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Проект на Годината 2012

Церемонията Проект на годината се провежда всяка пролет от 2005 година насам. Конкурсът 
бе обявен през декември 2012 за осма поредна година като е провокиран от множеството добри 
проекти, реализирани в България всяка година. Всеки един от тях е дело на отговорни и мотиви-
рани хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.

Поканени бяха да участват граждански организации, които през изминалата 2012 година са 
изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на 
живот на хората или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източ-
ника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те об-
служват.

Номинации
До 3 февруари 2013 година бяха номинирани 38 разнообразни проекта от цялата страна. 

Шестнадесет от представените проекти се изпълняват в малки, а други единадесет - в големи 
градове в страната. В София се реализират обща тринадесет различни проекта, а пет се изпъл-
няват от местни организации в села. Проектите са номинирани от граждански организации и 
партньори по проектите; от членове на екипа, изпълняващ проекта; от кметове и представите-
ли на общини, дирекция „Социално подпомагане”, библиотеки и училища; от доброволци, участници 
в дейностите и граждани.

Критерии за оценка  

Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във вре-
мето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство 
и приложимост на идеята в други населени места.

Жури

По традиция най-добрите проекти се определят от представители на водещи бизнес компа-
нии, медии и дипломати. Тази година в журито участваха Виолина Маринова, Председател на УС 
и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия; 
Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Предсе-
дател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна Захари-
ева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпълнителен 
директор на КЦМ 2000 АД.

Наградата Проект на Годината 2012 e специално изработена от проф. Георги Чапкънов.

Медийни партньори:  
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  Списък на номинираните проекти  
по реда на подаването им:

	 1 „РЕСТАРТ” - ОПРЧР Схема „ Социално включване” 2011-2012 г.
Цел: Да създаде мотивация за промяна на начина на живот на хора, употребяващи наркотици, да им 
създаде нови умения и знания за ресоциализация, да ги подготви за трудовия пазар и да подпомогне се-
мейства на наркозависими в усилията им да спасят децата си от наркотиците. Проектът имаше две 
целеви групи - наркозависими и близки на наркозависими.
Бяха проведени следните дейности: групи за мотивация под ръководството на психолози, курс по арт 
обучение - керамика, стъкло и мозайка, клуб „Сървайвър” – една седмица живот сред природата в труд-
ни условия, тренинг за търсене на работа. Включиха се над 70 родители и усвоиха добри практики при 
мотивацията и подкрепата на зависимите си деца. Бяха проведени и срещи с родители и учители в 
Пловдив, Кърджали и Раковски. Общо потребителите бяха около 170 души, две трети от тях между 18 
и 35 години, останалите - родители между 40 и 65 години.

 2 Концерт-послание „И пак тръгни”
Цел: Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ в партньорство с Фондация „Сила за жи-
вот Пламен Толев” организира концерт-послание „И пак тръгни” по повод 3 декември - Международен 
ден на хората с увреждания, под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, 
част от проявите за кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. 
В концерта взеха участие известните български поп изпълнители Наско от БТР, Богдана Карадочева, 
Стефан Димитров, Йордан Караджов от „Сигнал“, Графа, Митко Щерев, Илия Ангелов и много други. Ре-
дом до тях своя талант показаха незрящите Кристиян Григоров, Богдана Петрова, Михаил Ангелов, Ян 
Лесневски и др. С изпълнения на автентичен български фолклор се представиха голямата, висока само 
1,20 м., певица Катя Минчева и танцова формация „Танцувам не по-различно от теб” от хора в инвалидни 
колички. Своя дебют от инвалидна количка на сцената направи Албена Атанасова, заместник-кмет на 
Столична община.

 3 Социално предприятие „Бюро за социални услуги” 
Цел: Оказване на подкрепа за социално включване на уязвими групи (хора с трайни увреждания и дъл-
готрайно безработни) чрез създаване на социален капитал, възстановяване и формиране на базови 
трудови и социални навици.
Създадена бе възможност за трудова заетост на хора с трайни увреждания и дълготрайно безработни, 
наети в Социалното предприятие „Бюро за социални услуги”. Проектът е насочен към уязвими кате-
гории от населението двустранно. От една страна са наетите лица, а от друга – тези, които имат 
достъп до социалните услуги, предоставяни от Бюрото за социални услуги.
Проектът се финансираше от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в периода 2010-
2011, а през 2012 се изпълни основното намерение на екипа – създаване на Специализирано предприятие, 
в което да работят лица с трайни увреждания и дълготрайно безработни.

 

Сдружение „Майки срещу дрогата”  
За контакти: Веселина Божилова
Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 208, вх. Б
Тел: 0888 46 16 54, 
maikiplovdiv@gmail.com, www.antidrugbg.com

Номинирал: Сдружение „Майки срещу дрогата”
Пожелание: Да не се отказваме въпреки трудностите.

Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ и Фон-
дация „Сила за живот Пламен Толев”   
За контакти: Емилия Милева, Връзки с обществеността, 
Фондация 
„Сила за живот Пламен Толев” 
София
Тел: 0887 085 462, emy.mileva@gmail.com
http://festival2012.weebly.com/105310861074108010851080.html

Номинирал: Фондация „Сила за живот Пламен Толев”
Пожелание: Много хъс, енергия и нови съмишленици!

Фондация „Социални норми” 
За контакти: Цонка Иванова 
Ботевград, ул. „Севаст Огнян” 3, ет. 4
Тел.: 0887 211628, socnormi@abv.bg

Номинирал: Фондация „Социални норми”
Пожелание: Да продължи да надгражда постигнатото.
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 4 Компютърна лагер-школа „ПРИЯТЕЛИ”
Цел: Изграждане на модели за работа и общуване между деца, лишени от родителска грижа и хора от 
различни социални групи, извън институционалната среда.
В рамките на два последователни лагера около 70 деца между 7 и 16 години получиха възможност да 
придобият основни компютърни умения. Програмата беше изготвена от служители на VMware и включ-
ва първи стъпки в работата с компютър, използване на текстообработващи приложения, софтуерни 
програми за образователни цели, напътствия за това как и за какво се използва интернет. Уроците 
бяха водени от 30 доброволци от VMware. Заниманията завършиха с изготвяне на презентации и обоб-
щения на наученото. Програмата включваше и развиване на социалните умения, арт терапии, спортни 
занимания, планински преходи, дискусии на важни за подрастващите теми като превенция на трафика 
на хора, употреба на наркотици, виртуална безопасност и други, организирани от 25 доброволци. Бъл-
гарският червен кръст проведе и семинари по първа лекарска помощ и поведение при бедствия и аварии.

 5 Читалищата - катализатори на ромското включване 
в малките общности
Цел: Проектът бе насочен към ромската общност и целеше да спомогне за преодоляване на ранното 
отпадане на ромските деца от училище. 
Дейностите включваха „творческа занималня за ограмотяване” - за подпомагане на ромските деца 
в подготовката им за училище чрез творчески занимания и програма за социални умения; училище за 
родители; център за подготовка на ромски младежи за трудова заетост. В творческата занималня са 
привлечени 12 ромски деца от 1-4 клас в най-висока степен на риск от отпадане от училище. Дейност-
ите са: художествено четене, драматизация на приказки, творческо писане и др. В програмата влизат 
интерактивни игри с децата, чрез които се развиват комуникативните и социалните им умения. За 
безработните младежи е направено проучване и е разработена програма за обучение и консултиране.
В бъдеще проектът ще се разраства, като ще бъдат обхванати по-голям брой ромски деца и младежи 
за ограмотяване и насърчаване на творческите им възможности

 6 Родословие – през девет земи
Цел: Всички потомци на първите заселници в селото да изработят родословно дърво на предците си.
Участниците са 10 подрастващи – момчета и момичета от 12 до 18 г., потомци на първите преселни-
ци в с. Победа. В продължение на три месеца те проучваха, събираха и записваха факти за своя род. С 
помощта и указанията на читалищния екип регистрираха собствен семеен сайт. Проучена е и е доку-
ментирана историята на 10 рода. Изработени са 10 родословни дървета, по един екземпляр от които се 
съхранява в етнографската сбирка в Читалището. Част от най-възрастните жители изразиха желание 
за включване в инициативата. Кметът реши да се заеме с написването на история на населеното 
място, като в нея да включи като илюстрации създадените вече родословни дървета. Подрастващите 
повишиха своята информираност за родовите си корени и бяха привлечени в работата на Читалището.

Сдружение „Надежда за нас” 
За контакти: Гаврил Стефанов, председател 
на сдружение „Надежда за нас”
София 1000, ул. „Ангел Кънчев” 5, ет. 2
Тел/факс: 02 / 980 04 00
office@hopeforus.net; gavril.stefanov@hopeforus.net; 
http://hopeforus.net/

Номинирал: Рени Христова, член на УС на сдружение „Надеж-
да за нас”, организатор и лектор в посочения проект
Пожелание: Да действа все така смело, дръзко и честно, 
изпълнявайки обещанията си и поетите отговорности към 
децата от ДДЛРГ „Асен Златаров”, Враца.

НЧ „Наука 1905” с. Комарево, общ. Долна Митрополия
За контакти: Теодора Димитрова 
с. Комарево, общ. Д. Митрополия,
Тел. 0878 74 13 89, chitalishte_komarevo@abv.bg 

Номинирал: НЧ „Наука 1905” с. Комарево, 
общ. Долна Митрополия
Пожелание: Успешна работа и занапред.

Народно читалище „Зора – 1990 г.”
За контакти: Димитринка Гетова
с. Победа 5873, област Плевен, ул. „24 май” 21
chit_zora@abv.bg 

Номинирал: Цветанка Ангелова, председател на читалищ-
ното настоятелство
Пожелание: Съхранявайте родовата памет и я предавайте 
на поколенията. 
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 7 „Таралеж” – клуб за културни инициативи 
Цел: Развитие и популяризиране на дейности в сферата на културата и изкуството в община Велико 
Търново. В клуб „Таралеж” се организират изложби, концерти, театрални постановки, пърформанси, 
арт акции, образователни семинари, лекции, литературни четения, прожекции, творчески работилници, 
курсове по изобразителни изкуства за деца и любители, фестивали и пленери. В тях участват творци 
от всички области на изкуството, които получават шанс за артистична реализация и обмяна на опит 
с утвърдени автори.
От август до декември 2012 в клуба са проведени 73 събития в сферата на културата и изкуството, в 
които се включиха около 230 участници между 18 и 45 години. 
Сдружение „Идействие” обогати значително културния живот във Велико Търново. Дейностите създа-
доха благоприятна обстановка за комуникация между творци, публика и културни организации. Фести-
валите „12 часа изкуство”, „Уличните артисти”, „Нощ на Самоводската Чаршия” и Симпозиум на „Леде-
ната скулптура” привлякоха голям брой посетители от цялата страна.

 8 Палиативни грижи за терминално болни хора в Хосписа 
към Благотворително дружество „Донка Паприкова”
Цел: Да осигурим най-вече човешка, но и медицинска грижа за хората в последния стадий на техния 
живот. В Хосписа са наставени хора, за които по различни причини няма кой да се грижи. Огромната 
част биха искали да бъдат до последно сред своите близки, у дома и там да свършат дните си. В нашия 
хоспис всичко е организирано близко до домашни условия - чисто, уютно и спокойно. Важно е всеки човек 
да е обгрижен и около него да има хора, които да запълнят бавно течащото време, в което не би се 
чувствал добре, ако е сам. В Хосписа има хора, прекарали тежки заболявания, много възрастни, които 
имат нужда от 24 часова грижа във всекидневието.
През 2012 г. в Хосписа бяха настанени 26 възрастни с различни диагнози. Почти всички са над 70 годи-
ни и повечето са жени. Работата продължава повече от 15 години. Дейностите се финансират чрез 
ежемесечни дарения от индивидуални дарители, фирми, близки или от самите възрастни, приютени в 
хосписа.

 

	 9	Приемствеността между поколенията – 
мост на приятелството
Цел: Oбновяване на клуба на пенсионера в с. Козарево чрез доброволния труд на младите хора от 
селото.
В дейностите се включиха: представители на клуб на пенсионера, младежите от НПО „Младежки клуб 
– Сънрайс”, представители на кметство в с. Козарево, доброволци. Беше закупено обзавеждане (маси и 
столове), шах и табла за провеждане на турнири между хората от третата възраст и младежите от 
селото. В обновеното помещение бе проведена и кулинарна изложба „Козаревски апетити”, подготвена 
от представители на клуба на пенсионера, членове на читалищното настоятелство и младежи от НПО 
„Младежки клуб – Сънрайс”. На изложбата присъстваха гости от побратимения на община „Тунджа” град 
Болград, Украйна. Заедно с бесарабските българи жителите на с. Козарево реализираха инициатива, 
която подпомогна утвърждаването на дълготрайни приятелски отношения.

Сдружение „Идействие”
За контакти: Дамян Бумбалов
Велико Търново 5000, ул. „Симеон Велики” 1 А, ап. 2, 
klubtaralej@gmail.com 
Номинирал: Атанас Тотляков, художник, главен асистент 
във факултет Изобразително изкуство на ВТУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“

Пожелание: Да бъдат все така устойчиви в усилието да 
свържат младите артисти с ценители на изкуство, мест-
ната власт и професионални организации. Развитието на 
дейността да достигне до етап, в който „Идействие“ ще 
получи признание за значим културен център на национално 
ниво.

Благотворително дружество „Донка Паприкова”
За контакти: д-р Доминик Карагьозов
София 1124, ул. „Светослав Тертер“ 39 
Тел: 02 / 946 13 96

Номинирал: Мария Цанкова - доброволец от 1992 г.
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат!

Общински младежки съвет „Тунджа”
За контакти: Йордан Колев
Ямбол, пл. „Освобождение” 1
тел. 0887 222 537, press.kolev@gmail.com 

Номинирал: Йордан Колев, председател на Общински мла-
дежки съвет „Тунджа”
Пожелание: Да продължават да развиват и разширяват об-
хвата на дейностите от проекта, да мултиплицират опи-
та си и да се включват в доброволчески инициативи.
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 10 „Омайната градина” - прилагане на биоземеделски практики 
за опазване на редки растителни видове в Родопите
Цел: Да допринесе за опазването на редки растителни видове чрез прилагане на методите на биоло-
гичното земеделие и да ангажира местните общности в процеса.
Дейностите включваха техническо обособяване, засаждане и грижа за градината, както и обучение и 
практическа работа с доброволци, деца и младежи. Включиха се около 100 местни жители, предимно 
безработни, пенсионери и земеделски стопани, които бяха запознати с работата в билковата градина 
като модел за алтернативно препитание и развитие на района. 100 деца от района на Родопите посе-
тиха и бяха обучени в билковата градина. Над 50 младежи и възрастни от цяла България посетиха бил-
ковата градина, а 15 доброволци участваха непосредствено в изграждането и работата в градината.
След проекта се инициира среща с кметовете и жителите на всички населени места от горното те-
чение на р. Арда, която ще се проведе през февруари 2013 г. Акцент ще бъде рационалното използване 
на природните ресурси и биоземеделието като алтернатива.

 

 11 Отпадащите ученици – в търсене на правилния подход
Цел: От една страна, да се изработят иновационни стратегии за превенция на отпадането от учи-
лище, за да се намали броят на отпадащите всяка година между 15 и 18 000 ученици в страната. Тези 
практики ще бъдат доведени до знанието на максимален брой педагози чрез мрежата „За по-добър 
климат в училище”. Втората част е създаването на платформа за социална солидарност между пенси-
онирани учители и деца от социално слаби семейства и малцинствени групи, застрашени от отпадане 
„Научи ме да мечтая” (www.mechti.info).
Доброволци от цялата страна подпомагат училищата за грижата за деца, застрашени от отпадане 
от училище, като ги учат на игри, на основни умения или четат приказки. Приканени са пенсионирани 
учители или млади хора да се включат в проекта за социална солидарност. Регистрирани са 67 добро-
волци за обгрижване на деца от 6 до 12 години в 15 училища. Поддръжката на платформата е осигурена 
за 3 години и се осъществява от доброволци на Фондация „Мадара-България”.

 12  Дневен център за стари хора
Цел: Подобряване на качеството на живот на лица от третата възраст. Създаване на благоприятна 
обстановка, както и подобряване на психическото и физическо им състояние чрез комплекс от социални 
услуги. 
Всяко лице има индивидуален план за работа. С цел профилактика се измерва кръвно налягане, кръвна 
захар, тегло, пулс, електрокардиограма на сърцето. В Дневния център има фитнес зала и уреди за ма-
саж и термомасажорно легло. Възрастните са разделени по групи заболявания и съобразно с това имат 
програма за гимнастика, народни танци и йога. Организират се групови и индивидуални консултации с 
различни специалисти; оказва се помощ при написване на документи до институции. Дневният център 
разполага с компютърна зала и голяма част от възрастните вече имат компютърна грамотност. 
Под формата на трудотерапия се изработват различни предмети, а след това се организират изложби 
и разпродажби.

Народно читалище „Бъдеще сега” 2006
За контакти: Теодор Василев и Венета Николова
с. Гудевица, 4792, общ. Смолян
Тел.: 0887 558476; Teodor@gudevica.org; 
veni@gudevica.org; www.gudevica.org

Номинирал: Росица Русева, приятел, доброволец и инструк-
тор към Народно читалище „Бъдеще сега” 2006
Пожелание: Да продължават работата си със същия енту-
сиазъм, желание и трудолюбие.

Фондация „Мадара-България” 
За контакти: д-р Стефания Димитрова
София 1504, ул. „Оборище“ 24
foundation_madara@yahoo.com

Номинирал: доц. д-р Росица Пенкова, директор на Департа-
мент за информация и усъвършенстване на учители към Со-
фийски университет „Св. Климент Охридски”
Пожелание: Успех в конкурса „Проект на годината” и да ра-
ботят все така всеотдайно за благородната кауза, свърза-
на с доброволчеството в българското училище.

Фондация „Трета възраст” 
За контакти: Ценка Димитрова
Русе, ул. „Матей Попов“ 6
тел. 082 / 860 441; cenka_Dimitrova@abv.bg

Номинирал: Йорданка Спирова и 50 жени на пенсионна въз-
раст от Дневния център
Пожелание: Да са живи и здрави и всичко, което са направи-
ли досега, да продължат да правят и занапред. Те доказаха, 
че го правят не от задължение, а от сърце.
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 13  Стъпка по шарена черга
Цел: Да се подобри социалното включване и интегриране на 30 деца от 12 до 24 години с умствена изоста-
налост в община Търговище чрез усвояване на професионални умения. 
Основната дейност бе включването на 30 ученици в Помощното училище в Търговище в обучение и занятия 
за придобиване на грънчарски и тъкачески умения по три часа два пъти в седмицата. Бяха ремонтирани и 
оборудвани две помещения в училището. Закупихме и монтирахме два професионални стана, малки учебни 
станове, четири грънчарски колела, една пещ. Бяха осигурени материали и консумативи - конци, вълна, ножи-
ци, игли, глина, моделин, бои, лакове. Учителите преминаха двумесечно задълбочено обучение за придобиване 
на допълнителни знания и умения. Съпътстващи дейности бяха посещение на етнографски музеи и експози-
ции в различни градове; представяне на изработените изделия на различни базари, изложби, масови събития 
и т. н. Средствата, събрани чрез продажба, бяха насочвани към дейности за допълнителна мотивация на 
децата, както и за закупуване на нужни материали.

 14  Дневен център за девойки и младежи с физически и ментални 
увреждания „Свети Мина“ 2 
Цел: От самото си създаване организацията развива активна дейност за постигане на основната си 
цел – разкриване на Дневен младежки център за девойки и младежи над шестнадесет години и неговото 
устойчиво развитие във времето.
Основната дейност в момента е устойчиво съществуване и трайно финансово обезпечаване на Днев-
ния младежки център за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания, които се нуж-
даят от дневна грижа и специализирани занимания по трудотерапия, рехабилитация, учебни занимания 
с учители, занимания с логопед и психолог и социални педагози. Работим и върху различни спортни, 
развлекателни и други мероприятия, както и ежегодни почивки за младежите. Посещават го 15-16 млади 
хора редовно и 4-5 приходящи, от 18 г. до 30-35 г., с различни увреждания. Всички те живеят в семейна 
среда. Родителите могат да упражняват професиите си и да бъдат полезни за децата си след това, а 
самите девойки и младежи имат осмислено всекидневие.

 15 Център за рехабилитация и интеграция на възрастни слепи хора 
с помощта на кучета водачи
Цел: Устойчиво развитие на социалната услуга „Рехабилитация и интеграция на възрастни слепи хора 
с помощта на кучета водачи” чрез признаването й като делегирана от държавата дейност. 
Предоставя се обучение на слепите хора за работа и живот с дипломираните кучета и последваща 
грижа, консултации и мониторинг. Социалната услуга е предоставена на 44 слепи хора (18 жени и 26 
мъже) между 18 и 70 г. ученици, студенти, пенсионери и работещи напълно безвъзмездно и те разчитат 
на помощта на кучето водач до края на живота му – 10 г., след което имат право на ново.
От 01.01.2013 г. услугата е делегирана от държавата дейност с тригодишен договор за финансиране в 
частта на обучението на слепите хора за работа и живот с куче водач. Организацията разширява уси-
лията си за гарантиране на устойчивото й предоставяне чрез осигуряване на средства за отглеждане, 
социализация и обучение на самите кучета водачи като рехабилитационно средство.

Сдружение „Душевно равновесие”
За контакти: Светлана Трифонова
Търговище, ул. „Тр. Китанчев” 13
Тел. 0894 96 52 67, 0884 62 62 01, svet_68@abv.bg

Номинирал: Диана Якимова, координатор проекти, Клуб на 
нестопанските организации, Търговище
Пожелание: Устойчивост и надграждане на дейностите!

Асоциация „И нас ни има” 
За контакти: Анжела Илиева, директор на Дневния център
София, ж.к. „Младост“1, бивше 29 ОДЗ, до бл. 47
Тел. 0898 414 367, 0899 877 175, npo_children@abv.bg, 
http://specialchildren.all.bg/

Номинирал: Райна Йосифова, председател на Асоциация „И 
нас ни има”
Пожелание: Най-вече здраве и сили, да издържи на битките! 
На фона на кризата не им липсва оптимизъм!

Фондация „Очи на четири лапи”
За контакти: Албена Алексиева, председател
София, бул. „Европа ” 138
тел. 02 / 824 38 45, e4p@abv.bg, www.e4p-bg.com

Номинирал: Соня Цанкова - системен администратор на ин-
тернет и facebook страницата на „Отвори очи” и отговор-
ник за развитието на кампанията за достъп на слепи хора 
с кучета водачи
Пожелание: Много енергия, всеотдайност и истинска удо-
влетвореност от добре свършената работа.
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 16  Училище за всички
Цел: Подпомагане на образователния процес на ученици със специални образователни потребности 
(СОП) чрез създаване на възможности за пълноценно участие в цялостния училищен живот.
Проектът създава подкрепяща среда за обучението на 35 ученици със СОП, като създава възможности за 
участието им в извънкласни форми. Разработени са модели за оценка на потребностите и индивидуални 
образователни програми за участие в извънкласни форми. Повишена беше специализираната подготовка 
на учители и специалисти с педагогически функции. Проведоха се две обучения за 125 учители от Ловеч 
и Троян. Целевата група включва 243 души – 63 ученици от първи до осми клас от общините в Ловеч и 
Троян, 60 родители и 120 учители и специалисти с педагогически функции, работещи със СОП.
Партньорските училища ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Ловеч и СОУ „Васил Левски”, Троян изградиха 
капацитет за интегриране на ученици със СОП в извънкласни форми за работа и ще продължат да ги 
осъществяват.

 17 Подобряване на условията, възможностите и качеството на 
живот на определена група от хора/деца/ със затруднения в 
дадено населено място
Цел: Повлияване на местната общност за приемане на различните и превенция на изолацията на деца 
със затруднения от обществения живот и приобщаването им в социална среда. 
Проектът е насочен към децата в неравностойно положение (с трайни увреждания –  сетивни, физиче-
ски и ментални), отглеждани в семейството, които посещават „Центъра за социална рехабилитация 
и интеграция” в Ботевград и към техните родители от общините Ботевград, Правец и Етрополе. Бе 
направено дарение на спортен трамплин със средства от Дамски клуб Inner Wheel, Ботевград за реха-
билитация и укрепване на здравето на децата. Дамският клуб организира тържества по повод Деня на 
детето, Коледа и Нова година. Физическото състояние и активност на децата видимо се подобряват.

 18  Годишен благотворителен базар на Международния женски 
клуб – София
Цел: Да бъдат набрани средства за финансиране на проектите, които подкрепя Международният 
женски клуб – София. Фокусът е върху незабавна хуманитарна помощ, превенция срещу рак на гърдата, 
осигуряване на стипендии на ученици и студенти сираци, жени, жертви на насилие, съдействие за 
адаптиране на деца от социални заведения в обществото и предоставянето им на възможност за 
допълнително професионално образование, топла кухня за бедни през зимните месеци в София и др.
Вече 18 години се осигуряват значителни средства за устойчивостта на под-проектите. Някои примерни 
инициативи са: над 1 700 души дневно получават топъл обяд от декември до март и благодарение на 
това преживяват студените месеци по-леко. Клубът набира средства и финансира над 15 възрастни 
жени по „Баба проект”, които имат ангажимента да отделят по 4 часа дневно в грижа за деца от 
социални домове и деца с тежки умствени и здравословни проблеми. Благодарение на това те получават 
обич и персонална грижа, която служителите в дома, поради ограничения си брой, трудно биха могла да 
осигурят. Възрастните жени остават социално активни и полезни за децата в нужда.

Сдружение „Знание” 
За контакти: Анета Маринчева 
Ловеч, ул. „Търговска” 44
тел. 068 / 62 79 52; znanielovech@mbox.contract.bg, 
www.znanielovech.org

Номинирал: Част от екипа на проекта
Пожелание: Да продължава да работи със същия хъс, опти-
мизъм и професионализъм!

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: Фондация „Социални норми”, Ботевград
Пожелание: Воля и желание за работа, за продължаване на 
дейността.

Международен женски клуб – София
За контакти: Мария Илиева, председател на Фондацията 
към МЖК – София
Тел. 0879 119 154, charity@iwc-sofia.org, www.iwc-sofia.org

Номинирал: Мария Илиева, Председател на Фондацията към 
МЖК – София
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 19 Дневен център „Ривиера” за възрастни лица с умствени 
увреждания
Цел: Създаване на среда за личностно развитие на възрастни с умствени затруднения и организиране 
на всекидневието им така, че да развият умения за самостоятелно справяне с житейските ситуации. 
Потребителите са 33, от които 19 мъже и 14 жени. Най-младият е на 22 г., а най-възрастният – на 56 
г. Само шест от тях са посещавали помощно училище. Десет живеят в непълни семейства, а двама 
нямат семейна среда за подкрепа. Дневният център предлага социални услуги (физикална терапия, 
психологическа и логопедична помощ, музико-терапия) и на потребителите от ЦСРИ „Чайка” за лица с 
интелектуални затруднения, които са 37 души.
Възрастните отбелязват напредък в своето личностно развитие като: повишени умения за трудови 
навици и справяне с всекидневните нужди за самообслужване; подобряване на говорните умения 
и разширяване на понятийния и речниковия запас; подобряване на физическото, психическото и 
емоционалното здраве; придобиване на умения за самозастъпничество и себеизразяване.

 20 Занаятите на дедите ни – нека да ги помним
Цел: Активно участие на поколенията в съхраняване на занаятите от местната общност. Четири 
поколения участваха в издирването и записването на материали за занаятите, след което беше издадена 
брошура и заснет филм с възпроизвеждане на местните занаяти. Възрастните хора увлекателно и 
с радост описваха пред младежите всичко, свързано със занаятите, с поминъка и с детство си. За 
старите хора това беше възможност да се почувстват нужни за общността и да участват в живота 
на младите. 
Повече от 17 семейства се включиха в издирването на старите технически средства, необходими за 
възстановка на занаятите. Събраните средства при продажбата на изработените сувенирни изделия 
ще подпомогнат организирането на следващото издание на вече традиционния международен фестивал 
„Банатски вкусотии – традициите на моето село”, който събира повече от хиляда посетители в с. 
Асеново. 

 

 21 Комплексна подкрепа в условия на криза – жилищни подобрения, 
обучения по семейно бюджетиране и социални услуги за 
семейства с ниски доходи   
Цел: Хабитат България съдейства за подобряване на жилищните условия на семейства с ниски доходи, 
като за целта капитализира револвиращи фондове (събраните вноски се връщат обратно във фонда 
и се предоставят на следващите семейства в нужда), от които се предоставят безлихвени заеми за 
малки, приоритетни ремонти. Организират се обучения по основна финансова грамотност за хората, 
които вече са се възползвали от заемите или са заявили интерес да кандидатстват. Те са механизъм 
за повишаване на капацитета на клиентите и осигуряване на максимален процент възвращаемост на 
заемите.
Всички семейства са и потребители на местните неправителствени организации и получават от тях 
многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения за отговорно родителство, курсове 
за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други. По този начин семействата 
получават подкрепа за решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
За контакти: Мария Чанкова
Варна 9005, ж. к. „Чайка”, бл. 67, вх. б 
Тел/факс: 052 / 783 165, into@mbox.contact.bg, 
info@sdrujenie.com, www.sdrujenie.com 
Номинирал: Бояна Вълкова, председател на УС на Сдруже-
ние „Семеен център Мария” - родителско сдружение, член 
на БАЛИЗ

Пожелание: Да съхрани мотивацията си за работа, да 
продължава да търси нови програми, които финансират 
проектните им идеи, за да бъдат полезни не само на по-
требителите на ДЦ, но и на техните семейства. Нашето 
благодаря ще се изразява в по-активното ни участие в бъ-
дещите проектни дейности.

Народно читалище „Петър Парчевич – 1927” 
За контакти: Мария Иванова
С. Асеново 5957, община Никопол, ул. „Трети март” 56
Asenovo_pp1927@abv.bg, http://asenovopp1927.alle.bg

Номинирал: Миглена Събчева и Даниел Богданов, ръководи-
тели на младежката група
Пожелание: Никога да не забравяме своите корени и да по-
магаме да ги съхраним за идните поколения.

Хабитат България в партньорство със 7 местни неправи-
телствени организации: Клуб НСО – Търговище, Сдружение 
„Амала Приятели” – Дупница, Плевенски Обществен фонд 
Читалища – Плевен, Сдружение „Самаряни” - Стара Загора, 
Читалище „В. Левски – 1965“ – Кюстендил, Фондация „Здра-
ве и социално развитие” – София, Сдружение „Развитие” – 
Ракитово
За контакти: Боряна Първанова
София, ул. „Л. Каравелов” 55

Тел. 02 / 983 24 10, b.parvanova@habitatbulgaria.org, 
www.habitatbulgaria.eu
Номинирал: д-р Елена Кабакчиева, председател на Фондация 
„Здраве и социално развитие“ – партньор по проекта
Пожелание: Успех във фондонабирането и в признанието на 
техните професионални и благородни усилия!
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 22 Хипотерапия и терапевтична конна езда за деца и младежи 
с увреждания
Цел: Да допринесе за подобряване на физическото и социо-емоционалното състояние на деца и младежи 
с двигателни увреждания и/или интелектуални затруднения. 
Проектът е насочен към деца и младежи с тежки физически или ментални увреждания – ДЦП, епилепсия, 
аутизъм, шизофрения, умствено изоставане. Дейностите включват: хипотерапия, терапевтична конна 
езда и занимателни игри с елементи на арт терапия, музикотерапия, спорт. Активни участници са 
деца и младежи от 6 до 21 г. Социалният статус на семействата е среден и под средното равнище. 
Повечето от тях не могат да си позволят да заплащат за този вид терапия.
Подобрено е физическото и психическото състояние на участниците - мускулен тонус, равновесие, 
баланс и координация; внимание и концентрация, повишен интерес към околния свят при децата с 
аутизъм, подобрени умения за общуване, разширени социални контакти, усвоени нови умения за спазване 
на правила.

 23 ЗНАМ – Знания и нови възможности за работа
Цел: Да помогне на безработните да повярват в собствените си възможности и да станат активни на 
пазара на труда. Организира се обучение в начална компютърна грамотност и мотивационно поведение 
на трайно безработни от 40 до 60 години от Русе и региона.
Бяха обучени 68 безработни между 40 и 60 г. с продължителност от 4 дни по 8 учебни часа за начална 
компютърна грамотност и 2 дни по 8 учебни часа за мотивационно поведение. Четиридесет и четири 
души са си намерили работа. Обучените лица придобиха увереност при работа с компютър и интернет 
и могат сами да си търсят работа, да подават документи. Научиха се какво поведение се изисква при 
интервю пред работодател. Много от тях намериха приятели сред обучаемите и така излязоха от 
социалната изолация.
На сайта на проекта - http://www.znam.libruse.bg/ са качени всички материали от обученията и са 
достъпни за ползване.

 24 Мога – можещи, обучени, горди, активни
Цел: Придобиване на практически умения за работа с компютър и интернет на хората с увреждания 
и преодоляване на тяхната социална изолация, породена от липса на възможности за общуване в 
съвременната информационна среда.
Проектът е насочен към хората с увреждания от регионалната организация на Съюза на инвалидите в 
България – Русе. Участниците се научиха да работят с компютър и да търсят информация в интернет, 
да използват електронна поща, да контактуват чрез Скайп. Новите знания подобриха самочувствието 
и увереността им, повишиха пригодността им за интегриране в средата в информационното 
пространство. 
Библиотеката е предпочитано място за прекарване на свободното време за преминалите курса - 
участват в мероприятията, ползват компютрите в залите. Проектът „МОГА” няма финансови разходи 
и бюджет, обучителят участва на доброволен принцип.

Сдружение „Паралелен свят” 
За контакти: Кремена Стоянова
Пловдив, ул. „Родопи” 70
Тел. 0877 880 109, paralelen_sviat@abv.bg

Номинирал: Златомира Костова, главен асистент по Спе-
циална педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хи-
лендарски“
Пожелание: Успех и в новите дейности, които организират 
с висока мотивация и интелигентност. Да са живи и здрави 
в това хуманно дело!

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
За контакти: Теодора Евтимова – директор 
Русе 7000, ул. „Дондуков-Корсаков” 1
Тел. 082 / 820 126; director@libruse.bg; www.libruse.bg 

Номинирал: Мариана Александрова и Накшедил Мустафа – 
участници в проекта
Пожелание: Да продължат с работата си да помагат на 
безработни като нас. Да ги обучават на важни за работа-
та компютърни умения. Имахме нужда и от различна среда, 
за да се почувстваме сигурни в себе си и в своите възмож-
ности.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
За контакти: Теодора Евтимова – директор 
Русе 7000, ул. „Дондуков-Корсаков” 1
Тел. 082 / 820 126; director@libruse.bg; www.libruse.bg 

Номинирал: Корнелия Раева, Мария Христова, Маринка Баба-
яшева - преминала обучение по проект
Пожелание: Да продължава все така да работи с всички ка-
тегории граждани с воля и всеотдайност, защото толкова 
много имаме нужда от внимание, зачитане и помощ. Библи-
отеката е наш приятел и партньор. Получихме подарък от 
нови знания и възможности.



11

 25 Мулти култи китчън
Цел: Подпомагане на адаптацията и интеграцията на чужденците в българското общество и 
изграждане на толерантност към различните мигрантски и бежански култури. 
„Mулти култи китчън” стимулира междукултурния диалог и разбирателството между хора с различна 
етническа и религиозна принадлежност чрез представяне на кухнята, културата и традициите на 
бежанците и мигрантите в България. Това се случва на събития, посветени на конкретна държава/
общност, организирани веднъж месечно. Те започват с кратка културно-историческа презентация от 
чужденците, продължават с дегустиране на традиционния ястия, участие в различни работилници 
(рисуване с къна, правене на традиционни бижута и др.), песни, танци, гледане на кратки филми и др. 
Присъстват 60-100 души на възраст 16-65+ г. Домакини досега са били Ирак, Афганистан, Сирия, САЩ, 
Конго-Бразавил, Доминиканската република, Пакистан, България, кюрди, бежанци. МКК е партнирал 
на Върховния комисариат за бежанците към ООН, Българския Червен Кръст, Центъра за европейски 
бежанци, миграционни и етнически изследвания, Съвета на жените бежанки, Slow Food България, TEDx-
BG, МЕНАР филм фест и др. 
Събитията се самофинансират – със събрания вход се покриват разходите за продукти. Трудът на 
всички е доброволен.

 26 Еко училище за родители на лица с интелектуални затруднения
Цел: Да предостави възможности за усвояване на умения от родителската, да приобщи родителите и 
да акцентира върху техните потребности от развитие.
Проектът е насочен към родители на лица с интелектуални затруднения и обръща специално внимание 
на опазването на здравето, на здравословните взаимоотношения, на радостта от общуването с 
природата и с хората. В него участваха и студенти от специалност „Социални дейности”, както и 
лица с интелектуални затруднения.
Проектът стартира с теоретично on-line обучение по следните теми: „Фитотерапия”, „Здравословно 
хранене”, „Терапия чрез движение”, „Цветарство – процеси и техники”. На участниците бяха предоставяни 
материали за самостоятелна работа и им бяха поставяни домашни задания. За успешно преминалите 
най-активни участници беше организиран тридневен практикум в еко-комплекс „Шерба”. По време на 
практическото обучение участниците заснеха интересни моменти, които след приключването бяха 
показани във фотоизложба “Животът е илюзия”. 

 27 Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията 
„експерти от опит”, преживели социално изключване
Цел: Създаване на иновативен механизъм за активно включване на уязвими групи хора чрез въвеждане на 
професията „експерт от опит”. 
Проектът е насочен към активното въвличане на институциите, отговорни за формиране и изпълнение 
на местни политики за социално включване, както и на потенциални работодатели. Дейностите целят 
формиране на правна рамка за създаване на професията „експерт от опит”, както и осигуряване на механизъм 
за нейното устойчиво финансиране. 
Създаването на работни места за експерти от опит като интеграционни работници увеличава шансовете 
за включване на хора от различни уязвими групи, които традиционно срещат затруднения при намирането 
на работа, а същевременно могат да подпомогнат по различен начин социалното включване на лица с 
подобни на техните проблеми. Извършва се овластяване и привличане в експертна позиция на хора от 
маргинализирани групи чрез наемането им като „експерти от опит“. Общинските администрации ще могат 
да създават местни политики за социално включване, адекватни на потребностите им; доставчиците 
на социални услуги ще могат да предоставят по-качествени услуги и програми, съобразени с нуждите им; 
малките предприятия и социалните фирми ще имат възможността да подпомагат трудовата им реализация.

Сдружение „Мулти култи колектив”
За контакти: Звезда Ванкова, председател
София 1618, кв. „Манастирски ливади“,
 ул. „Иван Сусанин“ 67, ап. 9
zvezda.vankova@gmail.com , http://www.multikultikitchen.org

Номинирал: Ивелина Мечкарова-Тейлър – част от екипа на 
Сдружение „Мулти култи колектив“
Пожелание: Нека винаги имате тази положителна енергия, 
отдаденост и твърда вяра в доброто у всички хора!

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
За контакти: Мария Чанкова
Варна, кв. „Чайка”, бл. 67, вх. Б
Тел./факс: 052 / 78 31 65, info@sdrujenie.com, 
www.sdrujenie.com

Номинирал: Таня Момчева - ръководител на проекта
Пожелание: Здраве и навременни срещи с източници на фи-
нансиране - те имат достатъчно сили, ентусиазъм, идеи, 
опит и умения да постигат нужното за хората с уврежда-
ния със и за които работят!

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”, в 
партньорство с Български център за нестопанско право и 
Инициатива за социална рехабилитация, Бремен
За контакти: Валентина Христакева 
София 1000, ул. „Мальовица” 1, Тел.: 02 / 987 78 75, 
vhristakeva@gip-global.org, www.gip-global.org

Номинирал: Сабина Найденова – член на управителния съвет 
на Националната организация на потребители на психично-
здравни услуги
Пожелание: Успех в постоянните им усилия, насочени към 
социално включване на хора с психични проблеми, към под-
крепа, овластяване и борба с дискриминацията, част от 
които е и номинирания от нас проект.
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 28 С децата в биоградинката
Цел: Да се подобри разбирането на деца с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, учители 
и доброволци за биологичното градинарство, в което се отчита ефектът върху човешкото здраве, 
социалните умения, креативност, себеуважение и околната среда.
Заедно с децата от Дома в Драгалевци и училището за деца с увреден слух „Дечо Денев“ - София 
и преподавателите бяха създадени 2 био градинки – в Драгалевци и в училището „Дечо Денев“ – 
София. Проведени бяха обучения за биоградинарство, за компостиране, за растенията, за връзката с 
природата. Бяха организирани кулинарни празници, игри „Земята, която ни храни“ и забавления. Закупени 
и изработени бяха 4 компостера. Създадени бяха филм, книжка „С децата в биоградината“, интернет 
сайт www.biogradinka.agrolink.org и фейсбук страница http://www.facebook.com/Biogradinka.
В проекта взеха участие 25 деца от 3 до 6 години от Дома в Драгалевци, 120 деца в училището за 
деца с увреден слух от 5 до 18 години, 14 преподаватели от двете места, 86 доброволци от фирми и 
доброволци на Агролинк.                                           

 29 Живот в общността
Цел: Разкриване на нова социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” в Пазарджик и 
развитие на връзките с местната общност, насочено към овластяване на хората с психични проблеми 
и промяна на средата им на живот.
В Защитеното жилище работеха три програми: „Поддържане на бит и лична хигиена”, „Разпределение 
на бюджетните средства и пазаруване” и „Организиране на свободното време и личните контакти”. 
Чрез тях потребителите – трима мъже и три жени с психични проблеми, развиваха и усъвършенстваха 
своите умения за самостоятелен живот, повишиха знанията си при работата с институции, 
подобриха се техните битови и социални умения. Повиши се информираността на местната общност 
относно специфичните нужди на хората с психични проблеми и техните характерни особености след 
провеждането на телевизионен форум „Диалог”, Дни на отворени врати, Народен университет за 
психично здраве. Беше заснет и телевизионен филм за работата на службите в мрежа.

 30 ЗА ТЕБ: Онлайн ресурси за семейството и секция с възможности 
за развитие на младите хора
Цел: Подобряване на капацитета за справяне с проблемите на социалните групи в неравностойно 
положение, по-конкретно на децата, младите хора и семействата в риск.
Бяха проведени социологически проучвания в община Кюстендил и в община Лесковац; бяха организирани 
два семинара в общините; беше създадена иновативна интернет базирана платформа за подкрепа 
на деца, младежи и семейства в риск на български и сръбски език; бяха разработени интерактивни 
програмно-методически модули: за деца и младежи; за родители и експерти, разработени и интегрирани 
в иновативната интернет платформа; беше изработен и разпространен Наръчник с най-добрите 
практики за родители и специалисти. 
Предложена е нов тип социална услуга – безплатна, анонимна, експертна и достъпна по всяко време. 
Изградена е международна мрежа от специалисти в областта.

Сдружение АГРОЛИНК
За контакти: Светла Николова 
София, бул. „Янко Сакъзов“ 50
Тел./факс 02 / 943 15 11, svetla.nikolova@agrolink.org, www.
biogradinka.agrolink.org, www.agrolink.org 

Номинирал: Светла Николова, Сдружение АГРОЛИНК
Пожелание: Учейки децата да имат свой собствен опит в 
градината, да преоткриват и себе си. Да продължат да за-
саждат семена на надеждата.

Сдружение „Човеколюбие”
За контакти: Надежда Кузерманова
Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” 12
Тел. 034 / 44 48 44, info@chovekolubie.org, 
www.chovekolubie.org

Номинирал: Анна Тилова - Клиент на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми 
„Човеколюбие”
Пожелание: Да получи финансиране на социалната услуга За-
щитено жилище за хора с психични проблеми и да има още 
много такива. Творчески успехи, дръзновение и сила при ре-
ализиране и популяризиране на каузата за психично здраве!

Сдружение „Вива Пауталия“
За контакти: Роман Воински
София 1700, ул. „Проф. Г. Брадистилов” 6, ет. 4
Тел. 02 / 854 96 66, 854 96 65, r.voinski@projectpartners-bg.com, 
http://www.zateb.eu

Номинирал: Роман Воински – ръководител на проекта и уп-
равител на Сдружение „Вива Пауталия“
Пожелание: Повече такива полезни проекти, които мотиви-
рат и привличат и други хора.
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 31 Повишаване на ефективността на Закона за защита от 
домашно насилие в малки населени места, чрез мобилни екипи 
по прилагане на програми за лица, пострадали от домашно 
насилие и извършители на насилие
Цел: Основна цел е да се популяризира прилагането на успешните програми за пострадалите от 
домашно насилие и извършители на насилие и да се създадат мобилни екипи по кризисна интервенция 
в малките населени места в област Плевен, в които има районен съд и районна прокуратура – Левски, 
Никопол, Червен бряг и Кнежа.
Обучени са 20 специалисти по прилагане на програмата за пострадали от домашно насилие и програма 
за извършители на домашно насилие. Преки ползватели са 10 извършители на насилие със съдебни 
заповеди и 50 жертви – жени и деца, които са ползвали безплатно социална, психологическа и юридическа 
помощ и подкрепа.
В Левски, Никопол, Червен бряг и Кнежа са създадени междуинституционални екипи с представители 
на съд, прокуратура, МВР, дирекция социално подпомагане, Отдел за закрила на детето. Проведени 
са 10 информационни дни с повече от 100 участвали и са отпечатани и разпространени 500 дипляни. 
Създаден е и периодично се актуализира уеб сайт.

 32 И ние можем
Цел: Подобряване на качеството на живот на млади хора с физически увреждания и леки интелектуални 
затруднения, израснали в специализирани институции и настанени в Защитени жилища, чрез придобиване 
на професионални умения и умения за самостоятелен живот.
Целева група са 17 младежи и 5 девойки от 19 до 27 години, напуснали специализирани институции, с 
физически увреждания и леки интелектуални затруднения, настанени в три защитени жилища в Русе. 
Двама са без доход, а останалите – с минимални инвалидни пенсии.
Участниците получиха удостоверения за професионална квалификация по растениевъдство и биологично 
пчеларство. При предвидената продукция от 50 кг плодове, 50 кг зеленчуци и 20 кг мед се реализира 
производство на 201 кг зеленчуци, 141 кг плодове и 57 кг мед, предадени в Защитените жилища за 
облекчаване на издръжката.
Младежите повишиха самочувствието и увереността в собствените си сили. Подобриха 
междуличностната си комуникация и укрепиха мотивацията си за оцеляване. Създадоха по-добри 
условия за отдих на хилядите туристи по националния туристически маршрут Перперикон-Побит 
камък. Създадоха се възможности младите хора да получат предложения за работа.

 33 Център за приемна грижа в община Варна
Цел: Центърът осигурява услугата „приемна грижа” за деца, настанени в институции, и деца, чиито 
биологични родители не могат да се грижат пълноценно за тях. Това е шанс да се окаже подкрепа на 
биологичните семейства, които временно не могат да полагат пълноценни грижи за децата си.
Центърът провежда информационни кампании; набира, проучва и обучава кандидат-приемни родители; 
осигурява социална и психологическа подкрепа на приемните семейства и децата, настанени в тях. 
Центърът извърши едни от първите в страната настанявания на бебета от родилен дом директно в 
приемни семейства (без да бъдат настанявани в институция). Специалистите създадоха специална 
методика за улесняване на извеждането на децата от приемните семейства и адаптирането им 
към техните бъдещи осиновител). Към настоящия момент Центърът осигурява услугата на 43 
деца, отглеждани в 37 приемни семейства. В момента се обучават и проучват 14 кандидат-приемни 
семейства, работи се по реинтеграцията на 18 деца и се подготвя осиновяването на 10.

Сдружение „Център Отворена врата”
За контакти: Златка Мачева – председател на УС 
Плевен, ул. „Г. Бенковски” 4
Тел. 064 / 846 713, 0878 396 499, zlatka_macheva@abv.bg 

Номинирал: Ивелина Колева, участвала в много от обучени-
ята за специалисти
Пожелание: Колегите да продължават със същата сила на 
духа да отстояват целите и идеите си и никога да не стих-
ва удовлетвореността, която им носи работата.

Фондация „Приятелска подкрепа”
За контакти: Стоян Събев, изпълнителен секретар и ръко-
водител проект
Русе 7004, ул. „Яребична” 4
Тел. 0889 424 650; stoyan.sabev@abv.bg, www.fsf-bg.org 

Номинирал: Мирена Симова, кмет на с. Топчии, община Раз-
град
Пожелание: Да бъдат здрави, все така успешно да работят 
за по-добрия живот на младите хора в неравностойно поло-
жение и да продължат добрите си дела за хората от общ-
ността!

Сдружение „Съучастие”
За контакти: Илиян Ризов 
Варна 9020, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91
Тел. 0897 900 950; ilriz@yahoo.com, www.sauchastie.org 

Номинирал: Ана Конукова – началник отдел „Закрила на де-
тето”, дирекция „Социално подпомагане” – Варна
Пожелание: Да въвлича все повече приемни семейства в про-
цеса на деинституционализация и броят на настанените 
деца в приемни семейства след една година във Варна да 
надхвърли 100.
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 34 Стартиране на Център за интеграция и професионална 
реализация на младежи с увреждания
Цел: Да подобри качеството на живот на младежите с увреждания, като им предоставя възможности за 
придобиване на трайни умения за независим живот, равнопоставено общуване и професионална реализация 
и да създаде център от нов тип – място, където младите да намерят професионална помощ и нови 
приятели, чрез включване в обучения да развиват своите знания и умения за адаптиране на работното 
място, независим живот, общуване с околните и др.
Проектът подпомага 30 младежи (18-29 години, 65% - мъже) с умствени затруднения, специални 
образователни потребности и др., отгледани в семейна среда. Повече от половината са завършили 
помощно училище, а около 1/3 – средно образование с професия „Озеленяване”. По-голяма част вече 
не учат, не работят, нямат много приятели, издържат ги родителите им, водят еднообразен и 
безперспективен живот. Имат определени трудови умения, но реално не могат да оцелеят в работна 
обстановка без асистент или допълнителна специализирана подкрепа.
Младежите получиха практическа подготовка за изграждане и затвърждаване на трудови навици. 
Изготвена им бе оценка за каква трудова дейност са подходящи, как да се осъществи реално включване 
в работна дейност и др. Седем от тях бяха включени в пилотна група за наемане в Социално предприятие 
„Равен старт”.

 35 В корените на доброволчеството
Цел: Проектът цели да улесни и подкрепи доброволчеството в България.
Платформата http://timeheroes.org/ свързва потенциалните доброволци с организациите, които имат 
нужда от тях. Ние създадохме мястото, където човек може да намери цялата информация относно 
предстоящите доброволчески инициативи и каузите, които имат нужда от (всякаква освен финансова) 
подкрепа. Timeheroes.org позволява на неправителствените организации да създават доброволчески 
събития и да описват различните активности, за които има нужда от помощ. Доброволците могат да 
разглеждат събитията и да се записват за тях. Ние популяризираме всяка кауза, понякога инициираме 
или подкрепяме реализирането на каузи. Ползващите услугите са над 130 граждански организации от 
всички сфери, както и активни граждани от всички възрастови групи, с превес между 25 и 35 години 
(над 3000 души). За едната година от своето съществуване платформата е подкрепила или инициирала 
над 165 каузи на организации или граждани, позволявайки им да намерят нужния доброволчески ресурс. 
Включилите се доброволци са над 3000 души.

 36 Защитено жилище – „Оптима”
Цел: Подобряване на качеството на живот на 8 лица с интелектуални проблеми от 18 г. до 35 г., 
изведени от специализирани институции, и подготовката им за водене на самостоятелен начин на 
живот.
Услугите са насочени към социално включване и изграждане на умения и навици с цел осигуряване 
на пълноценен и независим живот в подходяща среда, близка до семейната. В защитеното жилище 
пребивават 4 жени и 4 мъже с умствена изостаналост от 18 до 35 г., изведени от специализирани 
институции. При капацитет 8 души през Защитеното жилище за четири години са преминали 13 души, 
от които: един мъж е върнат в биологичното си семейство след 30 години живот в социален дом, една 
девойка сбъдна мечтата си и се омъжи за младеж от селото. Други трима придобиват професия в 
различни СУПЦ в страната. Трима от мъжете и четирите жени извършват почасови услуги на хора от 
селото срещу заплащане.
Сдружението и екипът ни са канени на всички тържества на село Овощник и читалището.

Сдружение „Радост”
За контакти: Диана Настева
Варна, ул. „Васил Априлов” 1, ап.32
Тел. 052/ 606068, 0878 183 875, klubhvarchilo@abv.bg, 
www.klubhvarchilo.org 

Номинирал: Димитричка Станчева и повече от 10 родители 
на младежи с увреждания 
Пожелание: Да продължава да се бори за социалната кауза 
„Интеграция на младежите/хората с увреждания”.

Фондация „Герои на времето”
За контакти: Яна Тавание, председател на УС
София, ул „Мургаш” 1, ап. 7
Тел. 0896 84 33 70, yana@timeheroes.org; http://timeheroes.org/ 

Номинирал: Яна Тавание, председател на УС на Фондация 
„Герои на времето”
Пожелание: Напред и нагоре.

Сдружение с нестопанска цел „Оптима”
За контакти: Бина Садова
Казанлък 6100, ул. „Христо Ботев” 61
Тел. 0431 / 6 30 98; 0898 513 107
b.sadova@abv.bg, zjoptima@abv.bg, http://houseofneedy.eu/

Номинирал: Бина Садова, Сдружение с нестопанска цел „Оп-
тима”
Пожелание: Нови и успешни проекти в социалната сфера.
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 37 Ранна интервенция на деца със забавяне в развитието 
или увреждания – подкрепа за родители и специалисти
Цел: Подпомагане и подкрепа на семействата на деца с увреждания и деца със забавяне в развитието 
от 0 до 7 години за отглеждането им в семейна среда. 
Предоставя се подкрепа от специалисти на екипите, работещи в детски ясли и детски градини на 
територията на община Ловеч за интегриране на децата с увреждания или със забавяне в развитието, 
за да се подпомогне тяхното включване в живота на общността. Подкрепени са 15 деца с увреждания 
или с проблеми в развитието в процеса на тяхното адаптиране към средата. Мотивирани са 20 
родители, педагозите, медицинския и помощен персонал в общинските ясли и градини. Осигурена е 
дългосрочна почасова индивидуална педагогическа и рехабилитационна работа в Дневния център за 
шест от децата. 
Засили се ролята на Сдружение „Закрила” да защитава правата на хората с интелектуални 
затруднения и да предоставя информация и достъп до качествени и разнообразни социални услуги. 
Чрез взаимодействието с отдел „Закрила на детето” бе направена още една крачка в съвместната 
работата по превенция на изоставянето на деца с увреждания в институции.

 38 Библиотеки
Цел: Проектът е с образователна насоченост и предоставя възможност на деца и младежи, лишени от 
родителски грижи, които пребивават в социален дом, да развият своите интелектуални способности 
и образователни навици.
Основната дейност е изграждане на библиотечен кът в социален дом, в който децата могат да 
прекарват част от своето време, четейки книги яи развивайки своите познания. Целта е всички деца да 
имат достъп да света на науката и да черпят знания от нея. Благодарение на оформения библиотечен 
кът те започват да изграждат образователни навици и интерес към новите и непознати за тях неща. 
В тях се поражда любопитство към заобикалящия ги свят, създава се уютна, близка до семейната 
среда. 
Изпълнението се осъществява на доброволчески принцип. Възпитава се чувство на социална 
отговорност сред хората и бизнес организациите, включили се в реализирането.

Сдружение „Закрила” - Ловеч
За контакти: Диана Лалева
Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ 2, вх. В, ет. 4, ап. 9
Тел. 0878 33 84 51, zakrilalv@abv.bg 

Номинирал: Мария Недялкова, председател на УС на Сдруже-
ние „Закрила” и директор на Дневен център за деца и въз-
растни с увреждания – Ловеч
Пожелание: Да бъдат здрави и да продължат да работят за 
по-доброто бъдеще на хората с увреждания! 

Фондация „Ейнджълс“
За контакти: Ивелин Кичуков
София, ул. „Бисер” 16
Тел. 0894 99 99 47, angelsfoundation.bg@gmail.com, 
www.foundationangels.org 

Номинирал: Ивелин Кичуков, Фондация „Ейнджълс“
Пожелание: Все повече дарени усмивки и осъществени меч-
ти на нуждаещи се хора… и все повече Ангели на Земята!



П р о г р а м и 

Програмата за малки грантове 
приключи след 8 години подкрепа за дейности на граждански организации. Целта беше да насърчим участието на хората от 
местната общност в инициативи и дейности за решаване на конкретни социални проблеми чрез достъп до информация и 
обслужване; подкрепа и грижи за хора със затруднения; повишаване на социалната ангажираност на младежите и преодоляване 
социалната изолация на възрастните хора; традиционни събития и доброволчески инициативи; въвеждане и демонстриране на 
съвременни модели и практики на социални услуги в общността. Над 140 проекта в цялата страна бяха подкрепени с 520 000 лева 
и предоставено техническо оборудване. Местните организации привлякоха допълнително подкрепа в размер на 240 000 лева. 

Проект на Годината
е ежегоден конкурс и публична церемония за награждаване на най-добрите проекти на граждански организации в социалната 
сфера. Това е единственото събитие за отдаване на публично признание на хората, които работят за подобряване на живота и 
възможностите на другите. Наградите са провокирани от множеството добри проекти в България, всеки от които е дело на хора, 
вложили много от себе си за успешното му изпълнение. Наградата Проект на Годината е специално изработена от Георги Чапкънов. 
По традиция в журито се състои от представители на водещи бизнес компании, медии, дипломати и хора на изкуството. 

Научено и споделено
насърчава въвеждането на нови модели на социална работа чрез развитие на капацитета на граждански организации и споделяне 
на опит, натрупан в процеса на изпълнение на моделни проекти. Тематични срещи осигуряват форум за представители на 
граждански организации да обменят практики, постижения и предизвикателства; да обсъждат актуални проблеми и да развиват 
общи платформи за действие. 

Борса на идеи и проекти
е инструмент за сътрудничество между граждански и бизнес организации в интерес на обществото. Борсата е събитие, което се 
организира един или няколко пъти в годината с цел да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между бизнес и граждански 
организации, като отчита интересите и възможностите на двата сектора. На борсата в неформална и динамична атмосфера се 
„срещат” нуждите и интересите на местните граждански организации и бизнеса.

Подкрепа за деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в институции
цели стимулирането на добри практики за работа с деца и семейства в общността; ранно идентифициране и интервенция в 
случаите на риск; увеличаване на броя и разнообразието на услуги и програми за деца, застрашени от наставяне в социална 
институция по различни причини като: бедност; невъзможност или неумение на родителите им да ги отглеждат; насилие; отпадане 
или трудности в училище; проблеми в поведението; увреждания. Реализира се в партньорство с Фондация Оук като пример за 
обединяване на ресурси и усилия за постигане на по-голяма ефективност и устойчивост. 

Вяра в семейството
е програма за подобряване на грижата за децата в семействата с проблеми чрез целенасочена подкрепа, която стимулира 
ресурсите на семейство да се справи с трудностите и да осигури най-добрата грижа за децата. Въвеждането на метода на 
фамилни групови конференции се осъществява с подкрепата на фондация Уникредит и Уникредит Булбанк. Вярата в семейството 
създава отговорност, упование в собствените сили и по-малка зависимост от социални услуги..

Доброволческа инициатива 2013 
е годишен конкурс за най-добри доброволчески инициативи, реализирани в България без значение на място и време на осъществяване 
на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Реализира се в 
партньорство с НАРД. 

Европейски Ден на солидарност между поколенията 
е традиционна кампания за отбелязване на 29 април – ден на общуване, споделяне и зачитане. Целта ни е да насърчим разнообразни 
съвместни дейности на хора от всички възрасти и да привлечем вниманието на обществото към солидарността между хората, 
която е важна за всички нас.

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