ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЕКТИ
ПО ПРОГРАМА СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ 2021
I.
№

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

Вх. № на проектно предложение

Организация и име на проекта

Точки

1. Тема „Ученически и студентски форми на самоуправление“
1.

СОА21-НЦ62-83/36/ 04.03.2021 г.

2.

СОА21-НЦ62-83/23/ 04.03.2021 г.

3.
4.

СОА21-НЦ62-83/44/04..03.2021 г.
СОА21-НЦ62-83/23/ 04.03.2021 г.

СПГ „Княгиня Евдокия“
„Право и справедливост – ученическо самоуправление в СПГ „Княгиня
Евдокия“
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“
НПСС – Младежка мрежа: „София за устойчивост, доброволчество и
креативност“

236 т.
218 т.
217 т.
216 т.

2. Тема „Младежки инициативи и неформално образование“
1.

СОА21-НЦ62-83/42/04.03.2021 г.

2.

СОА21-ВК08-3212/04.03.2021 г.

3.

СОА21-НЦ62-83/22/04.03.2021 г.

4.

СОА21-НЦ62-83/59/ 04.03.2021 г.

5.
6.

СОА21-НЦ62-83/16/02.03.2021 г.
СОА21-НЦ62-83/63/04.03.2021 г.

7.

СОА21-НЦ62-83/49/04.03.2021 г.

8.

СОА21-НЦ62-83/16/02.03.2021 г.

9.

СОА21-КИ18-42/09.02.2021 г.

Фондация „Първите три минути“ – „Промяната започва от нашата
врата – бъдещите лекари на София“
РА „Панчарево“ –
„Младите изграждат бъдещето“
Фондация за достъп до права – ФАР
„София – столица на Правото: неформална обучителна програма за
развитие на млади
ЧСУ „Цар Симеон Велики“
„НаУчи“
Национален младежки форум /НМФ/– „Фестивал на възможностите“
Дружество за Обединените нации в България – „Училище за глобални
компетентности“
Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване
„Правоприлагане при заплаха за здравето и националната сигурност“
Сдружение „Национален СК Олимп“ – „Ще се срещнем на върха“
НЧ „Мироско Райчев 1927“
„Танцувай за здраве“

287 т.
270 т.
264 т.

259 т.
249 т.
241 т.
230 т.
214 т.
213 т.

ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЕКТИ
ПО ПРОГРАМА СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ 2021
10.

СОА21-ВК08-3149/04.03.2021 г.

РА „Средец“ - „Спорт дистанционно? Вече е възможно.“

11.

ОА21-НЦ62-83/13/ 02.03.2021 г.

Фондация „Детето и фолклора“
София – център на младежки творчество и интеркултурен диалог
/Аудиокнига „Българската народна мъдрост по света – Светци и
празници“/

211 т.
208 т.

3. Тема „Доброволчество, сътрудничество и междукултурен диалог“
1.

СОА21-НЦ62-82/34/4.03.2021 г.

2.

СОА21-НЦ62-83/2/.26.02.2021 г.

3.
4.

СОА21-НЦ62-82/4/02.03.2021 г.
СОА21-ВК08-1594/9/04.03.2021 г.

5.

СОА21-ВК08-3148/04.03.2021 г.

6.
7.

СОА21-ВК08-1594/9/04.03.2021 г.
СОА21-НЦ62-83/05.02.2021г.

8.

СОА21-НЦ62-83/32/4.03.2021 г.

Сдружение Кидма Анилевич – Ашомер – България – „Младежи в
действие“
Район „Изгрев“
„Младежки културни пространства в район „Изгрев“ – мост към по –
добро бъдеще.
РА „Красна поляна“- „С грижа към Земята - за радост на децата“
РА „Слатина“ „Срещи“
РА „Нови Искър“ „Архивите говорят“
Район „Надежда“- „Млади и надеждни жители на район „Надежда“
Сдружение „Студенти в действие“
Информационна кампания
„ И тук може“
Фондация Екологичен манифест – МанЕко
„Да се познаем в другия“

288 т.
283 т.
280 т.
262 т.
259 т.
256 т.
254 т.
254 т.

