ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“
I.
№

1.

2.

3.

ПОДПРОГРАМА “МЛАДИТЕ ЗА СОФИЯ – ЛИДЕРСТВО, ДОБРОВОЛЧЕСТВО, АКТИВНОСТ“

Вх. № на
проектно
предложение

Организация и име на
проекта

Описание:
- Вид дейности
- Целева група - брой
- Средства за …..
1. Тема „Ученически и студентски форми на самоуправление“
СОА21-НЦ62-83
/36/ 04.03.2021 г.

СПГ „Княгиня
Евдокия“
„Право и справедливост –
ученическо
самоуправление в СПГ
„Княгиня Евдокия“

СОА21-НЦ62-83
/23/ 04.03.2021 г.

СОА21-НЦ6283/44/04..03.2021 г.

Ученически съвет към
Първа АЕГ „Отново заедно в новото
нормално“ – инициатива
от ученици за ученици

УС към 18. СУ „Уилям
Гладстон“ – „Ученици за
споделено бъдеще“

Организиране и провеждане на проучване на
потребностите на младежите, относно ефективно
и безпристрастно правораздаване и прилагане на
правото от българските и европейските
структури; разработване на обучително помагало,
форум симулации, разработване на видео продукт и
др.
Целева група: младежи- /15-29/-78; /15-18/ - 78; различен
етнос - 6
Средства: разработване на обучително помагало, форум
симулация, изработка на видео продукт, хонорари и др.
- Възстановяване на клубната мрежа на Първа АЕГ;
популяризиране
на
дейността
на
УС;
сътрудничеството
за
възстановяване
на
извънкласните
дейности,
координиране
и
разработване на съвместни клубни дейности;
обединяваща роля на УС, гласност на формите на
ученическо самоуправление и др.
Целева група: младежи- /15-29/ - 22; /15-18/ - 28; /19-24/ г. –
4
Средства: канцеларски материали, постери/ флаери,
провеждане на есенен бал и др.
- Информиране и обучение от ученици за ученици;
информационна кампания за обучение на млади
лидери;
дискусионни
беседи,
представящи
възможности за развитие; практически семинари и
др.

Искана
сума от
СО по
проекта

Точки

Одобрена
сума

236 т.

4 027 лв.

218 т.

2 000 лв.

217 т.

4 000 лв.

-

7 000 лв.

2 500 лв.

5 200 лв.
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Целева група: младежи- /15-29/ - 10 000; /15-18/ - 8 000; /1924/ г. – 2 000
Средства: офис консумативи, видео заснемане, награден
фонд, хонорари и др.
4.
СОА21-НЦ62-83
НПСС – Младежка
- Иновативно обучение, изграждане на социална
/23/ 04.03.2021 г.
мрежа: „София за
младежка мрежа за обмен на знания - "Ментори";
устойчивост,
за взаимопомощ "Студенти в помощ на възрастни
доброволчество и
хора"; доброволческа инициатива - "Дървото на
креативност“
живота", кауза за „Гинес“ - "Зелен СМС" и др.
Целева група: младежи- /15-29/ - 760; /15-18/ - 50; /19-24/ г.
– 300; /24-29/ - 460
Средства: наем зала, канцеларски материали, видео
заснемане, уебдизайн на плакати, такса Гинес, хонорари и
др.
2. Тема „Младежки инициативи и неформално образование“
1.

2.

СОА21-НЦ6283/42/04..03.2021 г.

СОА21-ВК083212/04..03.2021 г.

Фондация „Първите
три минути“ –
„Промяната започва от
нашата врата – бъдещите
лекари на София“

РА „Панчарево“ –
„Младите изграждат
бъдещето“

Изграждане на мрежа за обучени младежи
/мотивирани студенти по медицина/ за оказване на
първа помощ при сърдечен арест, с автоматичен
външен дефибрилатор/АВД/- МУ; изграждане на
информационна
мрежа
за
популяризиране
местоположението, функцията и значението на
АВД; практически обучения, уъркшопи организирани
от студенти доброволци за взаимодействие с
новоприетите студенти и др.
Целева група – младежи /15-29/- 1360; /19-24/- 360
Средства: - онлайн платформа – обучения, учебни
манекени, учебни материали и консумативи, дезинфектант,
дизайн и изработка на информационни материали,
брошури, хонорари и др.
- Двудневна обучителна програма – семинар/
лидерство, мотивация, социални компетентности;
неформално образование - предприемачество и
иновации; занимания по интереси, създаване на база
данни за свободни работни места, стажове,

6 960 лв.

216 т.

4 000 лв.

287 т.

6 473 лв.

270 т.

6 000 лв.

-

6 946 лв.

6 984 лв.
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доброволчески инициативи и др., на територията на
района.
Целева група – младежи /15-29/- 70;/15-18/ г. – 30, /19-24/25, /24-29/ – 15
Средства: – тефтери, химикалки, флашки, мултимедия,
заснемане на събитието, кетъринг, транспортни разходи и
др.
3.
СОА21-НЦ62- Насърчаване на лидерството и активността на 6 965 лв.
Фондация за достъп до
83/22/04.03.2021 г. права – ФАР
младите хора и включването им в неформална
„София – столица на
обучителна програма за придобиване на уникални
Правото: неформална
знания по бежанско и миграционно право за
обучителна програма за
застъпнически опит в сферата на правата на
развитие на млади
човека; Обучителна програма, работа в мрежа
„връстници обучават връстници” и др.
Целева група: младежи- /19-24/ г. – 15; /24-29/ - 5.
Средства: лекторски/хонорари
3. Тема „Доброволчество, сътрудничество и междукултурен диалог“
1.

2.

СОА21-НЦ6282/34/4.03.2021 г.

СОА21-НЦ62-83/2/
26.02.2021 г.

Сдружение Кидма
Анилевич – Ашомер –
България – „Младежи в
действие“

Район „Изгрев“
„Младежки културни
пространства в район

Иновативен
метод
за
гражданско
образование;
насърчаване на младежи да са по-ангажирани и дейни
спрямо демократичния процес и гражданското общество –
„граждански дни“; работа в мултиетнически групи;
доброволчески инициативи; работа в мрежа; засилен
мултикултурен диалог, стимулиращ толерантност,
личностно развитие и младежко сътрудничество;
7 000 лв.
подчертана
възможност
за
мултиплициране
и
устойчивост.
Целева група: младежи - /15-18/г. – 90, /15-29/- 100,
различни етнически групи - 60
Средства: създаване и обработка на видео материали, наем
зала, награда за спечелили публично гласуване, хонорари и
др.
- Младежки културно пространство за културни 7 000 лв.
изяви, консолидиращ център за младежко културно
общуване – литературни четения, провеждане на
открити уроци по литература и история, рецитали

264 т.

6 000 лв.

288 т.

6 473 лв.

283 т.

6 000 лв.
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„Изгрев“ – мост към по –
добро бъдеще.

3.

СОА21-НЦ62-82/4/
02.03.2021 г.

РА „Красна поляна“„С грижа към Земята - за
радост на децата“

на авторски стихове и др. дейности; Насърчаване на
четенето и писането
като форма на
интеркултурно развитие и обогатяване на общата
култура; работа в мрежа, включване на
образователни институции, читалища и посолства
на територията на района.
ЦГ: младежи /15-18/ г. – 350, /19-24/-50, /24-29/ – 10
Средства: – пейки тип „отворена книга“, винилово
покритие за 4 бр. пейки, издаване на книжки, материали за
рисуване.
- Екологичен проект, с добър социален ефект;
подчертан творчески характер; опазване на
околната среда; работа в мрежа, включване на
младежи с различен етнос и неравностойно
положение; доброволчество; изнесени обучения и
др.
ЦГ: младежи – /15-18/ г. – 50; младежи в риск - 15
Средства: бои, четки, хумусна почва, разсади, награден
фонд – книги, граждански договори

5 027 лв.

280 т.

5 027 лв.

