Проект на годината
2011
на неправителствена организация
в социалната свера

Проект на Годината 2011

Конкурсът Проект на годината 2011 се провежда за седма поредна година и е провокиран от множеството добри проекти, реализирани всяка година в цялата страна.
Всеки един проект е дело на мотивирани хора, вложили много от себе си за успешното
му изпълнение.
В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през 2011 г. са
изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на общността в дадено
населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Номинации
До края на януари 2012 г. бяха получени 31 номинации на проекти от цялата страна.
Единадесет от представените проекти се изпълняват в малки, а други осем - в големи
градове в страната. В София се реализират осем проекта, а четири се изпълняват от
местни организации в села. Един от проектите е изпълнен в 17 общини в Северна България, а други два са с национално покритие. Проектите са номинирани от граждански
организации и партньори; от членове на екипа; от представители на общини, библиотеки
и училища; от доброволци и участници в дейностите.

Критерии за оценка и жури
Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивост на дейностите
във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност;
новаторство и приложимост на идеята в други населени места.
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 Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Севда
Шишманова, Програмен директор, Българска национална телевизия; Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия в България; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на
Пенсионно осигурителна компания „Доверие“ и Анна Захариева, Изпълнителен директор
на ФеърПлей Интернешънъл.
Наградата Проект на Годината 2011 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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„Мога да бъда полезен”
Цел: Основната цел на проект „Мога да бъда полезен” е популяризиране и развитие на
доброволчеството сред цялото население на област Шумен, с акцент върху младите
хора на възраст 13-27 години, като философия за личностно развитие, неформално
образование и формиране на гражданско самосъзнание в подкрепа на местната общност.
Проектът е финансиран от фондация „Помощ за благотворителността в България” и
е изпълнен от сдружение „Български Червен Кръст” - Областен съвет Шумен, в периода юли-октомври 2011 г.
Чрез цялостното изпълнение на проекта съумяхме да мотивираме и привлечем в доброволческата идея над 500 нови активни доброволци, които отдадоха част от времето и силите си в подкрепа на 7 социални институции и организации от област Шумен.
Сдружение „Областен съвет на Български Червен кръст - Шумен”
За контакти: Пламен Петров, директор на Секретариата на БЧК Шумен
Шумен 9700, ул. „ Цар Освободител ” 143
Тел: 054/ 872 003, shumen@redcross.bg, www.shumenredcross.blogspot.com
Номинирал: Пламен Николов Петров, директор на Секретариата на БЧК Шумен
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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„Арт-център за рехабилитация и социална интеграция на
деца с наднормено тегло”
Цел: Да въведе устойчиво иновативна социална услуга за деца с наднормено тегло за
преодоляване на здравословните и психологическите им проблеми със средствата на
изкуството.
В хода на проекта беше изграден Арт-центърът с необходимото техническо оборудване и обзавеждане в сградата на читалище „ЛИК”, Плевен. Бяха сформирани двата
основни екипи – арт-терапевтичен и консултантски. Специалисти разработиха методология и програми за новата услуга. Тя се предоставя всекидневно, по предварително разработен план-график.
Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи”, гр. Плевен
За контакти: Марта Димитрова
Плевен, пл. „Възраждане” 1, офис 314-315
Тел: 0896 66 92 12, fond.pleven@gmail.com
Номинирал: Даниела Димитрова – изпълнителен директор на Сдружение „Плевенски Обществен
Фонд – ЧИТАЛИЩА”
Пожелание: Да продължават да инициират своите смели идеи, вдъхновени от младостта и
дръзновението си. Да не се страхуват от непознатите територии и да заразяват с ентусиазма
си повече организации и хора. Да си вярват, защото правят прекрасни неща и тяхната
всеотдайност и новаторство са възхитителни!
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„Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето
на деца с увреждания”
Цел: Развитие и прилагане на теорията на община Варна на модел за ранна интервенция за предотвратяване на изоставянето на деца – преход от експертен към семейноориентиран подход в услугите. Проектът запълва недостига на услуги в общността
за семейства с бебета и малки деца с увреждания. Той цели подкрепа на семействата,
така че те да се чувстват знаещи, способни и уверени в своята родителска роля.
Проектът отключи мисленето на институции, организации и граждани. Предложиха
се нови, съвременни подходи, които поставиха семейството в центъра на услугата.
Предлага се реална възможност за подкрепа на семейството в момент, когато то
има остра нужда от това.
Фондация „Карин дом”
За контакти: Веселина Василева, координатор проект
Варна 9010, м-ст „Свети Никола”, п.к. 104
Тел: 052/ 302 517, vvassileva@karindom.org, karindom@karindom.org
Номинирал: „Мелроуз Рисорсиз” ООД, Дориета Ангелова
Пожелание: Равностойно партньорство както с нас, представителите на бизнеса, така и от
страна на държавните институции. Държавата да припознае програмата „Ранна интервенция”
като модел на услуга на национално ниво.
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“Защо живеем така?”
Цел: Целта на проекта е създаването на онлайн платформа, в която посетителите
проявяват своята гражданска активност, като публикуват открити от тях проблеми, сигнали или публични решения, които променят или влошават качеството на живот в България.
Платформата предлага насочване на проблемите към публичните организации, които
са компетентни за тяхното адресиране. Тя е насочена към активните млади хора,
които не се спират до констатирането на проблема, а търсят неговото решаване.
Фондация „Пиа Матер”
За контакти: Нина Димитрова, управител
София, бул. „Г. М. Димитров”, бл. 60, офис 28
info@piamater.org, www.piamater.org, www.zashtotaka.org
Номинирал: Фондация „Пиа Матер”
Пожелание: Повече заинтересовани потребители, които да допринасят за разплитането на
причинно-следствените връзки на въпроса защо живеем така.
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„VI международен музикален фестивал за талантливи
хора с увреждания и младежи в неравностойно положение
„Сила за живот”, Поморие 2011”
Цел: Основната цел на фестивала е нарастване на социалния капитал на обществото чрез интеграция и реинтеграция на хората с увреждания. Преодоляване на тяхната социална изолация и постигане на трайното им социално включване.
Чрез фестивала фондацията търси и открива даровити певци, танцьори, инструменталисти и рецитатори с увреждания, както и талантливи младежи в неравностойно
положение от цялата страна и им помага да развиват своите дарби и заложби, давайки им шанс да ги споделят със света.
Фондация „Сила за живот”
За контакти: Е. Милева
София, ж.к. „Люлин”
Тел: 0887 085 462, emy.mileva@gmail.com, www.strenghtforlife.org
Номинирал: Фондация „Сила за живот”, Пламен Толев, Е. Милева, връзки с обществеността
Пожелание: Успех и много сила (за живот)!
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„Европа е доброволчество - ела и ти!” по Програма
„Младежта в действие”
Цел: Целта на проекта е да популяризира активното гражданство на младите хора в
контекста на Европейската година на доброволчеството чрез участие в неформално
обучение и разработени от тях инициативи за насърчаване на младежкото доброволчество.
Дейности:
• Неформално обучение за мултипликатори
• Пътуваща изложба „Стани доброволец! - Дай своя принос!”
• Провеждане на уъркшоп
Фондация „Астика”
За контакти: Любомир Вълков
Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 143, офис 4
Тел: 0878 75 70 72, astika2003@abv.bg
Номинирал: Фондация „Астика”, Любомир Вълков
Пожелание: Пожелавам да спечелят наградата „Проект на Годината 2011”. Да продължават да
бъдат доброволци, да правят всичко от сърце за неговото популяризиране, защото ползите от
доброволчеството са както за самия доброволец, така и за цялото общество. „Стани доброволец!
Дай своя принос!”.
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”Подобряване на качеството на живот на лица със
социална изолация и зависимост в защитено жилище на
„Бетел”, с. Владимир, общ. Радомир”
Цел: Изграждане на нови трапезария и кухня в защитено жилище за мъже в с. Владимир, общ. Радомир, с което се: подобриха жилищните условия в защитеното жилище;
увеличи се капацитетът за прием в защитеното жилище на нови рехабилитанти - с
15 повече.
Ползвателите на услугата са лица със социална изолация, като: страдащи от различни форми на зависимост; младежи над 18 год., напуснали домове за сираци и бездомни.
Всички те са в програмата на „Бетел” за възстановяване в защитеното жилище за
мъже в с. Владимир, общ. Радомир.
Фондация „Бетел България”
За контакти: Диана Реча
София 1335, ж.к. „Люлин”, бл. 137, партер
Тел: 02/ 824 01 53, betel.bulgaria@mail.bg, www.betel.org
Номинирал: Сдружение „Майки срещу дрогата”, Сдружение на младите психолози в България „4-ти
Април”, Фондация „Светлина за живот”
Пожелание: „Да продължават да помагат на наркозависими във възстановяването им.”
„Дързост, дълбока мотивация и посветеност в работата с хора със зависимости. Промяна в
начина на живот на ползвателите на услугите и превръщането им в треньори за новопостъпили.”
„Искам да кажа голямо БРАВО за духа и трепета, с която работят и за резултатите, които
постигат. Не се отказвайте никога. Това е сигурният път към успеха и знайте едно – провал не
съществува! Благодаря ви и браво! Възхищавам се на работата ви!”
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„Планирай бъдещето си” - обучения по семейно
бюджетиране за семейства с ниски доходи
Цел: „Планирай бъдещето си” е обучителен модул, по който Хабитат България работи
вече повече от 3 години. С него се предоставят базисни знания относно финансовото
планиране и управление на семейния бюджет. До момента са проведени 22 обучения в
различни населени места в цялата страна, като са обучени над 330 човека.
Повечето домакинства с ниски доходи все още не правят дългосрочни финансови планове и рядко спестяват по добрия начин. При сблъскване с кризисни ситуации и при
липсата на финансови резерви тези хора са принудени да вземат големи заеми от
многобройни източници. Това носи висок риск от затъване в дългове и прави пътя за
излизане от цикъла на бедността труден.
Хабитат България в сътрудничество с „Амала Приятели” – Дупница и „Рома-Лом” – Лом
За контакти: Боряна Първанова, Хабитат България
София, ул. „Л. Каравелов” 55
Тел: 02/ 983 24 10, b.parvanova@habitatbulgaria.org, www.habitatbulgaria.eu
Номинирал: Сдружение „Амала-Приятели”, Юлия Любенова
Пожелание: Да бъдат живи и здрави и все така всеотдайно да работят и помагат на хората,
които имат нужда от тях.
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„www.bgclass.net – Електронно училище”
Цел: Разработка, развитие и въвеждане в експлоатация на национална информационна
система www.bgclass.net – Електронно училище. Системата автоматизира администратирането на образователния процес, както и комуникационните процеси в българското образование. Насочена е към директори, учители, ученици и родители. Информационната система е напълно безплатна за всички нейни потребители.
Услуги: ползване на напълно безплатна информационна система за всички нейни потребители.
Потребители: понастоящем около 100 000 (сто хиляди) родители, ученици, учители,
директори и броят им нараства. Над 360 (триста и шестдесет) училища се включиха
за първите четири месеца от въвеждането в експлоатация. Нямаме информация за
пол, възраст и социален статус.
Фондация „Електронно училище в България”
За контакти: Анастас Костенаров
София, ул. Николай Лилиев 11, офис 1
Тел. 0878 82 40 56, bgclass@nbt-ad.com, www.bgclass.net
Номинирал: Анастас Костенаров
Пожелание: Да спомогне за повишаването на образователното равнище на българската нация.
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„Нека по-добре да защитим и да се погрижим за здравето
на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав”
Цел: Да се подобрят условията и достъпът на децата в 17 общини от Дунавския регион до специализирани медицински грижи, профилактика, навременна диагностика и
подходящо лечение.
В четири от целевите общини нямаше специализиран педиатричен кабинет. В 13 от
тях съществуваха такива кабинети в клиники, болници или училища, но се намираха в
стари помещения, отчаяно нуждаещи се от ремонт и реконструкция, с липсващи елементарни предмети от обзавеждането и медицинското оборудване, съответстващи
на нуждите на децата-пациенти.
Децата в тези общини страдат от типични заболявания, наблюдавани в региона,
като респираторни инфекции, белодробни, сърдечни и храносмилателни проблеми,
алергии и др. Освен това ромските деца са засегнати също и от специфични заболявания: чревни инфекции, респираторни проблеми, туберкулоза.
Асоциация на дунавските общини „Дунав”
За контакти: Мария Кондрова, изпълнителен директор
5930 Белене, ул. „България” 23, ет. 7
Тел. 0658/3 29 40, факс: 0658/ 3 29 60, office@adodunav.org, www.adodunav.org
Номинирал: Мария Кондрова – Изпълнителен директор на Асоциация на дунавските общини „Дунав”
Пожелание: Повече подобни реални и полезни проекти.
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„Таланти против дрогата”
Цел: Целта на проекта бе да открием и подпомогнем развитието на талантливите
млади хора между 7 и 27 г. и да промоцираме музиката, танците и други сценични
изкуства като начин за изява и като инструмент за превенция на наркотичната зависимост. Алтернативните занимания извън учебния процес помагат на децата ни да
осмислят живота си, да станат по-дисциплинирани.
Във връзка с проекта бе организиран кастинг, който бе популяризиран в БНТ 1, Нова
българска телевизия, Пловдивска обществена телевизия, KatraFm, Марица и др. Кастингът се проведе в три кръга, в продължение на три седмици. В тази инициатива
взеха участие над 500 души. В процеса участваха млади хора с различни атрактивни
номера, а възрастовият диапазон бе от 7 до 27 г.
Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център (ПИЦ) –
Пловдив, по предложение на доброволците към ПИЦ – Пловдив.
За контакти: Петя Василева
4000 Пловдив, бул. „Руски” 86
Тел./факс: 032/ 63 84 37; 0896/ 29 07 29, osnw_plovdiv@abv.bg
Номинирал: Общински съвет по наркотични вещества, Петя Василева
Пожелание: Да запази увереността си, че върши добри дела и че макар и само едно дете да бъде
спасено, си е струвало. Да продължава със същия ентусиазъм да се бори и да търси нови и поатрактивни методи, за да завладее вниманието на все по-голяма аудитория.
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„Помощ за възрастните чрез създаване на нова професия
„Домашен помощник” в община Аксаково”
Цел: Обща цел – предоставяне на грижа в семейна среда на болни, самотни възрастни хора, подобряване качеството на живот чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Специфични цели:
• Постигане на социална защита и адаптация на 36 самотни възрастни лица и
хора с увреждания на пенсионна възраст чрез предоставяне на всекидневни гри
жи, което ще допринесе за повишаване качеството им на живот.
• Осигуряване на заетост на безработни лица, пенсионери и специалисти,
желаещи допълнителна работа.
• Повишаване на квалификацията на лицата за полагане на грижи за подобряване
условията на живот и жизнена среда на възрастните хората и хората
с увреждания.
Сдружение „Форум гражданско общество”
За контакти: Борислав Френчев, председател на УС
Варна 9000, ул. „Александър Дякович” 45, ет. 3, офис 19
Тел./факс: 052/919 917, fcs@abv.bg
Номинирал: Община Аксаково, Надка Симеонова, секретар
Пожелание: Успех и много нови и успешно реализирани проекти
в предлагането на социални услуги.
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„Подкрепа от общността за отглеждане на децата в
семейна среда”
Цел:
• Въвеждане и утвърждаване на ефективни модели и практики за подкрепа на
деца и семейства от ромския етнос, чрез което да се намали броя на
изоставените и неглижирани деца в Търговищка община.
• Намаляване на броя на изоставените и неглижирани деца чрез ранно
идентифициране и последващо предоставяне на специализирана подкрепа
на семейства от ромската общност с установен риск.
• Създаване на мотивация и изграждане на капацитет в местните ромски
общности за съучастие в дейности, насочени към отглеждането на децата в
семейна среда и подобряване на родителската грижа.
Целева група на проекта бяха ромски семейства с нисък социален статус, трайно
безработни, с ниско образование, живеещи на територията на кв. „Малчо Малчев”,
Търговище и в селата Лиляк, Вардун и Голямо Ново.
Клуб на нестопанските организации гр. Търговище
За контакти: Невена Маджарова
Търговище, ул. „30 януари” 1 ет. 3
clubngo@abv.bg
Номинирал: „Младежко сдружение за интеграция и развитие” гр. Търговище, Маруся Георгиева
Пожелание: Да бъдат здрави, все така усмихнати и позитивни, да продължават
да даряват усмивки и подкрепа на най-уязвимите деца и техните семейства.
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„Развитие и предоставяне на палиативни грижи за
терминално болни хора в Хосписа към Благотворително
дружество „Донка Паприкова”
Цел: Това е проект, който продължава много години. Целта на работата ни е да осигурим човешка и медицинска грижа за хората в последния стадий на техния живот.
В Хосписа са настанени хора, за които по различни причини няма кой да се грижи. При
нас всичко е много близко до домашните условия. Важно е да е чисто, уютно, спокойно.
Човекът 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.
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 в организацията от 1992 г.
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат!
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„Център за приемни родители”
Цел: Осигуряване на приемна грижа за деца, настанени в институции, и деца, чиито
биологични родители не могат да се грижат пълноценно за тях.
Развитието на услугата „приемна грижа” е един от основните пътища за деинституционализация на грижите за деца. Колкото повече приемни семейства има в България,
толкова по-малко деца ще бъдат отглеждани в институции.
Към настоящия момент екипът на Сдружението осигурява услугата „приемна грижа”
за 43 деца, отглеждани в 36 приемни семейства. В момента се обучават и проучват
9 кандидат-приемни семейства.
Сдружение „Съучастие”
За контакти: Илиян Ризов
9020 Варна, ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91
Тел: 0897 900 950, ilriz@yahoo.com, www.sauchastie.org
Номинирал: Сдружение „Съучастие”, Илиян Ризов
Пожелание: Вярваме, че екипът по приемна грижа на Сдружение „Съучастие” ще се развива и
разширява, като въвлича все повече приемни семейства в процеса на деинституцонализация на
грижите за деца, така че броят на настанените деца в приемни семейства след една година да
надхвърли 100.
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„Твоят Проект”
Цел: Насърчаване на ученическата инициативност и социалната извън - училищна
ангажираност. Стимулиране на креативното мислене и развитието на проекти.
Целева група: ученици (предимно в гимназиалната фаза на обучение).
Проблеми: липса на финансиране за ученически проекти.
Дейности: Състезание за създаване на проекти на социална, образователна, екологична или културна тематика. Наградените участници ще осъществят проектите си
с финансовата помощ на организацията ни. Участват общо 11 проекта на 17 ученици
от две софийски и едно пловдивско училища. Повечето участници са в гимназиалния
курс на обучение, като изключение прави отбор от четирима петокласници.
„Обединени идеи за България“
За контакти: Никола Голев
София 1606, ул. „Виктор Григорович” 1, ап. 7., ж.к. „Кривата Река“
Тел: 0887 777 500, info@oib.bg, www.oib.bg
Номинирал: Обединени Идеи за България
Пожелание: Мотивирани нови членове, отговорност и креативност при изпълняването на
следващи проекти, стабилни партньори в лицето на други сдружения и фондации, трибуна за
споделяне на идеите си.
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„Училището – приятел на децата”
Цел: Да се увеличи готовността и мотивацията на децата от ромската общност в
гр. Търговище за равен старт с техните връстници при постъпването им в училище.
Подцели:
• Да се преодолее изоставането по отношение на придобиването на социални
умения и свободното владеене на български език у децата преди да постъпят в
училище.
• Да се информират и мотивират родителите за записването на децата им в
първи клас.
• Да се подпомогнат децата от целевата група в началото на учебната година
да се адаптират към училищната среда и да обогатят своите знания и умения
за общуване и за обкръжаващия ги свят.
Целевата група по проекта са 15 деца от ромската общност в град Търговище, които
не са посещавали детска градина и им предстои да постъпят в първи клас, както и
техните семейства.
Младежко сдружение за интеграция и развитие гр. Търговище
За контакти: Маруся Георгиева
Търговище, ул. „Руен“ 22
Номинирал: Клуб на НСО гр. Търговище, Невена Маджарова
Пожелание: Нови свежи идеи за работа с децата и младите хора
от кв. „Малчо Малчев”, Търговище!
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„Дневен център за стари хора”
Цел: Подобряване на качеството на живот на лица от третата възраст.
Дейности: Всеки човек, използващ услугите на дневния център, има индивидуален план
за работа. С цел профилактика на здравето ни се измерва кръвно налягане, кръвна захар, тегло, пулс, прави се електрокардиограма на сърцето. Имаме фитнес зала и уреди
за масаж. Играем гимнастика, разделени по групи заболявания. Тренираме народни
танци и йога. Организираме консултации с различни специалисти групово и индивидулно. Празнували сме и празнуваме заедно всички национални празници. Организираме
екскурзии до известни забележителности на страната. В дневния център празнуваме
рождените и именните си дни. Изработваме различни предмети с цел трудотерапия
и после правим изложби
Услугите на центъра се ползват от 50 възрастни и самотни хора от град Русе.
Фондация „Трета възраст”

За контакти: Ценка Димитрова
Русе, Тел.082/860441, cenka_Dimitrova@abv.bg
Номинирал: Йорданка Спирова и всичките други 50 жени на пенсионна възраст от
дневния център на фондацията
Пожелание: Да са живи и здрави и всичко това, което са направили за нас до сега, да
продължат да го правят и занапред. Те доказаха пред всички нас, пред местната власт,
пред обществеността на Русе и на цяла България, че работят за нас
и всичко това го правят не от задължение, ами от сърце.
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„Всички поколения заедно”
Цел: Целта на проекта „Всички поколения заедно” е да бъде доразвита дейността
на Дневен център за работа с деца „Палкенче”, създаден с помощта на Фондация
„Лале” през 2009 г., като се разшири пространството, приютяващо разнопосочните
инициативи на читалищното настоятелство. Да се създадат условия за прехвърляне
на границите между поколенията, които да живеят, празнуват и творят заедно.
Превръщането на една от пустеещите зали в читалищната сграда във
функциониращо пространство, осигуряващо контакти, изяви и богата културна
дейност ще способства за това разширяване на дейността. Това е продиктувано
от потребността на хората в селото и желанието им да общуват, съхраняват,
популяризират и пренасят в годините напред богатите традиции и обичаи на своята
общност във всяко едно отношение.
Народно читалище „Съединение-1923” – с. Бърдарски геран
За контакти: Мария Караджова, председател
Народно читалище „Съединение-1923”
Ул. „Димитър Благоев” 46
3259 с. Бърдарски геран, обл. Враца, общ. Бяла Слатина
Тел. 0885 55 13 60, saedinenie.1923@gmail.com; www.saedinenie1923.blogspot.com
Номинирал: Кметство Бърдарски геран, Светлана Караджова, кмет
Пожелание: Нови успехи през идните години – нови идеи за фестивали и през другите годишни
времена, превръщайки Бърдарски геран не само в интересна туристическа дестинация, но и в
село, където хората мислят, работят, творят и празнуват заедно.
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„Заедно можем повече”
Цел: Целта на проекта е да подкрепи развитието на социалното предприемачество
като възможност за подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и
преодоляване на социалната им изолация.
Проектът допълва ефекта от националните инициативи и залага възможност на
хората с увреждания да създадат социално предприятие, което е подходяща форма за
тяхното социално включване, защото те са тези, които познават най-добре своите
нужди и потребности. Цели се също тези хора да развият специализирана трудова
дейност, тъй като тяхното включване в обичайна среда се нуждае от период на
адаптация.
Проектът е насочен към лица със зрителни увреждания (над 91% нетрудоспособност
по зрение) и други съпътстващи заболявания. Лицата са членове на НПКСБ от цялата
страна. Членската маса на НПКСБ обхваща повече от 2100 души.
Национална потребителна кооперация на слепите в България (НПКСБ),
За контакти: Михаил Кърлин
1309 София, бул. „Вардар” 71
Тел.: 02/ 920 20 53, вътр. 101; факс: 02/ 929 41 13, npksb2001@yahoo.com, www.npksb.com
Номинирал: Маргарита Вълчева, обучител по проекта
Пожелание: На екипа здраве и още повече вдъхновение за работа с хората с увреждания.
Пожелавам им успешно да приключат и втория си проект „Светлина в душите” – Център за
социална рехабилитация и интеграция.
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„Изграждане на център за информация и социални
контакти”
Цел: Създаване на дневен център за срещи и занимания на хора от всички възрасти
от селото.
Дейности: Ремонти и оборудване на дневния център, в който хората от селото да
могат да прекарват свободното си време.
В центъра се провеждат беседи, дискусии, тематични вечери, има клубове по интереси.
Възпроизвеждаме обичаите Коледуване, Бабин ден и Ден на лозаря. Изработваме
мартенички за Баба Марта и ощастливяваме цялото население, като ги закичваме с
тях. Празнуваме именни и рождени дни и национални празници. Имаме и читателска
група, която разглежда произведения на български писатели.
Народно читалище ”Просвета 1901”
За контакти: 7081 с. Писанец, обл. Русе, общ. Ветово
Ул. „Трети март” 55
Тел: 0885 019 330, nch_pisanetz@abv.bg
Номинирал: Народно читалище ”Просвета 1901”
Пожелание: Успехи и в бъдеще все така всеотдайни.
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„У дома”
Цели: Целта на проекта е да подкрепи силните страни на семействата и на бъдещите
майки чрез предлагане на нови услуги в община Ловеч по превенция на изоставянето
на деца в най-рисковия за родителите период – бременността и първите дни след
раждането на детето.
Целеви групи:
• родители на деца, застрашени от изоставяне – майки, бащи и разширени
семейства;
• институции, имащи отношение към деца с риск да бъдат изоставени;
• широката общественост.
Сдружение „Знание” Ловеч
За контакти: Анета Маринчева
Ловеч, ул. „Търговска” 44,
Тел./факс: 068/ 62 79 52, znanielovech@mbox.contact.bg; www.znanielovech.org
Номинирал: Анета Маринчева, част от екипа на организацията
Пожелание: Успех, сърцатост и удовлетворение от постигнатото.
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„В подкрепа на семействата и децата за по-добър живот”
Цел: Въвеждане и на нови ефективни практики за навременна и адеквaтна подкрепа
на деца, семейства и родилки в риск в общините Добрич и Добричка с цел повишаване
на качеството им на живот и ограничаване на настаняването на деца в институции.
Проектът е насочен към:
• 50 родилки, за които е подаден сигнал от МБАЛ, че възнамеряват да изоставят
детето си;
• 50 семейства и техните деца, при които съществуват обстоятелства,
представляващи голям риск детето да бъде изоставено в институция;
• над 500 младежи от училища в рискови общности, ДДЛРГ за деца от 7 до
18 години и преходно жилище за младежи, напускащи специализирана институция.
Фондация „Ръка за помощ”
За контакти: Албена Бонева
Добрич, ж.к. „Добротица”, бл. 9, вх. В, ап. 6
Тел: 0899 208 287; 058 592 212, office@hhf.bg; 2hfoundation@gmail.com; www.hhf.bg
Номинирал: Албена Бонева, председател на УС на фондация „Ръка за помощ”
Пожелание: Много успешно реализирани практики и идеи, които водят до конкретни решения и
промяна в живота на семейства и деца, нуждаещи се от подкрепа.

12

24

„Виртуална Библиотека”
Цел: Преодоляване на социалната изолация на възрастни хора от малките крайни
квартали чрез предоставяне на свободен достъп до интернет и виртуална библиотека.
Този проект засяга хората от средната и третата възраст и спомага за по-доброто
им информиране. Дава възможност за обучение на работа с компютър и интернет,
което се извършва от младежи доброволци.
Виртуалната библиотека се превърна в своеобразен център за срещи на хора от всички
възрасти. Освен че хората от целевата група се научиха да боравят с интернет и на
средно ниво за работа с компютър, те намериха приятели и съмишленици.
Народно Читалище „Христо Смирненски 1949” гр. Габрово
За контакти: Светослав Славчев
Тел: 0899 600 324, svet82@mail.bg
Номинирал: Светослав Славчев, член на читалищното настоятелство
Пожелание: Желая на Виртуалната Библиотека винаги
да бъде предпочитано място за срещи на млади и стари. Винаги да посреща
с отворени врати всеки желаещ да се забавлява и обучава.
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„Изграждане на център за информация и социални
контакти за хората от третата възраст”
Цел: Преодоляване на изолираността на възрастните жители и повишаване на
качеството им на живот. Създаване на условия за разширяване на социалните
контакти, стимулиране на общуването между възрастните хора и общуването между
поколенията.
Дейности: Ремонт и оборудване на помещение за информационен център. Предоставяне
на административни и информационни услуги. Тематични беседи по актуални за хората
теми. Доброволци ще обучават и помагат на възрастните хора да ползват компютър
и интернет, за да могат да контактуват с близките си в големите градове и чужбина.
Народно читалище „Просвета 1927”, с. Аспарухово
За контакти: Здравка Кънчева
5914 с. Аспарухово, общ. Левски, обл. Плевен
ул. „ Васил Левски” 11а
Тел: 0878 65 87 85, prosveta_27@abv.bg
Номинирал: Здравка Кънчева, секретар-библиотекар
Пожелание: Успешна работа, здраве, сили и постоянство за нови бъдещи проекти!
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„Активни общности в превенция институционализацията
на деца и младежи”
Цел: Проектът бе фокусиран върху проблемите на деца и младежи в конфликт със закона.
Това са многопластови проблеми, свързани както с нарушените взаимоотношения в
семейната среда и в обществото, така и произтичащи от липсата на адекватна
съдебна система и нормативна рамка в България, която да отговори на нуждите от
подходяща грижа и възпитание за децата с отклонения в поведението. Реализира се
в два града – Русе и Враца – в продължение на 26 месеца.
Основна цел на проекта бе да се възстановят нарушените взаимоотношения в
семействата и в обществото на деца и младежи в конфликт със закона, както и да
се осъществи превенция от попадането им в институции с поправителен характер
(СПИ, ВУИ, Поправителен дом).
Каритас Русе, Партньор: Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от
свобода
За контакти: Йона Терзиева
Русе 7002, ул. „Богдан Войвода” 3
Тел: 082/ 82 15 12, Факс: 082/ 82 15 13, Joana.terzieva@caritas-ruse.bg, www.caritas-ruse.bg
Номинирал: Александър Конаков, доброволец в организацията от 2009 г.
Пожелание: Да продължават да развиват дейността си с доброволци
и да работят в партньорство!
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„Оранжево небето”
Цел: Подпомагане на личностното развитие на децата от Куртово Конаре и осмисляне
на свободното им време чрез откриване на Детски дневен център в НЧ „Любен Каравелов
1897”.
Проблем: Към библиотеката в читалището в Куртово Конаре има детски отдел, който
не бе ремонтиран от 20 години поради липса на средства и помещението не се ползваше
ефективно, особено през зимните месеци. След извършен ремонт помещението се
превърна в привлекателен Детски дневен център, в който се събират децата от селото
- да общуват, да ползват компютри, да работят заедно в кръжоци.
Целева група: деца и младежи – жители и гости на Куртово Конаре.
Народно читалище „Любен Каравелов 1897”, с. Куртово Конаре
За контакти: Емилия Шушарова
4223 с. Куртово Конаре, ул. 5-та № 2
общ. Стамболийски, обл. Пловдив
Тел: 03146/ 22 39, chitalishte_k@abv.bg
Номинирал: Здравка Уайлдгуус, член на читалищното настоятелство
Пожелание: Желая успехи и реализиране на добри идеи и в бъдеще!
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Мрежата „Родители за контакт”
Цел: Целта на Асоциация АЛА е чрез този проект да бъде осъществена качествена
превенция на изоставянето на деца с увреждания. В рамките на проекта се обучават и
подготвят родители на деца с увреждания, които да оказват психологическа подкрепа
на нови родители със сходни проблеми. Ролята на родителя за контакт е да изслушва,
да предоставя разбиране и информация, необходими за отглеждането на децата.
Моделът „Родител за контакт” е изцяло насочен към осигуряване на психологическа и
информационна подкрепа на семейства на деца с лицеви аномалии.
Асоциация на деца с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА
За контакти: Жана Ангелова
Пловдив 4002, ул. „Георги Измирлиев” 63
Тел./факс: 032/ 60 29 35, office@ala-bg.org, www.ala-bg.org
Номинирал: Асоциация на деца с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА
Пожелание: Пожелавам на целия екип на Асоциация АЛА и всички родители
за контакт да продължават да работят със същата целеустременост и желание,
за да помагат на децата с вродени лицеви аномалии.
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„Алтернативни услуги за родителски умения и развитие
на децата от 0-5 г. като превенция на настаняването в
институции”
Цел: Целта на проекта е да се намали броят на изоставените и неглижирани деца от
семейства в риск. Проектът подобрява родителските умения на семействата в риск
и възможността им да се справят по-добре с отглеждането на децата. Той е насочен
към бременни, майки в риск и многодетни майки, като се предлага и полудневна грижа
за 4-5 годишните деца.
Проектът предлага цялостен модел от услуги в ромската общност с цел разкъсване
на кръга на бедността и осигуряване на възможности за успешно включване в
образователната система, пазара на труда и ранна превенция на сериозни проблеми.
Фондация „Здраве и социално развитие“
За контакти: Елена Кабакчиева
София 1606, бул. „Александър Стамболийски” 87 ет. 2 офис 4
Тел/факс: 02/ 851 81 08; 02/ 953 34 55, mail@hesed.bg, www.hesed.bg
Номинирал: Румяна Вълова от името на група майки от кв. „Факултета”, София
Пожелание: Да има възможност да продължи и разшири обхвата на дейностите си.
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„Превенция на изоставянето на деца в общините Бяла
Слатина и Кнежа”
Цел: Основната цел на проекта е създаване на условия за подкрепа на семейства,
изпаднали в кризисно положение, да не изоставят децата си в институции, от
населените места в общините Бяла Слатина и Кнежа.
Дейностите по проекта за превенция на изоставянето на деца са насочени към
семейства от населените места в общините Бяла Слатина и Кнежа, които са с
ниски доходи, непълни, многодетни семейства и самотни майки; в които единият или
двамата родители работят в чужбина и разширеното семейство полага грижи за
децата§ в които родителите страдат от хронични заболявания, децата страдат
от хронични заболявания или имат увреждания; нямат постоянно място за живеене;
семейството не може да посрещне образователните потребности на детето и
семейства с деца, които са реинтегрирани в биологичните им семейства и в риск
отново да попаднат в институция.
Сдружение „Първи юни“
За контакти: Наталия Костадинова
Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” 30
Тел: 0915/ 99 002, sdjuf@abv.bg, http://1june.dveri.bg
Номинирал: Цветелина Късльовска, учителка в основно училище „Христо Ботев“, село Търнава
и председател на училищното настоятелство, което от дълги години работи със сдружение
„Първи юни“ в посока на подкрепа за деца в различен риск.
Пожелание: Сили да продължат започнатото и разум да отстояват позициите
си на организация, работеща за благополучието на децата и семействата.
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„Семейството започва от децата”
Цел: Да тества и въведе нов модел за работа с ромските деца и техните семейства,
живеещи в селата, чрез който да се предотврати риска от настаняването им в
институции и ранното им отпадане от училище, да се повиши родителската грижа
към тях и качеството на живота им чрез мрежата на местните читалища.
Дейностите са пряко насочени към подкрепа на ромските деца и на техните семейства
в пет мултиетнически села на територията на община Плевен, с прякото участие на
жителите на местните селски общности, за преодоляване на посочените рискове и
подобряване на качеството на живот на децата от местните ромски махали.
Проектът постигна безспорни резултати в най-изолираните и трудно достъпни
ромски махали в най-отдалечените и бедни села.
Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”
За контакти: Даниела Димитрова
Плевен, пл. „Възраждане” 1, офис 311
Тел./факс: 064/ 83 65 58, fond.pleven@gmail.com
Номинирал: Народно читалище „Просвета”, с. Ясен, партньор по проекта,
Юлия Пенева, секретар на читалището.
Пожелание: Да разпространят успешния модел на проекта
„Семейството започва от децата” на територията на всяко село в България,
за да има повече усмихнати детски лица.
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Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

Програми
Малки грантове

е насочена към неправителствени организации в малките населени места с цел да насърчи участието на местната
общност в инициативи за решаване на социални проблеми. Финансират се проекти за подкрепа и грижа за хора със
затруднения; повишаване на социалната ангажираност на младежите, преодоляване на социалната изолация на
възрастните хора. Стимулират се инициативи, които въвеждат съвременни модели на социални услуги в общността;
улесняват достъпа до информация и административно обслужване; доброволчески инициативи за подобряване на
жизнената среда и др.

Подкрепа за деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в институции

има за цел развитие на добри практики за работа с деца и семейства в общността; ранно идентифициране и
интервенция в случаите на риск; увеличаване 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 и др. Финансират
се дейности на граждански организации в общността с цел оставане на децата в семейството. Реализира се в
партньорство с Фондация Оук като пример за обединяване на ресурси и усилия за постигане на по-голяма ефективност
и устойчивост.

Проект на Годината

е ежегоден конкурс с публична церемония за награждаване на най-добрите проекти на граждански организации в социална
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. Награда Проект на Годината е специално
изработена от Георги Чапкънов. По традиции 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 проекти и идеи

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.

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 реализира с подкрепата на фондация Уникредит и Уникредит Булбанк. .

Доброволческа инициатива 2012

е годишен конкурс за най-добри доброволчески инициативи, които през тази година насърчават и подкрепят активния
живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. 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 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

