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II. ПОДПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД – ТЕРИТОРИЯ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ“
Вх. № на проектно
предложение

Описание:
- Вид дейности
- Целева група - брой
- Средства за …..
1. Тема „Организиране на емблематични за град София младежки събития и форуми“

1.

2.

СОА21-НЦ62-83(6)/01.03.2021 г.

СОА21- ВК083185/04.03.2021

Организация и име на
проекта

ОНЧ „Антон
Страшимиров -1926“
Младежки киноклуб
„Опознай българските
филми, заснети в София“

Район „Банкя“
„Слушай Банкя“

Искана
сума от
СО по
проекта

Вид дейности: Създаване на младежки киноклуб,
специализиран в особеностите на българското кино и
архитектура от средата на миналия век. В кино Влайкова
ще се прожектират стари филми, заснети в София. Гостлектори на прожекциите ще са студенти по архитектура
и кинокритика, както и утвърдени експерти, които ще
потопят зрителите в атмосферата на стара София.
Прожекциите ще са безплатни за членовете на клуба.
6 968 лв.
Целева група: младежи от 15 до 29 г., включително и
такива в неравностойно положение
Средства за: авторски права на филмите, счетоводни
услуги, режийни разходи, технически разходи за
съхранение
на
филмите,
рекламни
материали,
възнаграждение на лектори и технически персонал, разходи
за изработка на членските карти
Вид дейности: Създаване на аудио приложение за Банкя,
достъпно в YouToube, с автентични свидетелски разкази
за миналото на града, на сградите, жителите. Към
историите в канала ще отвеждат QR кодове, въведени в
туристическа карта.
Туристическата карта ще бъде синхронизирана с аудио
5 417. 8
приложението. На картата ще бъдат отразени
лв.
исторически обекти, културни ценности. Потребителите
ще имат възможност да слушат аудио историите за
обектите, отразени на картата.
Четири уъркшопа по интереси за целевата група:
работилници по звукообработка, видеообработка,
документален „вербатим“ театър.

Точки

Одобрена
сума

300 т.

6 968 лв.

300 т.

5 417.8 лв.
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3.

4.

СОА21-НЦ62-83(64)/04.03.2021 г.

СОА21-НЦ62-83(68)/ 04.03.2021

Международен ден на младежта – концерт с млади
артисти, премиера на документално –театралната
постановка по фрагменти на свидетелските разкази за
Банкя.
Целева група: 20 преки участници на възраст 15-29 г., 250
непреки
Средства за: възнаграждения за експерт звукорежисьор,
превод на английски, наем и монтаж на сцена, дизайн
рекламни материали, печат и монтаж на билборд, печат на
картата, награден фонд, грамоти, вода и храна
Вид дейности: По повод годишнината от смъртта на Иван
Фондация
Вазов, в подлеза на пазар „Иван Вазов“, фондацията ще
„ПОдЛЕЗНО“
„Литературен подлез“
създаде първия литературен подлез с лика на Патриарха на
българската литература и откъси от негови произведения.
В рамките на проекта ще бъде организирано литературно
четене, а в подлеза ще бъде позиционирана споделена
библиотека.
7 000 лв.
Целева група: 70 участници от 15 до 29 г.
Средства за: проектен ръководител, счетоводител,
технически ръководител, материали за боядисване и
рисуване, материали за монтаж и изработка на табели,
възнаграждения на художници и специалисти по
инсталациите, командировъчни, реклама, разходи за видео
представяне и аудио беседа
Сдружение „МоКактус“ Вид дейности: Изготвяне на ръководство с обучителни
„Виртуални ученически
видеоматериали за създаване на виртуални ученически
събития“
събития; осигуряване на оборудване на 5 столични
училища за организиране на онлайн събития; онлайн
излъчване на две литературни четения, съвместно с РУО –
София град - пред паметника на Васил Левски и пред гроба
на Иван Вазов. Подготовка и реализиране на онлайн 7 000 лв.
събитие по повод Деня на София.
Целева група: 75 участници, от които 60 от 15 до 18 г., 15
от 19 до 24 г.
Средства за: ръководител, координатор, счетоводител,
софтуер, USB капчър карта, комплект за механична основа,
студийно осветление, наем на виртуално студио,

300 т.

7 000 лв.

294 т.

3 014.2 лв.
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възнаграждения за лекторите, водещи обученията, наем на
камери и стативи за тях, видеосмесител и др.
2. Тема „Личностно и кариерно развитие. Уменията на 21 век“
1.

СОА21-НЦ62-83(25)/ 04.03.2021

2.СУ „Акад. Ем.
Станев“
„Бъдеще в България“

2.

СОА21-НЦ62-83(43)/04.03.2021

Фондация „Център за
развитие на медиите“
Ваксинация срещу
дезинформация“

Вид дейности: Проектът цели да синхронизира търсенето 7 000 лв.
на кадри на пазара на труда и избора на професия на
младежите, чрез:
- създаване на работно пространство „Офисът“,
- срещи със специалисти в областта на кариерното
ориентиране,
- уебинари, дебати, работилници, свързани с пазара
на труда,
- посещения на предприятия от браншове с недостиг
на кадри,
- фестивал на професиите
Целева група: ученици от 9 до 12 клас
Средства
за:
възнаграждения
на
ръководител,
счетоводител, координатор, специалист кариерно развитие,
лектор, проектор, цветен принтер, магнитно табло,
мултимедиен проектор, флаш памет, тениски, плакати,
флаери
Вид дейности: Седем обучителни и демонстрационни 7 000 лв.
хибридни събития: Седмица за умни решения,
Международен ден на интернета, Ден на българската
писменост и култура, онлайн платформа и програми с
фокус върху ключово умение за функционална медийна
грамотност и пригодност за нови видове заетост.
Обученията са базирани на неформалното образование, а
сред методите са учене чрез преживяване и учене чрез
правене/творчество, работа в мрежа и „връстници обучават
връстници“.
Целева група: 45 младежи от 15 до 29 г.; осигурена
допълнителна възможност за интерактивно включване на
още 45 младежи
Средства за: програмиране, хостинг и домейн, дизайн и
печат на флаери, реклама в социалните мрежи, наем на

300 т.

7 000 лв.

300 т.

7 000 лв.
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преносим 5G рутер за виртуална обезпеченост и стрийминг,
наем на камера, изработване на винили на стойка
3. Тема „Ваканция в действие“
1.

2.

СОА21-НЦ62-83(3)/01.03.2021

СОА21-НЦ62-83(37)/04.03.2021

119. СУ „Акад. Михаил
Арнаудов“
„Ваканция за отличници“

„НИМ анимейшънс –
училище за кино и
телевизия“
Филмова ваканция –
„ПреОткрий видеото“

Вид дейности: Посещение на къща-музей на Вазов в
Сопот, посещение на Националния историческия музей,
поход до Витоша; интерактивни презентации за личността
и подвизите на Георги Раковски и Иван Вазов,
Целева група: 30 ученици, възпитаници на у-щето, от 15
7 000 лв.
до 18 г.
Средства за: възнаграждение на счетоводител и
координатор, спотова и интернет реклама, плакати,
транспорт София – Сопот, билети за музеи, тениски, шапки,
раници, сандвичи и минерална вода
Вид дейности: 3-седмично обучение на младежи по
филмово и телевизионно майсторство. В рамките на
проекта ще бъдат заснети къснометражни игрални и
документални филми, телевизионни репортажи, свързани
със 100 години Държавна музикална академия,
годишнината от смъртта на Вазов.
Обучението включва: основни понятия в киното /теория/,
6 600 лв.
драматургия, основи на операторското майсторство, часове
по режисура, актьорско майсторство, монтаж, снимачен
процес, постпродукция
Целева група: до 30 участници от 15 до 29 г.
Средства за: възнаграждения за координатор и
ръководител, счетоводител, лектори, наем на техника, наем
на зала за обучение

300 т.

7 000 лв.

300 т.

6 600 лв.

