в институции. Дейностите са насочени към семейства в
риск и семейства от маргинализирани общности, с ниски доходи, които не могат да
вземат заем от банка.
Хабитат България в сътрудничество със:
Самаряни - Стара Загора, Амала Приятели – Дупница, Бъдеще – Ракитово,
Клуб
б НСО – Търговище, Обществен фонд Читалища – Плевен
За контакти: Боряна Първанова,
Фондация Подслон за човечеството, България
С
София,
ул. „Виктор Юго”
Ю ”5
тел.: 02/983 24 10
b.parvanova@habitatbulgaria.org, www.habitatbulgaria.eu
Номинирал: Невена Маджарова, Председател, Сдружение „Клуб на НСО”
Пожелание: Да намери нови партньори, с които проектът да заработи на много
други места. Все по-широко да се използва моделът на малките заеми
за посрещане на спешни нужди.
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Застъпническа кампания
„Дари книга – спаси духовността”
Цел: Да подп
подпомогне
помогне с финансови средства за нови книги и абонамент на периодични
издания за 2011
20
011 г. четвъртата по големина депозитна библиотека в България - Регибиблиотека
онална библи
иотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. Кампанията се осъществява за
който
периода, в ко
ойто библиотеката е лишена от парични постъпления за осъществяване
на основнитее си дейности, свързани със съхраняване, популяризиране и развитие на
култура
духовната ку
ултура в местен и национален мащаб.
Инер Уил Клуб - Шумен
Inner Wheel - Международна женска неправителствена организация
За контакти: Снежана Павлова
Шумен, ул. ”Цар Освободител” 55, eт. 3, ап. 6
тел./факс: 054/832 892
snejana_pavlova@abv.bg
www.innerwheel248.org
Номинирал: Красимира Александрова, Директор на Регионална библиотека
„Стилиян Чилингиров”
Пожелание: Да продължат всеотдайно и вдъхновено да подкрепят
общественозначими каузи.
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Дневен център за възрастни хора „Доверие”
в с. Капитан Димитриево
Цел: Да се намали социалната изолация на хората от трета възраст в с. Капитан Димитриево, като се създаде място за социални контакти и общуване и се разшири дейността на читалището. Проблемите, които решава проектът, са интегриране на хората от
трета възраст в обществения живот и осмисляне на свободното им време.
Народно читалище „Сергей Румянцев-1909”
За контакти: с. Капитан Димитриево 4589, общ. Пещера, обл. Пазарджик
ул. „Георги Димитров” 33
тел.: 035592369
chitalishte_k.dimitrievo@abv.bg
Номинирал: Настоятелство на НЧ ”Сергей Румянцев-1909”,
с. Капитан Димитриево, общ. Пещера
Пожелание: На добър час на центъра. Радост за всички.

144

„Празнична трапеза от банатски ястия в село Асеново”
Цел: Да представи значението на празници чрез възстановяването на народната
традиция при подготовката на празника и празничната трапеза. Да докаже възможностите на кулинарните банатски рецепти и днес като средство за възпитание в
принадлежност към българските народни ценности, особено що се отнася до младото поколение. Традиционните кулинарни рецепти звучат съвременно и днес, спомагат за сплотяването на хората от общността и за представянето на българските
традиции зад граница.
Народно читалище “Петър Парчевич 1927” с. Асеново, общ. Никопол
За контакти: Мария Антонова Иванова, секретар
с. Асеново, общ. Никопол, ул. „Трети март” 56
asenovo_pp@abv.bg
Номинирали: Анелия Димитрова, главен експерт „Инвестиции и проекти” в
Община Никопол; Любомир Богданов; Николай Димитров; Йордан Зайков; Симона
Митева Димитрова; Децата участници по проекта – Жана, Елвира, Илиана,
Михаела, Мишо, Дидко, Ивайло, Ивчо, Мони, Габи, Николета, Ванеса, Миглена
Пожелание: Много здраве и неуморен възрожденски плам! Нови, интересни и
полезни за хората инициативи!

155

“Богоровци – различни и близки,
вдъхновени в изкуството – упорити в учението!”
Цел: Осмислихме свободното време на ученици, които изучаваха с много желание
танцово изкуство - модерен балет, народни танци; театър - художествено слово и
драма; музика - фолклор (автентичен и авторски обработки). Младите хора, организирани в клубове за извънкласни дейности, опознаха и обикнаха не толкова популярните
днес класически образци на българската поезия и драма, колкото и фолклорните ни
музикални и танцови традиции. Формирахме нов тип ученици - чувствителни, креативни и духовно извисени, добре ориентирани в обкръжаващата ги среда, а изкуството, сътворено от тях в гимназията, имаше положително въздействие върху цялата
ученическа общност.
Училищно настоятелство на Професионална гимназия по икономика
„Д-р Иван Богоров” - Варна
За контакти: Кичка Христова
Варна 9027, ж.к „Младост” 2, ул. „Иван Церов”
тел./факс: 052/501 006
kichka_hristova@abv.bg
Номинирал: Янка Бакалова, Варна
Пожелание: Нека колегите от екипа запазят сърцатия си творчески подход
и любовта към децата! Да формират у повече млади хора потребността по
възрожденски да работят „На ползу роду”! Да бъдат все така атрактивни,
обичани, креативни и уважавани от цялата училищна общност!
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”У дома”
Цел: Обща: Укрепване на системата за повишаване на благосъстоянието на децата,
настанени в ДМСГД – Дебелец. Деинституционализация на деца, настанени в
специализираната институция посредством предоставяне на алтернативни социални
услуги в общността.
Специфична: Изграждане и функциониране на ЦНСТ в гр. Златарица като прeходно
звено от специализираната институция към семейството - биологично, приемно, на
осиновители.
„Регионални инициативи за Велико Търново”
За контакти: Мариана Костадинова, Председател
Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 55А
тел.: 0888 71 09 59
mjkostadinova@abv.bg
Номинирал: „Регионални Инициативи за Велико Търново”
Пожелание на номиниралия: Много търпение, за да си получи парите по проекта.
Разбира се, успех и здраве!

177

„Комплексна
ксна програма от грижи за деца с аутизъм и
родители
родителите
ите им”
Цел: Подобря
Подобряване
яване на социалната рехабилитация и интеграция на деца с генерализирано
разстройство
разстройствво в развитието чрез предоставяне на комплексни социални услуги в
общността: работа на мултидисциплинарен екип, на Семеен център „Алтернатива”,
преминал специализирано
спе
ециализирано обучение по проекта, с деца с ГРР и с родителите им.
Децата с ау
аутизъм
утизъм са особено рискова група поради това, че голяма част от тях
не говорят и нямат контакт дори с най-близките си, което може да ги обрече на
социална изолация
изоолация през целия им живот. Дейностите на проекта бяха насочени към
работа с деца
дец
ца с ГРР, с приоритет – с аутистичен синдром и с техните родители,
към повишава
повишаване
ане на тяхната информираност и подготвеност за ранна диагностика и
прилагане на съвременни подходи в терапията на тази група деца, на специалисти от
Стара Загора
а и в още 4 града от региона – Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово.
Гражданско сдружение „Алтернатива 55”
За контакти: Анастасия Василева
Стара Загора 6000, ул. „Руси Аргов” 2, ет. 1
тел./факс: 042/64 71 19; 042/64 39 35
alternative55@abv.bg
www.alternative55.hit.bg
Номинирал: „Фрамар Медиа”, Деница Пеева – журналист
Пожелание: Толстой е казал: „За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да
го правиш“, затова пожелаваме на целия екип да не спира да вярва в доброто,
защото няма по-висше добро от това да върнеш усмивката на една майка и да
накараш дете да се зарадва на живота.
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Дневен център за хора с увреждания и пенсионери
Цел: Преодоляване изолацията на хората с увреждания и пенсионерите в селото.
Със създаването на дневния център се решават проблемите с мястото за социални
контакти на тези хора, с достъпа до новите технологии и информация. В дневния
център се развива разнообразна дейност – сбирки, здравни беседи, кулинарство, информация по нормативни документи. Празнуват се рождени дни. Певческа група взема участие в общоселски тържества, общински и областни фестивали. За хора с увреждания и пенсионери информационният център в читалището предлага безплатни
административни и информационни услуги. В дружеството на инвалидите членуват
80 човека, а в дружеството на пенсионерите - 40.
Народно читалище “Изгрев-1929”, с. Опанец, общ. Плевен
За контакти: Екатерина Цанова
с. Опанец, общ. Плевен
тел.: 0887 64 64 18
izgrev_29@abv.bg
Номинирал: Иван Илиев, с. Опанец, общ. Плевен
Пожелание: Здраве, сили и нови успехи в благородното дело!

199

„Шанс за всички”
Цел: Да създадем условия за преодоляване на социалната и информационна изолация на
децата и младежите от с. Коиловци чрез изграждане на Младежки клуб. Инициативата
беше пряко насочена към децата и младежите от селото, които са в неравностойно
положение спрямо своите градски връстници. Идеята дойде от самите тях и бе
продиктувана от необходимостта им да имат място, в което да се събират и
да прекарват свободното си време в игри, забавления, общуване, организиране на
празници и др. инициативи. С изграждането на младежкия клуб се осмисли свободното
време на подрастващите чрез интерактивно прекарване на времето с Интернет в
топло и уютно помещение. Клубът допринесе за активното включване на децата и
младежите в обществения живот на селото и преоткриване на читалището.
Народно читалище ”Христо Ботев-27”, с. Коиловци, общ. Плевен
За контакти: Бориславка Йорданова
с. Коиловци, общ. Плевен, пл. ”9-ти септември” 3
тел.: 0885 109 111
hristo_botev27@abv.bg
Номинирал: Бориславка Йорданова
Пожелание: Много творчески успехи, защото човек се чувства жив, когато е
полезен не само на себе си, а когато свършиш нещо полезно, значи си успял и ти
да „живнеш”.

200

Социално предприятие
„Граждански център за комплексни социални услуги”
Цел: Подобряване на качеството на живот и социално включване на хора в
неравностойно положение; предоставяне на услуги в общността за самотни възрастни
хора и лица с увреждания. Повишено е благосъстоянието и е подобрено качеството на
живот на хората в здравен и социален риск. Намален е рискът от зависимост или институционални грижи. Разкрити са 14 работни места. Постигната е устойчивост на
резултатите, благоприятстваща постигането на независимост и социално включване на 132 самотно живеещи и хора с увреждания;
Сдружение „Дружество за социално подпомагане”,
гр. Дряново, област Габрово
За контакти: Мария Маркова
Дряново, ул. „Матей Преображенски” 34-а
тел. 0676/74 158
mariq_drumeva @mail.bg, www.dsp-dr.org
Номинирал: Пенка Цончева, с. Царева ливада, общ. Дряново
Пожелание: Успешна бъдеща работа и устойчивост на резултатите.
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Инициатива за отговорно родителство
Цел: Да развие и приложи на територията на община Велико Търново нов модел за
ранна превенция на изоставянето на деца чрез мобилизиране ресурсите на общността
и комплексна социална подкрепа на родители на деца в риск и тяхното трениране в
модели за отговорно родителство. Проектът е насочен към 120 деца на територията
на община Велико Търново в риск от изоставяне, със СОП и/или с увреждания; в риск от
отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; родители на територията на
община Велико Търново, срещащи затруднение в отглеждането на децата, родители
на деца с увреждания и/или СОП, в риск от отпадане от училище, с асоциално и рисково
поведение; професионалисти, работещи с деца на територията на община Велико
Търново.
SOS Детски селища България, в партньорство с Община В. Търново
За контакти: Албена Прокопиева, координатор на проект
Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” 4
тел.: 062/65 00 36
Пламен Стоянов, ръководител на проекта
София, ул „Паскал Тодоров” 8а
www.sosbg.org
Номинирал: Мария Велизарова,
Велизарова Велико Търново
Пожелание: Да продължат проекта във Велико Търново, за да продължат
и подобни групови тренинги. Пожелавам да са все така всеотдайни!

222

Социално
о предприятие Арт-работилница
лни пилигрими”
„Театрални
„Театрал
Цел: Да бъде
е изградено социално предприятие за младежите, напускащи дом за деца
София,
„Славейков”, С
офия, за да им се предостави възможност да овладеят професии, свързани
със сценичните и приложни изкуства и да могат да формират собствени доходи чрез
осъществяване
осъществява
ане на художествените продукти на предприятието. Да осигури реална
и устойчива възможност за придобиване на трудови навици, професионални умения
и умения за активно поведение и самостоятелност на младите хора от целевата
Проектът
група. Проект
тът се осъществи, за да се осигурят условия на навършилите пълнолетие
младежи от домовете за отглеждане без родителска грижа, да им се осигурят
професионални
професионалн
ни ангажименти и да бъдат опазени от влиянието на улицата, за да не
попаднат в зависимости.
Фондация „Артист”
За контакти: Дамян Минков
София
тел.: 0896 66 92 13
f.artist@mail.bg
Номинирал: Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”,
Даниела Димитрова, изпълнителен директор
Пожелание: Да представят художествените продукти и своя подход във
възможно повече градове и села в България. Да приобщават още повече млади
творци и утвърдени техни колеги, изпълнявайки каузата си – българският творец
да съзнае своята социална отговорност.
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Институт за детско психично здраве и развитие
Цел: Институтът за детско психично здраве и развитие бе открит през юни 2010
г. Основна цел на проекта е осигуряване на постоянна и професионална помощ за
децата с аутизъм, дислексия и други специфични психични състояния и за тяхната
успешна интеграция и реализация в обществото. Други две цели на Института са
максимална информираност и подготовка за работа с деца с подобни проблеми чрез
редовни обучения на родители, учители и специалисти. Проектът е дългосрочен, като
всяка година се развива и подобрява.
Сдружение „Институт за детско психично здраве и развитие” и фондация
„Клинична психология в действие
За контакти: проф. д-р Ваня Матанова
София, ул. „Нишава” 47
тел.: 0 800 1 DSLX (0 800 1 3759)
v_matanova@yahoo.com
Номинирал: Златомира Костова, Пловдив
Пожелание: Да успеят да помогнат на колкото се може повече деца и родители,
да получават финансова подкрепа и наистина да успеят да се преборят с
предразсъдъците на обществото спрямо децата с дислексия и аутизъм, които са
умни и прекрасни, но неразбрани.
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Дневен център за възрастни хора –
с. Петково, общ. Елин Пелин
Цел: Преодоляване на изолацията, в която са изпаднали възрастните хора, чрез
провеждане на редица дейности и предоставяне на социални услуги за хората от
третата възраст. Сред основните идентифицирани проблеми на хората от местната
общност са: изолираност от общинския център, липса на социални контакти,
затваряне в себе си. Дейностите са в подкрепа на 45 лица в пенсионна възраст от с.
Петково, общ. Елин Пелин.
Фондация „Приобщаване”
За контакти: Цонка Иванова
гр. Елин Пелин, ул.”Детелина” 2
тел: 0725/66 702
Номинирал: Цонка Иванова
Пожелание: Успех и вяра в резултатите.
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Социално предприятие „Център за социална и
професионална подготовка” в ДДЛРГ – гр. Брацигово
Цел: Подкрепа на социалната интеграция и професионалната реализация на деца и
младежи в институционална грижа в Брацигово и други населени места, на които
предстои напускане на институцията. Проектът отговаря на нуждите на децата и
младите хора, свързани с трудна реализация на пазара на труда, липсата на умения
и компетенции за адекватно социално включване, увереност и самостоятелност.
Създаденото Социално предприятие цели посрещане нуждите на децата, развиване
на комплекс от мерки за предоставяне на организирано и целенасочено консултиране
на младежите и обучението им в прилагане на практически умения с цел постигане на
професионална реализация и социална самостоятелност.
Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци”/НАРД/
За контакти: Ренета Паунчева
Пловдив, ул. „Петко Каравелов” 28А
тел.: 032/62 51 97
nava.plovdiv@gmail.com, renetaveneva@yahoo.com
www.navabg.com
Номинирал: Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” /НАРД/,
Пловдив
Пожелание: Да продължава да е част от процеса на промяната, развитието и
борбата за достоен живот на всяко дете.
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„Бъдеще за всички – кампания за реинтеграция и
социално включване на младежи от специализираните
институции”
Цел: Изграждане на два Центъра за обществена подкрепа в Русе и Хасково (първият
в града). Проблемите, който проектът си постави, са: липсата на трудова реализация
на младежите от специализираните институции след напускането им; медийна
активност за промяна към положителен на образа на сираците в обществото за полесната им интеграция в него и приемането им от местната общност; предоставяне
на специализирани психологически и социални услуги в подкрепа на социалното
включване на младежите.
Българско сдружение за личностна алтернатива /БСЛА/
За контакти: Лилия Тошева-Литовска
София 1124, ул. „Янтра” 12, ет.1
тел.: 02/944 72 23
office@bapa-bg.org, www.bapa-bg.org
Номинирал: Милан Зарев, Българско сдружение за личностна алтернатива, София
Пожелание: Успех при последващия нов проект, който в момента се реализира
в 4 социални институции в Столична община и е продължение на номинирания
проект.
к
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Хоспис за
а стари хора към благотворително дружество
„Донка П
Паприкова”
априкова”
Цел: В хоспис
хосписа
са се приютяват възрастни болни хора. Най-добрата форма за грижи е по
домовете на такива хора. Човекът би искал да бъде до последно сред своите близки, в
позната обстановка.
обст
тановка. Но когато няма близки или те са ангажирани, решението може да
бъде хоспис, ккъдето
ъдето в повечето случаи се приютяват самотни хора, за които няма кой да
се грижи. Тук всичко е като в домашни условия, нищо по-специално. Важно е да е чисто,
уютно, спокойно. Човекът да е обгрижен и около него да има хора, които да запълнят
отчайващо бавно
ба
авно течащото време, в което би се чувствал ужасно, ако е сам. В хосписа
има хора прекарали
преккарали тежък инсулт, гаснещи от старост, вече наистина безпомощни.
Благотворително дружество „Донка Паприкова”
За контакти: Д-р Доминик Карагьозов
София 1124, ул. „Светослав Тертер” 39
тел.: 02/946 13 96
Номинирал: Мария Цанкова
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат!
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Подобряване
Подобряв
ване на условията, възможностите и качеството
на живот
т на определена група от хора/деца със
затрудне
затруднения
ения в дадено населено място”
Цел: Превенц
Превенция
ция на изолацията на деца със затруднения от обществения живот и
приобщаването
приобщаване
ето им в социална среда. Повлияване на местната общност за приемане
на различните.
различнит
те. Приобщаване на децата в неравностойно положение, отглеждани в
семейството.
семейството
о. Проектът е насочен към децата в неравностойно положение (с трайни
увреждания - сетивни, физически и ментални) и техните родители, посещаващи
заедно „Центъра
„Цент
търа за социална рехабилитация и интеграция” /ЦСРИ/- гр. Ботевград.
Децата със ззатруднения
атруднения са от общините Ботевград, Правец и Етрополе.
Дамски клуб Inner Wheel - Ботевград
За контакти: Незабравка Първанова
Ботевград 2140, ул.”Боженишки Урвич” 2Б, ет. 1, ап. 2
тел.: 0887 40 30 34
nezabravka_2000@abv.bg
Номинирал: Цонка Иванова, председател на Фондация „Социални норми”,
Ботевград
Пожелание: Воля и желание за работа, за продължаване на дейността.
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„Баба ме научи - шуменските носии в миналото и днес”
Цел: Съхраняване на нематериалните културни ценности - знак за националната
идентичност на българина; предаване и усвояване от по-старото на по-младото
поколение шуменци на умения, характерни за автентичните народни и домашни
занаяти: шивачество, везане, плетене, тъкачество, гайтанджийство, бижутерство.
Проектът е насочен към широката общественост на града (хора с различен социален,
възрастов, образователен и професионален статус) и най-вече младежката аудитория
с цел приемственост между поколенията в предаването на културни традиции,
ценности и свързаните с тях умения.
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” - гр. Шумен
За контакти: Красимира Александрова, директор на РБ „Ст. Чилингиров”
Шумен 9700, бул. „Славянски” 19
тел./факс: 054/877 093
libshumen@abv.bg
Номинирал: Ирина Колева, СНЦ „Мисия Култура”
Пожелание: Продължение на работата за съхраняване на нематериалните
културни ценности.
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„Изграждане на център за интегриране
на деца с увреждания”
Цел: Основната цел бе приобщаването на децата с увреждания в община Кнежа към
живота на техните връстници и местната общност като цяло. Стремежът ни бе
да създадем условия за подобряване на интелектуалното и емоционалното състояние
на тези деца и да окажем подкрепа на техните семейства. Конкретната ни цел бе
израждане на Дневен център, в който да се предлагат интересни и полезни занимания,
съобразени с нуждите на децата. По данни на Дирекция Социално подпомагане – Кнежа,
към месец февруари 2009 г. в община Кнежа живеят 43 деца с увреждания. Повечето от
тях имат ограничени или никакви социални контакти. Тези деца и техните семейства
са основните бенефициенти на проекта.
Народно читалище ”Борба1896”, гр. Кнежа
За контакти: Искра Цанкова, секретар
гр. Кнежа, ул. ”Марин Боев” 48
тел.: 09132 61 12
borba1896@abv.bg
Номинирали: Искра Цанкова, секретар
Пожелание: Пожелаваме си да продължаваме да работим
със същия неугасващ ентусиазъм.
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“Приятелство без граници – 1”
Цел: Този проект цели да интегрира хората с психични увреждания и да намали
стигмата спрямо тях, както и да утвърди първото в света международно спортно
събитие на хора с психиатрични увреждания – турнир по шахмат „Човеколюбие”,
проведен през 2009 г. В турнира взеха участие 34 състезатели, трима от които от
Румъния и Унгария. С този проект целяхме да разширим международното участие във
Втория международен турнир по шахмат за хора с психични увреждания.
Сдружение “Човеколюбие”, Пазарджик
За контакти: Надежда Кузерманова
Пазарджик 4400, ул. „Д-р Лонг” 12
тел.: 034/44 48 44
info@chovekolubie.org
www.chovelubie.org
Номинирал: Анна Тилова, с. Ивайло, общ. Пазарджик
Пожелание: Много нови реализирани идеи в посока социалната интеграция на
хората с психични проблеми – идеи, които да са все така хуманни и в полза на
местната и на световната общност.
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лство без граници – 2”
“Приятелство
“Приятел
Цел: Този пр
проект
роект цели да интегрира хората с психични увреждания и да намали
стигмата спрямо
сппрямо тях, както и да осигури достъп до социални услуги в общността на
психиатрични
хора с психиа
атрични увреждания в малки населени места – гр. Септември.
Сдружение “Човеколюбие”, Пазарджик
За контакти: Надежда Кузерманова
Пазарджик 4400, ул. „Д-р Лонг” 12
тел.: 034/44 48 44
info@chovekolubie.org
www.chovelubie.org
Номинирал: Анна Тилова, с. Ивайло, общ. Пазарджик
Пожелание: Много нови реализирани идеи в посока социалната интеграция на
хората с психични проблеми – идеи, които да са все така хуманни и в полза на
местната и на световната общност.
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Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

Фондация Лале е основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество
като стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата за подобряване на
качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.
Фондация Лале предлага финансова и техническа подкрепа за граждански организации, като до момента е
предоставила безвъзмездно финансиране за реализирането на повече от 500 проекта в цялата страна на
обща стойност над 11 милиона лева.

Актуални програми:
Програма „Малки грантове” е насочена към граждански организации в малките населени места. Целта е
да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности за решаване на конкретни социални
проблеми. Подкрепят се инициативи, основани на съвременни модели и практики на социални услуги в
общността.
Програма за превенция на настаняването на деца в институции цели да покаже работещи практики
за превенция на настаняването на деца в институции чрез подкрепа за семействата. Реализира се
в партньорство с Фондация Оук като пример за обединяване на ресурси за по-голяма ефективност и
устойчивост.
Програма „Предай нататък” подкрепя семейства с деца в затруднено материално положение. Участниците
получават породиста млечна крава и подобряват живота си със собствения си труд. Те допринасят за
добруването на местната общност, като даряват първото женско теле на други хора в общността.
Програма „Научено и споделено” стимулира въвеждането и прилагането на нови модели на социална
работа с различни групи хора чрез развитие на капацитета на граждански организации, работещи по
сродни проблеми в социалната сфера. Организират се тематични работни срещи за обмяна на опит и добри
практики.
„Борса на проекти и идеи” насърчава сътрудничеството между стопанския и нестопанския сектор в
България с цел чрез въвеждане на иновативен модел за срещане на нуждите и интересите на гражданските
организации с тези на бизнеса на основата на практическо сътрудничество и дълготраен ефект.
Проект на годината е ежегоден конкурс за най-добрите проекти на граждански организации в социалната
сфера, които традиционно се определят от представители на водещи бизнес компании, медии, творци и
дипломати.
Конкурсът за доброволческа инициатива има за цел да насърчи разнообразни и иновативни доброволчески
дейности в България и да отдаде признание на хилядите активни хора с добра воля, които даряват времето
и уменията си за подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България.

София 1124
ул. “Река Осъм” 1, ап. 2
тел/факс: 944 27 55
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

