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Проекти за финансиране по Програма СОФИЯ - ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ
Подпрограма 1. Младите за София - лидерство, доброволчество, активност
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1.1. Ученически и студентски форми на самоуправление

СОА21-НЦ62-83/36/
04.03.2021

1

УС към СПГ
„Княгиня
Евдокия"

Организиране на информационна кампания по
обществено значими и актуални теми за младежи,
провеждане на симулационни обучения по модел
"Европейски съд", "Европейски парламент",
организиране на форум "Съд на ЕС", разработване на
обучителни помагала и видеопродукти, свързани с
„Право и
обективното правораздаване и прилагане на правото
справедливостот български и европейски структури.
ученическо
Целева група: младежи - /15-29/- 78; /15-18/ - 78;
самоуправление в СПГ"
различен етнос - 6
Средства: разработване на обучително помагало,
форум симулация, изработка на видео продукт,
хонорари и др.

■

Насърчаване на ученически форми на
самоуправление. Стимулиране на младежката
активност чрез възстановяване на клубната мрежа на
Първа АЕГ; дейности за популяризиране на
програмата и проекта; програми и инициативи на
млади хора за разширяване на мрежата от
извънкласни дейности в училището, координиране и
„Отново заедно в
разработване на съвместни клубни дейности;
СОА21-НЦ62-83-/23/ Ученически съвет новото нормалнопопуляризиране гласа на младите хора и гласност на
04.03.2021
към Първа АЕГ
инициатива от ученици формите на ученическо самоуправление. Да бъде
организирани Дни на клубовете и Дни на отворените
за ученици"
врати на извънкласните дейности. Представяне на
клубовете, интервюта с учители, разширяване
мрежата от социални дейности, провеждане на
конкурс за "Клуб на годината".
Целева група: младежи- /15-29/ - 22; /15-18/ - 28; /1924/-4
Средства: канцеларски материали, постери/ флаери,
провеждане на есенен бал и др.
Насърчаване на съвместни дейности и практически
семинари за млади хора -да подготвят и ръководят
проекти, обучения за младежки лидери, създаване
на мрежа от младежки лидери и медиатори;
дискусии и практическа дейност, обучение от
ученици за ученици; информационна кампания за
обучение на млади лидери; дискусионни беседи,
Ученически съвет
СОА21-НЦ62-83/44/
„Ученици за споделено представящи възможности за развитие; възможност
към 18.СУ „У.
за пълноценно гражданско участие и създаване на
04.03.2021
бъдеще"
Гладстоун"
проекти и инициативи от младите хора.
Разработване на индивидуални проекти от всички
участници в обученията.
Целева група: младежи- /15-29/ - 22; /15-18/ - 28; /1924/г.-4
Средства: канцеларски материали, постери/флаери,
провеждане на есенен бал и др.

2

3

СОА21-НЦ62-83/46/
04.03.2021

4

НПСС

Иновативно обучение, изграждане на социална
младежка мрежа за обмен на знания - "Ментори"; за
взаимопомощ "Студенти в помощ на възрастни
хора"; доброволческа инициатива - "Дървото на
живота", провеждане на кауза за „Гинес" - "Зелен
CMC", предприемачество и изграждане на социална
Младежка мрежа:
мрежа за младежки доброволчески инициативи;
"София за устойчивост, създаване на програма за младежки събития в
доброволчество и
1различни направления - онлайн обучение, мрежа и
форум обучения за фасилитатори.
креативност"
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,
1сонорари и др.
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1.2. Младежки инициативи и неформално образование
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СОА21-НЦ62-83/42/
04.03.2021

СОА21-НЦ62-83/22/
04.03.2021

СОА21-ВК08-3212/
04.03.2021

Фондация
„Първите три
минути"

Фондация за
достъп до права
-ФАР

Район Панчарево

Партньорство с Асоциацията на студентите медици и
експертизата на Европейскя съвет по ресусцитация.
Ще бъдат обхванати над 250 студенти по медицина
за обучение за оказване на първа помощ при
сърдечен арест; изграждане на мрежа от обучени и
Промяната започва от мотивирани студенти по медицина, които да
нашата врата реагират при инциденти на територията на София,
изграждане на информационна инфраструктура,
бъдещите лекари за
популяризиране функцията и значението на
европейски облик на
"Първите три минути".
София
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, хонорар
Насърчаване на лидерството и активността на
младите хора в неформална обучителна програма,
свързана с бежанско и миграционно право,
застьпнически опит в сферата на правата на човека;
„София - столица на
теоретични аспекти и теренно наблюдение;
правото: неформална
подготвяне на млади защитници за основните права
обучителна програма
на бежанци и мигранти в сферата на правата на
за развитие на млади
човека; студентите включени в проекта са от
застъпници в
специалност "Право" и "Международни отношения" бежанското и
включващи юридически дисциплини, надграждане
миграционното право" на университетското образование с работа на терен
и практически обучения.
Целева група: младежи- /19-24/ г. -15; /24-29/ - 5.
Средства: лекторски/хонорари

„Младите изграждат
бъдещето"

Обучителна програма за социални компетентности,
личностно развитие, избор на университет и
продължаващо научно развитие. Създаване на
информационна база данни за свободни работни
позиции, стажове, доброволчески инициативи,
програми и проекти за младите хора в район
Панчарево. Семинарът ще обхване над 3500
младежи в район Панчарево.
Целева група - младежи /15-29/- 70,715-18/ г. - 30,
/19-24/-25,/24-29/-15
Средства: - тефтери, химикалки, флашки,
мултимедия, заснемане на събитието, кетъринг,
транспортни разходи и др.
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1.3. Доброволчество, сътрудничество, междукултурен диалог

8

СОА21-НЦ62-83/2/
26.02.2021

„Младежки културни
пространства в Район
CO Район Изгрев
Изгрев - мост към подобро бъдеще"

Изграждане на младежки културно пространство
като млясто за младежки културни изяви в района консолидиращ център за младежко културно
общуване.
Надграждане на дейности по младежки проект
"Мисия ООН - бъдещето, което искаме",
възстановяване на паметник "Трета международна
писателска среща 1980 г."; Бъдещето младежко
културно пространство ще постави популярните
пейки тип "отворена книга", включващи найхубавите стихове на български автори. Насърчаване
на четенето и писането като форма на интеркултурно
развитие; Проектът съхранява ценности и културноисторическо наследство, но и насърчава младите
хора като част от модерния и демократичен свят с
активност към знанието, четенето, опазването на
околната среда и екологична устойчивостизграждане на културно пространство в източния
ъгъл на кръстовището на бул. Драган Цанков и ул.
незабравка с поставяне на пейки от типа "отворена
книга".
Целева група - 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,
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СОА21-НЦ62-83/34/
04.032.2021

"Граждански дни" - обхващащи младежи от
различни етнически групи - евреи, българи и роми в
обучения по темите: доброволчество, толерантност,
многообразие, междукултурен диалог. Създаване на
информационна кампания "#Младите в действие",
журналистически статии и видеоклипове, които да
бъдат популяризирани в социалните мрежи . Работа
Сдружение
в мултиетнически групи; доброволчески инициативи;
Кидма Анилевич
работа в мрежа; засилен мултикултурен диалог,
„Младежи в действие"
-Ашомерстимулиращ толерантност, личностно развитие и
младежко сътрудничество; подчертана възможност
България
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.

СОА21-ВК08-1594/4/ CO - РА „Красна
поляна"

02.03.2021

Включване на младите хора в обществено значима
тема - опазването на природата и чистия въздух.
Проект за работа в мрежа между училище и детска
градина, като младежките от гимназиален етап ще
направят презентация за а разделно събиране на
отпадъци, ще изработят с естествени материали и
отпадъци алпинеум, ограда за децата от детската
"С грижа към Земята - градина в съседство на училището. Проектът развива
за радост на децата"
формиране на екологична култура, младежко
доброволчество, сътрудничество и взаимопомощ,
креативност.
Целева група - младежи - /15-18/ г. - 50; младежи в
риск -15.
Средства: бои, четки, хумусна почва, разсади,
награден фонд - книги, граждански договори.
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1. тема: Възможност за стимулиране на повече проекти обвързани с дейности на ученически и студентски форми на
самоуправление; ограниченият брой подадени проекти, както заложените значително по-ниски суми за финансиране на
проектните дейности на образователни институции, позволява редуциране на средствата, съобразено със заложените
първоначални суми, класирането по точки и конкретиката на проектите; възможност за стимулиране на всички подадени
Мотиви

проектни предложения по темата.

2.
тема: Съобразено с общия бюджет на подпрограмата, редуциране на средствата и стимулиране на проектите с найброй точки; проектът с най-висок брой точки получава пълна финансиране - проект с висока степен на хуманност, грижа за
човежкия живот и превенция на здравето; одобрените проекти ще реализират разнородни по вид дейности, с висока степен
на значимост-хуманност, превенция, дейности в мултикултурна среда, неформални обучителни програми, знания по
бежанско и миграционно право, застьпнически опит в сферата на правата на човека, младежката безработица.

3.
тема: Съобразено с общия бюджет на подпрограмата, редуциране на средствата и стимулиране на проектите с най
брой точки; класираните проекти са с изключително разнообразни дейности, обхващащи максимален брой участници,

работа в мрежа, социално значими дейности, целевата група обхваща представители на различни етноси; проектите са с
подчертан творчески характер и оригиналност.
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2.1. "Организиране на емблематични за град София младежки събития и форуми"
Вид дейности: Създаване на аудио приложение за
Банкя, достъпно в YouToube, с автентични свидетелски
разкази за миналото на града, на сградите, жителите. В
приложението се съдържа и туристическа карта. Към
историите в канала ще отвеждат QR кодове, въведени в
туристическа карта. Проектът предвижда провеждане
на тематични работилници по интереси. Туристическата
карта ще бъде синхронизирана с аудио приложението.

1

2

СОА21- ВК083185/04.03.2021

Район"Банкя"

ОНЧ „А.
СОА21-НЦ62-83-(6)/
Страшимиров 01.03.2021
1926"

„Слушай Банкя"

„Младежки
киноклуб Опознай
българските филми,
заснети в София,,

На картата ще бъдат отразени 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. Заключително
събитие - хепънинг по повод 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: Създаване на младежки киноклуб, в
който да членуват младежи с интерес към киното,
исзкуството и архитектурата. Представяне на български
филми от 60-70те г. с анализ на кино критиката и
архфитукрутарата в дадения период. Събитията и
клубната дейност ще са под формата на клубни срещи;
прожекциите ще са безплатни за членовете на кино
клуба, ученици от гимназиален етап на обучение,
студенти, младежи, безработни. 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.
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
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СОА21-НЦ6283(64)/04.03.2021

СОА21-НЦ62-83(68)/04.03.2021

Фондация
"ПОдЛЕЗНО"

Сдружение
"МоКактус"

„Литературен
подлез"

Вид дейности: По повод годишнината от смъртта на
Иван Вазов, в подлеза на пазар „Иван Вазов",
фондацията ще 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.
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

Вид дейности: Изготвяне на ръководство с обучителни
видеоматериали за създаване на виртуални ученически
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 събитие по повод Деня на София.
"виртуални
Целева група: 75 участници, от които 60 от 15 до 18 г.,
ученически събития"
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, възнаграждения за лекторите, водещи
обученията, наем на камери и стативи за тях,
видеосмесител и др.

300,00
л: >
1

294,00

7000,00
' -

3014,20

Й-Шр-’J У
”

общо по тема 1.

■
..

22400,00

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 183 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.6 от вс.л.11
2.2. "Личностно и кариерно развитие. Уменията на 21 век"

5

СОА21-НЦ62-83(43)/04.03.2021

Фондация
"Център за
развитие на
медиите"

"Ваксинация срещу
дезинформация"

Седем обучителни и демонстрационни 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
преносим 5G рутер за виртуална обезпеченост и
стрийминг, наем на камера, изработване на винили на
стойка

'

300,00

'

7000,00

■г

Вид дейности: Проектът цели да синхронизира
търсенето 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

СОА21-НЦ62-836
(25)/04.03.2021

2. СУ „Акад.
Емилиян Станев"

труда,
- посещения на предприятия от браншове с недостиг на
„Бъдеще в България"
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

■
300

.

...

7000,00
’■

Общо по тема 2.

14000,00

2.3. "Ваканция в действие"

7

СОА21-НЦ62-83(37)/04.03.2021

НИМ анимейшънс "Филмова ваканция
-училище за
- преОткрий
кино и телевизия видеото"

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/, 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

300,00

6600,00

__—

8

СОА21-НЦ62-83(3)/01.03.2021

119.СУ „Акад. М.
Арнаудов"

„Ваканция за
отличници"

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
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

300,00

Общо по тема 3.
ОБЩО

7000,00

______________
13600,00
50000,00

Cl О ЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 183 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.7 от вс.л.11

Комисията предлага за финансиране описаните по-горе 8 проектни предложения, събрали най-висок брой точки при оценяването.
Комисията е определила за финансиране проекти във всяка тема. Водена от качеството на проектната идея и реалистинността на бюджета,
за сметка на уеднаквяване броя проекти по темите, Комисията предлага за финансиране 4 проекта по тема „Организиране на
емблематични за град София младежки събития и форуми", които ще приобщят по-голям брой млади хора към проектните дейности и ще
генерират широк обществен отзвук.
Комисията счита бюджетите за реалистични, с оглед на което, сумите за финансиране на проектите са идентични с поисканите и отговарят
на получените точки. Изключение прави проектът на сдружение „МоКактус", оценен с по-нисък брой точки - 294. За осъществяването на
проектната идея са разпределени оставащите средства от Подпрограма „Моят град" в размер на 3 014 лв.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 183 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.8 от вс.л.11
50 000

Проекти за финансиране по Програма СОФИЯ - ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ
III. СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА, ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА

’■°’

№

Рег.№

Кандидатстваща
организация

1

2

3

Име на проекта

Описание (вид дейности, целева
група, средства за...)

Общ брой
точки

с
одобрена
сума
7
финансиране
лева

4

5

6

8

■

Тема 3.1. "Създаване на условия за интеграция на хора с увреждания, малцинствени и маргинализирани групи, хора в неравностойно
положение"
дариiелека Kaivnianия аа репивиране па
стари мебели в 5 работилници,
неформално образование, превенция на
социално изключване, рисково

поведение, агресия и насилие, дейности
по реставрация на мебели;

ЦГ/: 50 младежи (хЮ х 5работилници) от

1

СОА21-НЦ62-83/51/
04.03.2021

Сдружение Съвет на
жените бежанки в
България

„Младите за нов
живот на старите
мебели"

разл. националности в инициатива за

набиране и възстановяване на мебели
възм. за включване на още 35-45

6000,00

274

участници;
Средства за: дизайн и ППП на
информационни материали, превод на

текст, видеоуслуги за дарителска

*

кампания, наем зала за обучения,

■> X

хонорари, транспорт, инструменти,

материали

Създаване на велоклуб за глухи и
чуващи младежи по планинско
колоездене; провеждане на спортни

инициативи на Витоша, умения в

2

СОА21-НЦ62-83/21/
04.03.2021

Фондация „Силата на „Споделени
глухите деца"
Велоприключения"

използване на жестов език
ЦГ: 20 младежи (15-29г.) от които 10 с

5000,00

268

увреден слух
Средства за: жестов превод, велопоход,

-

информационни материали, хонорари,

Социална интеграция на младежи с

увреждания в CO чрез системни
занимания по кърлинг спорт и
създаване на навици за екипност и
социално присъствие. Повишаване

опита на млади хора в занимания по

3

СОА21-НЦ62-83/18/
04.03.2021

спорт; Информационна кампания,

Сдружение „Кърлинг „Кърлингът- всички
помагало за не/професионални
клуб - Н СА"
сме един екип"
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;

260

4385,00

CIO ЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 183 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.9 от вс.л.11
Осигуряване на достъп до атрактвини

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

4

СОА21-НЦ62-83/7/
02.03.2021

Фондация „Ела и ти"

„Отвъдният бряг"

превенция на социално изключване на
млади хора в неравностойно
положение; популяризиране проекта,

■

4386,00 .

256

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
лбппиляамр кпмгл/мативи

Вид дейност: младежи със СОП,
социална адаптация, издаване на

14О.СУ„Иван
Богоров"

5

СОА21-НЦ62-83/14/
02.03.2021

Партньор:
РЦПППО

Н
<

вестник, конкурс за лого на УС, фестивал

на изкуствата, оформяне на кътове за

„Споделено бъдеще отдих и общуване;
заедно, споделени ЦГ: 175, от които 107 от разл. етнически
групи, 12 младежи с увреждания;
пътеки"

249

* 1И

ей
■

4385,00

Средства за: консумативи за принтер,
растения, градински инструменти,

консумативи, четки, бои.

общо по тема

24156,00

■ •

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 183 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.10 от вс.л.11
3.2. Превенция на рисково поведение, здравно и гражданско образование

Академия здравни, екилсиични и
гражданско образование, беседи със
здравен медиатор и диетолог, Еньовден

в ПГСС, спортни срещи с отбори от
сродни училища, екологични кампании

6

СОА21-НЦ62-83/52/
04.03.2021

ПГСС БУЗЕМА

Подаваме ръка, за
да успееш

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

’v

---- .

..

284

6844,00

282

7000,00

~

работилници
ЦГ: 52 уч. (15-19), от които 9 младежи с
увреждания, 43 уч. от рискови групи, 2
разл. етнос и други възрастови групи;

Средства за: възнаграждения екип,

обучителни материали, транспортни и
застраховки, награден фонд, дизайн и
печат на информационни материали,

сандвичи и мин. вода

7

СОА21-ВК08-1594/2/
01.03.2021

Чрез МКБППМН чрез
CO - Район
Кремиковци
„Добрият пример Партньори:
вдъхновение за
85.СУ; 162.ОбУ;
117.СУ; Спортен клуб младите"
по гимнастика и
стрийт фитнес; БАСП;
ПИЦпоПН

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. (15-29) от разл. етноси и

рискови групи;
Средства за: възнаграждения, форум
театрално представление; плакети, 3 бр.
мултимедиен прожектор, флипчарт,
консумативи;

■
Дългосрочна инициатива, посветена на
психическото и сексуалното здраве в
ЛГТБИ общността; безплатни

8

СОА21-НЦ62-83/45/
04.03.2021

Фондация ГласБългария
Партньори:
Българско общество
по групова анализа и
групови процеси;
Сдружение "Здраве
без граници"

индивидуални консултации с

професионални психотерапевти,

информационна кампания за превенция

на ХИВ в сътрудничество с инфлуенсъри

„Кабинет „Дъга"и партньори;
психическо здраве и
- ЦГ-140 младежи с възможност за
превенция на ХИВ" включване над 6 000 участници в

6000,00

276

кампании и чрез социалните мрежи
- Средства за : консултации с
психотерапевти, разходи по организация

на събитие, печат на брошури, графичен
дизайн

Превенция на деструктивните
поведенчески прояви сред учениците в

горен курс, тематични обучения:
превенция на насилие, агресия, тормоз

ЖййкМйййк

и негативни прояви в училище, подкрепа
на личностното развитие, зависимости и

9

СОА 21- ВК081594/1/26.02.2021

РА „Сердика"
Партньори:
ПИЦпоПН

„Насърчаване на
посоциалното
поведение"

алтернативи; провеждане на рокурок и
турнир по футбол;
ЦГ: 350 уч. (15-18), 70 уч. от разл.

6000,00

274

етнически групи
Средства за: преки разходи: награден

•

фонд, екипи и бранд, озвучителна

система, лекторски хонорар, минерална
вода;

rLi V' ’Д*
оощо по тема
2

ОБЩО

25844,00

- :

:
50000,00

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 183 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.11 от вс.л.11
Мотиви

Комисията предлага за финансиране описаните по-горе 9 проекта, събрали най-висок брой точки при оценка на
ефективността, съгласно критериите на Програмата.
Комисията е определила за финансиране проекти във всяка тема.
Комисията предлага за финансиране 5 проекта по тема 3.1.„Създаване на условия за интеграция на хора с увреждания,
малцинствени и маргинализирани групи, хора в неравностойно положение" и 4 проекта по тема 3.2. "Превенция на рисково
поведение, здравно и гражданско образование".
Комисията предлага: проектите, получили над 280 точки да бъдат финансирани на 100% в рамките на исканото от
кандидатстващите организации финансиране; следващите три проекта, получили над 270 точки - да бъдат финансирани в
размер на по 6000 лева, а проектът с 268 точки - да получи финансиране в размер на 5000 лева.
В рамките на оставащия финансов ресурс по подпрограмата - да бъдат финансирани следващите по брой точки три проекта
в размер на 4385 лева, за да се осигури подкрепа и реализация на проектните идеи на повече организации по подпрограма
"Споделени пространства, толерантност и подкрепа".

