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III.
№ Вх. № на проектно
предложение

ПОДПРОГРАМА „СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА – ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА“

Организация и име на
проекта

Описание:
- Вид дейности
- Целева група - брой
- Средства за …..

Искана
Точки Одобрена
сума от
сума в
СО по
лева
проекта в
лева
1. Тема „Създаване на условия за интеграция на хора с увреждания, малцинствени и маргинализирани групи, хора в неравностойно
положение“
Вид дейност: Дарителска кампания за реновиране на стари
1 СОА21-НЦ62-83
Сдружение „Съвет на
/51/04.03.2021
мебели в 5 работилници, неформално образование,
жените бежанки в
България“ – „Младите
превенция на социално изключване, рисково поведение,
за нов живот на старите
агресия и насилие, дейности по реставрация на мебели;
мебели“
ЦГ/: 50 младежи (x10 x 5работилници) от различни
националности в инициатива за набиране и възстановяване
на мебели възможности за включване на още 35-45
6997,50 лв. 274 т.
6000 лв.
участници;
Средства за: дизайн и ППП на информационни материали,
превод на текст, видеоуслуги за дарителска кампания, наем
зала за обучения, хонорари, транспорт, инструменти,
материали
Вид дейност: Създаване на Велоклуб за глухи и чуващи
2 СОА21-НЦ62-83
Фондация Силата на
/21/04.03.2021
младежи по планинско колоездене; провеждане на спортни
глухите деца –
„Споделени
инициативи на Витоша, умения в използване на жестов език.
7000 лв.
268 т.
5000 лв.
велоприключения“
ЦГ: 20 младежи (15-29г.) от които 10 с увреден слух;
Средства за: жестов превод, велопоход, информационни
материали, хонорари.
Вид дейност: Социална интеграция на младежи с
3 СОА21-НЦ62-83
Сдружение „Кърлинг
/18/ 04.03.2021
увреждания в СО чрез системни занимания по кърлинг спорт
клуб – НСА“ –
„Кърлингът – всички сме и създаване на навици за екипност и социално присъствие.
7000 лв.
260 т.
4385 лв.
един екип“
Повишаване опита на млади хора в занимания по спорт;
Информационна кампания, помагало за не/професионални
треньори за работа с хора с увреждания, провеждане на
спортни практики; спортни занимания; медийна кампания.
ЦГ: 70 младежи с увреждания
Средства за: възнаграждения, наем зала и награден фонд;
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Вид дейност: Осигуряване на достъп до атрактивни
природни забележителности като възможност за
предоставяне на социални услуги за хора с увреждания;
организиране на разходка-приключение с лодки в езеро
Дружба/ Панчарево, водени от водолази и плувци, като
превенция на социално изключване на млади хора в
неравностойно положение; популяризиране проекта,
мониторинг; ЦГ: 20 младежи с увреждания от ЦСРИ
Благовещение, АРДЕ, ЦСОП, и доброволци 20 души екип
Средства за: възнаграждения, наем специализиран
транспорт, спасителни жилетки, храна, транспорт, наем
лодки и оборудване, консумативи
5 СОА21-НЦ62140.СУ „Иван Богоров“ Вид дейност: младежи със СОП, социална адаптация,
83/14/02.03.2021
„Споделено бъдеще
издаване на вестник, конкурс за лого на УС, фестивал на
заедно, споделени
изкуствата, оформяне на кътове за отдих и общуване;
пътеки“
ЦГ: 175, от които 107 от разл. етнически групи, 12 младежи с
увреждания;
Средства за: консумативи за принтер, растения, градински
инструменти, консумативи, четки, бои.
2. Тема „Превенция на рисково поведение, здравно и гражданско образование“
4

1.

СОА21-НЦ62-83
/7/02.03.2021

СОА21-НЦ62-83
/52/04.03.2021 г.

Фондация „Ела и ти“ –
„Отвъдният бряг“

ПГСС „БУЗЕМА“
„Подаваме ръка, за да
успееш“

Вид дейност: Академия Здравно, екологично и гражданско
образование, беседи със здравен медиатор и диетолог,
Еньовден в ПГСС, спортни срещи с отбори от сродни
училища, екологични кампании и идеи за промяна на
поведението, тренинги за гражданско образование, Клуб
"Кариерно ориентиране", Обучение "Моята първа работа",
Еднодневна екскурзия до Хлебна къща в Копривщица,
изложби и арт работилници
ЦГ: 52 ученици (15-19 г.), от които 9 младежи с увреждания
СОП, 43 уч. от рискови групи, 2 различни етноси; непреки –
103 от училището други възрастови групи;
Средства за: възнаграждения екип, обучителни материали,
транспортни и застраховки, награден фонд, дизайн и печат на
информационни материали, сандвичи и мин. Вода;

7000 лв.

256 т.

4386 лв.

7000 лв.

249 т.

4385 лв.

6844,64 лв.

284 т.

6844 лв.
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3

4

СОА21-ВК081594/2/01.03.2021

СОА21-НЦ62-83/45/04.03.2021

СОА21-ВК081594/1/26.02.2021

МКБППМН чрез Район
Кремиковци
„Добрият пример –
вдъхновение за младите“

Фондация „ГласБългария“
Кабинет „Дъга“ –
психическо здраве и
превенция на ХИВ

РА Сердика –
„Насърчаване на
посоциалното
поведение“

Вид дейност: Организиране на ученически клубове за
дискусии в 3 училища в РА Кремиковци; тематични срещи с
лектори, подготовка и провеждане на форум театър,
обучения за личностно развитие в отделни теми;
демонстрации, екопоход, заключителни срещи, флашмоб
събития; публичност по проекта; видоеклип;
ЦГ: 260 уч. (15-29г.) от различни етноси и рискови групи;
Средства за: възнаграждения, форум театрално
представление; плакети, 3 бр. мултимедиен прожектор,
флипчарт, консумативи;
Вид дейност: Дългосрочна инициатива, посветена на
психическото и сексуалното здраве в ЛГТБИ общността;
безплатни индивидуални консултации с професионални
психотерапевти, информационна кампания за превенция на
ХИВ в сътрудничество с инфлуенсъри и партньори;
ЦГ- 140 младежи с възможност за включване над 6 000
участници в кампании и чрез социалните мрежи
Средства за : консултации с психотерапевти, разходи по
организация на събитие, печат на брошури, графичен дизайн
Вид дейност: Превенция на деструктивните поведенчески
прояви сред учениците в горен курс, тематични обучения:
превенция на насилие, агресия, тормоз и негативни прояви в
училище, подкрепа на личностното развитие, зависимости и
алтернативи; провеждане на рок урок и турнир по футбол;
ЦГ: 350 уч. (15-18), 70 от разл. етнически групи
Средства за: преки разходи: награден фонд, екипи и бранд,
озвучителна система, лекторски хонорар, минерална вода;

7000 лв.

282 т.

7000 лв.

7 000 лв.

276 т.

6000 лв.

7000 лв.

274 т.

6000 лв.

