Проект на Годината
2013
на неправителствена организация
в социалната сфера

Проект на Годината 2013
Церемонията Проект на годината се провежда в първата седмица на пролетта от март 2005
г. до днес. Тази година конкурсът бе обявен през януари 2014 г. за девета поредна година. Както
и предните години, той е отговор на необходимостта да представим множеството добри проекти, които се реализират в България всяка година. Всеки един от тях е дело на отговорни и
мотивирани хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
За участие бяха поканени граждански организации, които през изминалата 2013 г. са изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хората 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 средата на февруари 2014 г. бяха номинирани 20 разнообразни проекта от цялата страна.
Седем от тях се изпълняват в малки, а други пет - в големи градове в страната. В София се реализират седем различни проекта. Два от тях се изпълняват в няколко населени места. Номинациите са представени от граждански организации и партньори; от членове на екипа, изпълняващ
проекта; от доброволци, участници и граждани.

Критерии за оценка
Представените проекти бяха оценени по критерии, обявени заедно с началото на конкурса
– резултати; устойчивост на дейностите във времето; 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 компании,
медии и дипломати. Тази година членове на журито са Виолина Маринова, Председател на УС и
главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на
КЦМ 2000 АД; Севда Шишманова, Програмен директор на Българската национална телевизия;
Огнян Донев, Председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) и Н. Пр. Аник ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България.
Наградата Проект на Годината e специално изработена от Георги Чапкънов.

Медийни партньори:
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Списък на номинираните проекти
по реда на подаването им:
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Приятелство в кутия
Цел: Четиримата доброволци от Испания и Швеция, в продължение на два етапа от по осем месеца,
бяха активни участници в работни младежки групи, организирани по проекта, в Дневен център за деца
с увреждания и дом за стари хора №3 в гр. Казанлък. Проектът дава възможност на участващите доброволци да бъдат включени във всекидневната дейност на организацията ни и партньорите, насочена
към формиране на толерантност и емпатия към различните сред децата и промяна на нагласите в
общността към хората с увреждания, възрастните хора и повишаване имиджа на местните институции и организации.
Целта е чрез различни дейности и арттерапевтични занимания на доброволците в организациите
партньори да се работи системно за възпитаване у децата на способност да приемат разликите и отправяне на послание за приятелство към останалите деца. Доброволците имат възможност да научат
повече за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда и за съпътстващите ги проблеми.
В проекта се разглеждат младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и повишаване на умението на младия човек за работа с деца в неравностойно положение, за
толерантност към възрастните хора.
СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ”
За контакти: инж. Мария Славова
Казанлък, ул. „Искра” 22
mslavova@ydcma.org
www.ydcma.org
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Ръка за ръка
Цел: Да се подкрепи процеса на интеграция и се повиши качеството на образование на децата от ромската общност, ученици във Второ основно училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Търговище.
Екипът използва комплексен подход в работата с ромските семейства, които имат проблеми както
в общуването с децата си, така и с мотивацията да посещават училище и да участват активно в
учебно-възпитателния процес. Проектът надгражда и работата на учителите в мултикултурна среда,
изграждането на интерактивна учебна среда, която да повиши интереса на учениците и ги задържи в
училище.
Дейностите по проекта бяха насочени към 130 ученици от 1 до 8 клас от ромския етнос с риск от
отпадане от образователната система и с голям брой отсъствия от учебни часове; 12 учители от
училището партньор и 30 родители с нисък родителски капацитет.
Такъв мащабен проект за интегриране на децата от ромската общност в образователната система,
изпълняван от неправителствена организация в партньорство със средищно училище, не е изпълняван
в нашата община.
Сдружение „Клуб на нестопанските организации” гр. Търговище
За контакти: Невена Маджарова
Търговище, ул. „30 януари” 1, ет. 3
Тел. 0893 51 66 97, clubngo@abv.bg, www.clubngo.org
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Номинирал: Николай Иванов, доброволец
и ментор в инициативата
Пожелание: Много търпение и ентусиазъм.

Номинирал: Албена Недева, Общински читалищен съвет,
Търговище – член на Клуба.
Пожелание: Да бъдат здрави и да работят все така
всеотдайно за добри каузи.

Осми музикален фестивал на хора с физически увреждания
Цел: Повишаване на културното равнище на хора с увреждания и изграждане на благоприятни условия и
среда за развитие на възможностите им за пълноценен живот чрез активното им включване в обществения живот и общуване чрез изразните средства на музиката и танца.
Даровити певци, танцьори, инструменталисти и рецитатори с увреждания, както и талантливи младежи в неравностойно положение от цялата страна да се срещнат на едно място и чрез музиката и танците да споделят както проблемите, така и надеждите си за реализация в нашето общество. Стремежът е участниците да се почувстват мотивирани и значими и да нарасне социалното им самочувствие.
Целта на фестивала е по-голям брой хора с увреждания да участват в тази обществена проява.
Целевата група са хора с физически и сензорни увреждания от цялата страна, деца с намалена адаптация и младежи в неравностойно положение, като лицата с увреждания и косвените бенефициенти по
проекта надхвърлят 500 души.
Фондация „Сила за живот”
За контакти: Зорница Стефанова
Велико Търново 5000
Тел. 0878 93 14 49, zorido@abv.bg, www.silazajivot.com

Номинирал: Виктория Йорданова Пенчева
Пожелание: На екипа на фондацията пожелаваме много здраве и търпение и никога да не се отказват от това, което са
започнали, защото много хора разчитат на тях за един по
добър и стойностен живот.
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Дари кръв
Цел: Същността на проекта е да популяризира и улесни доброволното кръводаряване в България, да
изтъкне важността и необходимостта от повече доброволни кръводарители и да улесни нуждаещите
се от кръв хора в намирането на помощ.
Всекидневно повече от 500 човека в цялата страна имат нужда от кръв. Липсата на достатъчно
доброволни кръводарители е предпоставка както за развитие на незаконна и изключително грозна
търговия с кръв, така и за ненавременно предоставено лечение, застрашаващо живота на всеки от
тях. Проектът, чрез своите функционалности, допринася за по-лесния и бърз достъп до информация за
кръводаряването и нуждата от доброволни кръводарители; процеса на кръводаряване, противопоказанията за кръводарители и др.
Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК)
За контакти: Стефка Попова
София
Тел. 0888 942 357, blood.donation.bg@gmail.bg, www.bgblood.org
Номинирал: Стефка Попова, Председател на Българска организация за доброволно кръводаряване
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Бъди част от универсалния символ на правата на човека направи го свой
Цел: Правата на човека вече имат универсален символ. Инициативата „Бъди част от универсалния
символ на правата на човека - направи го свой” е насочена към популяризиране на универсалния символ
в България и нейната цел е да привлече общественото внимание към каузата за отстояването на правата на човека и да повиши обществената информираност и съпричастност към каузата.
В световен мащаб сред най-известните посланици на символа са Анджелина Джоли, Роберт Де Ниро,
президентът на САЩ Джими Картър, основателят на Уикипедия Джими Уейлс, както и защитничката
на правата на човека Аун Сан Су Чи.
Йордан Караджов и музикантите от „Сигнал” са първите посланици на универсалния символ в България.
В рамките на инициативата бяха изработени уникални керамични пластики със символа, които бяха
връчени на различни неправителствени организации и държавни институции, чиято дейност е пряко
свързана с гарантирането и защитата на правата на човека в България.
Фондация „Сила за живот Пламен Толев”
За контакти: Емилия Милева
Тел. 0887 085 462, emy.mileva@gmail.com, www.humanrightslogo.
tumblr.com
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Пожелание: Вяра, че има повече добри хора, готови да помагат, и по-малко моменти, в които се чувстваме безсилни.
Надежда, че условията за доброволните кръводарители ще
се подобрят и нуждаещите се хора ще получават необходимата им помощ своевременно и без да бъдат изнудвани; Любов към всичко, което правят, защото това, което правиш,
е истинско само когато го правиш с любов!

Номинирал: Емилия Милева, Връзки с обществеността,
Фондация „Сила за живот Пламен Толев

Социалното предприятие – форма за подобряване социалния
статус на младежи, напускащи институции
Цел: Подобряване на социалния статус и активното участие в социалната икономика на младежи,
напускащи институции, както и оптимизиране на социалните разходи на Община Пордим чрез инвестиране в ефективни решения. При изпълнение на проекта се създаде социално предприятие – ателие за
дървообработване, в което младежи, навършили 18 години и пребивавали в институции, изработваха
съоръжения за оборудване на детски площадки и паркове.
Една от основните задачи бе местната общност да изгради чувствителност към социално уязвимите групи хора. Социалната кауза, представена посредством институционални срещи и медийни изяви, беше приета много добре не само от гражданите и организациите, които са ангажирани пряко с
проблемите на напускащите институции, но и от представители на бизнеса, които за първи път се
докосваха до проблемите на уязвими групи. Към съоръженията, произведени в социалното предприятие,
имаше завиден интерес от страна на потенциални клиенти, с които след приключването на проекта
се сключиха договори за изпълнение на поръчки.
Община Пордим в партньорство със Сдружение „Център
Отворена врата” Плевен
За контакти: Дияна Димитрова
Плевен, ул. „Неофит Рилски” 55
Тел. 064/846 713, opendoor_pleven@abv.bg
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Номинирал: Диана Иванова Димитрова
Пожелание: Пожелавам на колегите си непоклатимост по
пътя на осъществяването на идеите им и вяра в успеха
пред тях.
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Инициатива за иновации в социалната икономика
Цел: Установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни практики
в сферата на социалната икономика чрез пренасяне на италиански модел за партньорство. Работи за
интеграцията на пазара на труда на хора в неравностойно положение, изгражда партньорска платформа за трансфер на информация, знания, опит и ноу-хоу в областта на социалната икономика. Целевата
група се състои от 20 НПО, 15 общини, 15 социални предприятия, 20 МСП и 10 браншови и секторни
организации.
Резултатите от различните дейности по проекта могат да се сведат до: повишен капацитет на представители на целевата група; събрана информация за съществуващите социални предприятия; анализ
на социалното предприемачество в България и на нормативната уредба, регламентираща дейността
на социалните предприятия. Създадени бяха контакти между италиански и български фирми, социални
предприятия и НПО. Повишена чувствителност по темата социално предприемачество сред местната
общност.
Не ни е известно подобен проект да е изпълняван на територията на общините от РСО „Централна
Стара планина”.
Сдружение „Знание” Ловеч
За контакти: Ралица Попова – изпълнителен директор
5500 Ловеч, ул. „Търговска” 44
Тел. 068/62 79 52, popova.ralitsa@gmail.com,
www.znanielovech.org
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Живот в общността
Цел: Повишаване на социалния капитал за засилване на социалното включване на хората с психични
проблеми в България.
Специфични цели:
- Разкриване на нова социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” в гр. Пазарджик;
- Развитие на връзките с местната общност на гр. Пазарджик, насочено към овластяване на хората
с психични проблеми и промяна на средата им на живот; Повишаване квалификацията на професионалисти, предоставящи социални услуги за хора с психични проблеми;
- Създаване на мрежа от социални служби и устойчиви партньорства в областта на предоставяне на
социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” от 6 града в страната – Пазарджик, София, Благоевград, Русе, Шумен, Ловеч;
- Повишаване на обществената информираност и популяризиране на проекта и социалната услуга
„Защитено жилище за хора с психични проблеми”.
Сдружение „Човеколюбие”
За контакти: Надежда Кузерманова
Пазарджик, ул.”Д-р Лонг” 12
Тел. 034/44 48 44, факс 034/44 48 44,
info@chovekolubie.org, www.chovekolubie.org
Номинирал: Анна Тилова, клиент на социалната услуга
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Номинирал: Мариела Петрова – изпълнителен директор,
РСО „Централна Стара планина”, Габрово – партньор по
проекта.
Пожелание: Реализиране на нови партньорски инициативи в
полза на хората.

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора
с психични проблеми „Човеколюбие” и сътрудник „Връзки с
обществеността”.
Пожелание: Да бъде възнаграден трудът на екипа на Защитено жилище „Човеколюбие” и услугата да получи финансиране. Творчески успехи, дръзновение и сила при реализиране
и популяризиране на каузата за психично здраве!

Мое дете
Цел: Да улесни всекидневието на хората, които се грижат за деца със специални потребности в
България и да окуражи семейства и професионалисти в предлагането на все по-добри грижи и условия
за „специалните” деца и техните близки. Проектът събира на едно място по лесно достъпен начин
максимално количество информация, необходима при грижите за деца с увреждания. Сайтът изгражда база данни с организациите от цяла България (в момента близо 300), които предоставят услуги,
съвети или друг вид помощ на деца със специални потребности и техните семейства. Инфотеката
обобщава научнопопулярни статии, полезни страници и актуални изследвания за възможностите при
грижи и работа с деца с увреждания. Раздел Права предлага обобщение на основната юридическа информация, която може да бъде необходима на хората, които работят или се грижат за такива деца.
Поддържа се рубрика със събития. Раздел Истории – срещи с различни хора, които споделят опита,
трудностите и преживяванията си при грижите за „специални“ деца.
Мое дете е проект, зад който стоят физически лица – ръководител, координатор и сътрудници. Финансирането е от
немската НПО Action Mensch, партньор в Германия е Caritas
Констанц, а в България - Българският хелзинкски комитет.

За контакти: Ръководител: д-р Маргарита Столарова
Координатор: Яна Пенкин-Миленова
moedete@moedete.bg, www.moedete.bg
Номинирал: Пенка Цветкова, потребител на сайта
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Грижи за терминално болни хора в Хосписа към Благотворително
дружество „Донка Паприкова”
Цел: Целта на дейността ни е да осигурим най-вече човешка, както и медицинска грижа за хора в последния стадий на техния живот, които по различни причини нямат подкрепа и грижа от близки. В Хосписа са настанени хора, за които няма кой да се грижи в дома. Разбира се, повечето хора биха искали
да бъдат до последно сред своите близки, у дома и там да свършат дните си. Но понякога няма близки
или те са далече или по различни причини не могат да осигурят нужната грижа. Тогава предлагаме
решението хоспис. В нашия хоспис всичко е организирано като в домашни условия. Важно е да е чисто,
уютно, спокойно. Важно е всеки отделен 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 си.
Благотворително дружество „Донка Паприкова”
За контакти: Д-р „Доминик Карагьозов”
София 1124, ул. „Светослав Тертер” 39
Тел. 02/946 13 96
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pravatami.bg: разкодираните закони
Цел: Голямата цел и мисия на проекта е повишаване на правната култура на обществото в България.
Екипът “разкодира” актуалната нормативна уредба, като поставя читателя в конкретна житейска
ситуация и представя неговите права и задължения по разбираем и достъпен начин. Проектът е насочен към лицата без юридическо образование, които всекидневно попадат в ситуациите, представени
в Правата, като например “Правата ми при проверка от пътна полиция”, „Правата ми като пациент”,
„Правата ми в градския транспорт” и много други.
Основните дейности, които се осъществяват от pravatami.bg са писане, редакция и актуализация на
Права. Всяко едно Право представлява систематизирано авторско изследване на нормативната уредба по конкретен проблем и включва: разясняване на достъпен език на приложимото законодателство;
систематизиране на стъпките, които гражданинът трябва да предприеме в най-общия случай при упражняване на своите права; подготовка на необходимите документи.
Сдружение “Департамент за правна култура”
За контакти: Полина Найденова
София, ж.к. „Младост” 1, бл. 51, вх. 2
polina.naydenova@gmail.com; naydenova@dlc-bg.org
Тел. 0887 065 451
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Номинирал: Мария Цанкова, доброволец в организацията от
1992 г.
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат!

Номинирал: Полина Найденова, маркетинг сътрудник
Пожелание: Пожелавам на целия екип да бъде все така отдаден на каузата, която отстоява и заедно да разпространи
проекта сред всички граждани, имащи желание да научат
правата си.

Стратегическа деинституционализация и реформа на
грижите за деца от 0-3 години в България
Цел: Осигуряване на условия за отглеждане на децата в семейна или най-близка до семейната среда и
предотвратяване на отглеждането им в институции в областите Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София, Габрово, Търговище и Русе.
Проектът е насочен към решаване на проблема с институционалното отглеждане на деца и отрицателните последици върху тяхното развитие, както и липсата на активна координация и сътрудничество между институциите и организации на областно ниво в процеса на деинституционализация.
Подцели: Активна семейна подкрепа по превенция на изоставянето и помощ при реинтеграцията на
децата в условията на семейна или близка до семейната среда;
изграждане на активна подкрепяща среда за децата и семействата в риск от изоставяне чрез създаване и работа на Областни координационни механизми по ДИ.
Основна целева група са деца от 0 до 3 годишна възраст, настанени в институции или в риск от изоставяне и техните семейства, както и ангажираните с процеса на деинституционализация институции и организации.
„Надежда и домове за децата” – клон България
За контакти: Георги Симеонов, изпълнителен директор
София, ул. „Проф. Милко Бичев” 1, ет. 1, ател. 2
office.hhc.bg@gmail.com; www.hopeandhomesbg.com
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Номинирал: Сдружение „Паралелен свят”, гр. Пловдив
Пожелание: Дързост, смелост и красота!
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СТОП (Спри! Ти си Отговорен за Промяната)
Цел: Основната цел на проекта е да се насърчи доброволчеството и активното гражданско участие
на младежите чрез реализиране на инициатива за съблюдаване на правата и задълженията на пешеходците.
Специфични цели: Насърчаване на доброволчеството сред младежите и активно участие в младежка
инициатива - възможност да се развият нови знания и умения за работа в екип, социална и гражданска ангажираност; поощряване на добри практики на поведение на пешеходците на пътя - хората да
се замислят върху поведението си на пътя, както и да стимулира гражданите да продължат да имат
отговорно отношение и да дават добър пример на други членове от обществото; постигане на широка
информираност на обществото чрез дейност по публичност и визуализация на инициативата.
Проектът е насочен към доброволци – ученици и студенти на възраст между 14-26 години и пешеходци
– жители на гр. Габрово, както и към гражданското общество като цяло.
СНЦ „Възможност”
За контакти: Виолета Тончева-Златкова
София, 1618, ж.к. „Красно село”, бл. 200, вх. Е, ет. 7, ап. 140
Тел. 0887 309 100, office@possibile.org , www.possibile.org
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Номинирал: Екатерина Ангелова, доброволец и стажант в
организацията
Пожелание: Всичко е възможно, стига силно да го искаш!
Дерзайте и продължавайте да изпълнявате мечти!

Право на самостоятелен живот на лицата с интелектуални
затруднения – гаранция за равнопоставеност и социално
включване в общността”
Цел: Промяна на нагласите на всички заинтересовани страни и споделено разбиране за новата парадигма в българската правна рамка, която регламентира пълноценно самостоятелно упражняване на
правата на хората с увреждания. Създаване на възможности за социално включване на млади хора с интелектуални затруднения чрез стимулиране на техния личностов потенциал. Повишаване на информираността в общността, относно техните права на самостоятелен начин на живот, чрез „подкрепящо
вземане на решение” и правото им на избор.
Реализирането на проекта потвърди необходимостта от повишаване на информираността на младежите с умствени затруднения и техните родители за възможностите и механизмите за участието
им в самостоятелно вземане на решения във връзка с правни и други казуси.
Сдружение „Семеен център Мария” – Варна
За контакти: Мария Чанкова – зам.-председател на УС на
Сдружението
9005 Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 67, вх. Б
Тел. 052/71 13 17; 052/78 31 65, family.center@abv.bg
Номинирал: Таня Момчева - като ръководител екип в ДЦ
„Ривиера” – непосредствен участник във всички дейности
по проекта
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Пожелание: Да продължава и занапред да се утвърждава
като иноватор на добри социални практики, да привлича
млади специалисти, които всеотдайно да работят за каузата - подобряване на условията на живот на хората със
специални потребности!
Здраве, устойчивост и оптимизъм! Нека посланието „Включени, не заключени!” достигне до всички властимащи и заедно до променим живота на хората с интелектуални затруднения и техните семейства!

Живей здравословно – учи ефективно
Цел: Подобряване наа здравето на учениците в Стара Загора и намаляване на риска от преждевременно
развитие на хронични неинфекциозни заболявания, свързани с нездравословното хранене и заседналия
начин на живот.
По конкретно работихме за:
- Популяризиране и утвърждаване на принципите на здравословното хранене сред учениците.
- Промяна на нагласите на младите хора за здравословен начин на живот. Създаване на умения и изграждане на навици за вземане на правилни решения относно избора на храни, умения за разчитане на
етикети на хранителните продукти, консумиране на здравословна храна и др.
- Създаване на подходящ двигателен режим чрез повишаване на физическата активност и осмисляне на
свободното време на учениците.
- Мобилизиране на училищната общност и други обществени структури за постигане на целите.
- Изграждане на поведенчески модели чрез изготвяне на индивидуални програми за хранене и спортуване.
Зонта Клуб–Стара Загора
За контакти: Антония Коева - президент
Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” 100, вх. В, ап.1
тел. 042/639 636, 0888 93 74 17,
antonnia@abv.bg; www. zonta-area05d30.org
Ръководител на проекта: д-р Радослава Павлова - секретар
Тел. 042/623 758; 0889 43 78 01, radoslava.pavlova@gmail.com

Номинирал: Зонта Клуб–Стара Загора
Пожелание: Пожелаваме на екипа на представения проект
все така мотивирано и неуморно да работи с цел повишаване на възможността за общуване между поколенията и
приобщаване на различните възрастови групи към идеята
за здравословен начин на живот.
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Мулти култи карта на София
Цел: Да се даде видимост на културното многообразие на София чрез създаване на карта с автентични
ресторанти и магазини за храни и подправки, чиито собственици са бежанци и мигранти от ЕС и трети страни и представяне на техните истории. Проектът допринася за интегрирането на бежанците и
мигрантите в българското общество, като повишава информираността за приноса, който те правят
в града ни, и провокира положителен интерес към чужденците, които често са обгърнати в стереотипи, пораждащи ксенофобия и расизъм. Проектът е насочен към българи, бежанци, чужденци и туристи.
В рамките на проекта бе създадена двуезична хартиена и дигитална карта на автентичните ресторанти и магазини за хранителни стоки от общо 19 държави. Собствениците на обектите от картата
информират екипа, че в резултат от проекта клиентите им са се увеличили, което спомага за тяхната
икономическа интеграция.
Във време, в което за чужденците в България се говори основно с отрицателен знак.
Мулти култи колектив
За контакти: Бистра Иванова
Тел. 0898 239 850, bistra@multikulti.bg, http://multikulti.bg/
Номинирал: Бистра Иванова, председател на Мулти култи
колектив и координатор на проекта
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Библиотеката – желана територия за деца със специфични
образователни потребности (СОП) и деца в риск
Цел: Осигуряване на достъп и обучение на деца със специфични образователни потребности и деца в
риск до информационни и компютърни технологии и преодоляване на тяхното социално неравенство;
разширяване на информационната култура (работа с електронна книга) и умение за работа с компютър.
Проектът е насочен към преодоляване на затрудненията при интегриране на децата със специфични
образователни потребности, социално занемарените и децата в риск, както и на чувството, че са
отхвърлени от обществото.
Освен това е насочен към придобиване на увереност и самочувствие у децата от целевите групи при
работа в информационна среда.
В проекта са участвали общо 53 деца със СОП и в риск на възраст до 14 год.
Народно Читалище „Захари Стоянов-1937” гр. Русе
За контакти: Стефка Ангелова – секретар
Русе, бул. „Липник” 58
Тел.082/842 704, biblioteka5566@abv.bg,
http://zaharistoyanovchit.eu
Номинирал: Теодора Евтимова – директор, Регионална
библиотека „Любен Каравелов”
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Пожелание: Пожелавам на екипа да продължава да развива
проекта на национално и европейско ниво с помощта на съмишленици и доброволци, за да може Мулти култи картата
да стане незаменима част от културния и кулинарния живот на България и Европа.

Пожелание: На екипа на читалището пожелаваме успешно
осъществяване на устойчивост на този проект и смелост
в кандидатстване и изпълнение на други проекти, които са
в полза най-вече на децата, както и на цялата общност.
Професионализмът на колегите ще им помогне да продължат да работят в полза на хората.

Спечели мечтаната работа
Цел: Младите хора:
да повишат мотивацията си за личностно развитие;
да се научат да отстояват правото си на работа и да вземат решения по въпроси, засягащи
реализацията им;
да придобият компетенции за успешно представяне на пазара на труда, като се използва подходът
„Връстници обучават връстници”.
Програмите за формиране на социални умения при търсене на трудова заетост са дефицит както в
училище, така и извън него. В тях липсват достъпни и атрактивни техники за развиване на способности
за жизнено планиране; търсене на работа; общуване и представяне пред работодатели.
Затова е особено важно подрастващите да експериментират и да добиват умения за себепредставяне;
да се учат да бъдат активни и да знаят, че търсенето на работа е работа.
Проектът бе насочен към: 20 младежки лидери от Хасково, Свиленград и Любимец между 17 и 19 години;
60 подрастващи от средни училища в трите града, на които предстои да завършат средно образование;
над 200 младежи от региона и страната – участници в Web дискусионен форум.
Сдружение „Шанс и закрила”
За контакти: Малина Славова
Хасково 6300, ул. „Алеко Константинов” 11
Тел. 038/66 21 38, shansizakrila@abv.bg, chance@escom.bg

8

Номинирал: Мариян Костов, ученик – участник в проекта
Пожелание: Още проекти на тази тема – много са полезни
за нас, на които предстои съвсем скоро да излезем на пазара на труда.
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Доброволчеството като кауза
Цел: Популяризира доброволчеството сред местната общност и утвърждава доброволческия труд
като форма на активно гражданско участие.
Проектът беше насочен към активни млади и възрастни хора от гр. Опака, желаещи да се включат
в работата на Центъра за работа с доброволци (част от мрежата на Национален алианс за работа
с доброволци) като участници в акции и инициативи, както и създаване и утвърждаване на добри
партньорства с местна власт, училища и други институции. Непряката ни целева група бяха гражданите
на гр. Опака и възрастните хора от Дома за стари хора в с. Гърчиново.
Чрез дейностите по проекта организацията и Центъра за работа с доброволци популяризираха
доброволчеството и създадоха трайни партньорства с общината, Дома за стари хора с. Гърчиново и
ЦДГ гр. Опака. Един от най-добрите резултати на проекта е участието на младите хора доброволци
в работата на Обществения младежки съвет и комисия към Общински съвет по младежките въпроси.
Сдружение „Стратегии, идеи и дейности за устойчиво
развитие на град Опака” (СИДУРО)
За контакти: Диана Якимова
гр. Опака, ул. „България” 76
Тел. 0894 68 28 70, siduro@abv.bg
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Номинирал: Фондация Национален алианс за работа
с доброволци (НАРД)
Вера Кирилова
Пожелание: Да запазят вдъхновението си и желанието
да бъдат мисионери в своя регион.

В помощ на бежанците
Цел: Целта на проекта е адекватно, бързо и ефективно реагиране на най-наложителните нужди на
бежанците, настанени в лагерите за временно настаняване – Харманли, Военна рампа, Враждебна,
Овча Купел, Баня, Пъстрогор, както и бежанци, получили статут на такива и пребиваващи на външни
адреси. Проблемите, които до момента се стараем да покриваме, са нуждите от лекарско обслужване и
медикаменти, осигуряване на хранителни продукти, предоставяне при нужда на дрехи, обувки, памперси,
детско мляко и т.н., помагане и организиране на образователни занимания по лагерите с доброволци
преподаватели.
Български Дарителски Форум“ и група доброволци
За контакти: Анна Божкова-Василева
София, ул. „Апостол Карамитев” 2
Тел: 0887 46 31 57, annasf@abv.bg

Номинирал: Български дарителски форум
Пожелание: Пожелаваме си все повече хъс, упоритост и
търпение, за да помагаме, и все повече усмихнати и щастливи хора, които сме успели да докоснем и да променим живота им към по добро.
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Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

Програми
Проект на Годината
е ежегоден конкурс с публична церемония за 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.
Наградата Проект на Годината е специално изработена от Георги Чапкънов. По традиция в журито участват 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.

Вяра в децата и семействата
цели изграждане на капацитета на местни организации и общности да защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране,
изоставяне и последващо настаняване в институции като стимулира: адаптиране, въвеждане и прилагане на съвременни модели и
практики, основани на силните страни на децата и семействата; ранно идентифициране и интервенция; позитивно родителство
без насилие и активно включване на бащите и мъже от семейния кръг като наличен ресурс; развитие на политики за деца и
семейства; участие на местната общност в инициативи за добруване на децата и отглеждането им в семейна среда.

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 2014
е ежегоден конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България без значение на място и време на реализация на инициативата,
цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Осъществява се в партньорство с НАРД.
Публичната церемония за обявяване на наградите е на 5 декември, международният ден на доброволците.

Европейски Ден на солидарност между поколенията
е традиционна кампания за отбелязване на 29 април - ден на общуване, споделяне и зачитане между хората от всички поколения.
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 всеки от нас.

Референции за доброволци
е проект в партньорство с утвърдени доброволчески организации от Германия, Чехия, Словакия, Малта, Великобритания, Словения
и Румъния. Целта е създаване на европейски формат за препоръки за доброволци през бизнеса, които се основават на оценяване и
използване на уменията, развити в обучения и доброволчески дейности като път към трудова заетост.

Група за анализ на социалното въздействие в България
беше създадена през 2013 г. като форум за обмяна на информация и практики, който да си сътрудничи с международната SIAA.
Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последици от действия, които се
планират и извършват в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на цели, като социално включване, ефективни услуги,
качествено образование, запазена природна среда.
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