РЕШЕНИЕ
На Програмния съвет на Столична програма „Социални иновации“
Днес 04.03.2022 г. в изпълнение на Заповед № СОА18-РД01-410/02.11.2018 г., изм. със Заповед № С0А19-РД91-123/02.04.2019 г. , изм. със Заповед
№ С0А20-РД91-3/03.01.2020 г. на Кмета на Столична община , изм. със Заповед № СОА20-РД91-355/09.10.20г., , изм. със Заповед № СОА20-РД91435/25.11.20, взе следното решение:
В срок до 31.01.2022 г. в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ постъпиха 30 проектни предложения за участие в
Столична програма „Социални иновации“.
Дава съгласие да бъдат подкрепени 19 проектни предложения, като бъдат използвани средства и от ежегодните разходи за управление и
администриране на Програмата.
Одобрява доклад становище с окончателно класиране по низходящ ред по точки, мотиви за класиране на проекти по Столична програма „Социални
иновации“ и предлага за финансиране следните класирани по низходящ ред проектни предложения:
1. Сдружение „Мулти култи колектив“- проект „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София“ – 102.5т.
2. Фондация „Инициатива за социална интеграция“ - проект „Иновативна подкрепа за психично здраве на хората със зрителни увреждания“ –
102т.
3. Сдружение „Безопасни детски площадки“ - проект „Разбери как можеш!“- 101т.
4. Фондация „Конкордия България“ – проект „Катерене без граници – терапевтична програма за деца с психомоторни затруднения“ – 99.5т.
5. Фондация „ЕМПРУУВ“ – проект „Изкуството пробужда“ – 98т.
6. Фондация „Арт работилница Роте“ проект – „Социален театър – ранните бракове сред ромите в София“ – 97.5т.
7. Сдружение „Пиши и мечтай“ – проект „Социална иновация чрез музика“ – 97.5т.
8. Фондация „“Рийчаут“ проект –„ АБВ – първи стъпки“ – 97т.
9. Сдружение „Тишина“ –проект „Иновативен дигитален жестов театър“ – 94.5т.
10. Фондация за образователна трансформация - проект „Весел светофар“ – 94.5т.
11. Фондация „Фабрика за анализи и решения“-проект „Интернет-платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна
грижа в Столична община“ – 93.5т.
12. Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“ – проект „Коридор 19“ – 92.5т.
13. Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ - проект „Дигитални иновации за социална интеграция сред подрастващите“ –
92.5т.
14. Фондация „Ела и ти“ – проект „Приключенци“ – 91.5т.

15. Театър „Цвете“- проект „Приказно междучасие“ – 90т.
16. Фондация „Можем заедно“ – проект „Децата и конете – игра, лечение, приятелство“ – 89.5т.
17. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ – проект „Стъпка напред – повишаване на уменията на учители и педагози за превенция на домашното
насилие“ – 87.5т.
18. Фондация „Мотиф“ – проект „Unsilenced: Обучение и създаване на подкаст от бежанци, живеещи на територията на Столична община“ – 86.5т.
19. Фондация „Аме“-проект „Павилион надежда“ – 84.5т.
Програмният съвет одобри класирането по низходящ ред на точките на следните проекти по Столична програма „Социални иновации“, които няма
да бъдат финансирани:
20. Фондация „Образователно равенство аутизъм-България“-проект Прилагане на иновативен холистичен модел „Ефективен комуникационен
модел /ЕКМ/ за работа с деца с разстройство от аутистичния спектър-обучение на специалисти и родители практически и в дигитална среда“ –
79.5т.
21. Българска Хънтингтън асоциация – проект „Дигитални групи за подкрепа на хора с редки болести“ – 76т.
22. Народно читалище „Васил Левски 1928“-проект „Танцувай с мен“ – 72т.
23. Сдружение „Екс нихило“ – проект „Искам да стана“ – 70.5т.
24. Фондация „Артиш“- проект „Ритъмът на живота“- 67.5
25. Футболен клуб „Конкордия“ – проект „Спортно социална интеграция на момичета и девойки от маргинализирани групи и социални
институции“- 66.5
26. Сдружение „ПравоДаря“-проект „На крилете на природата-създаване на благоприятна паркова среда в забързаното ежедневие“ – 60т.
27. Народно читалище „Стоянка Соколова 1999“ – проект „Работа за всички“ – 60т.
28. Фондация „Мини Арт“ проект – „Социален цирк 2022“ – 56т.
29. Фондация „Детето и фолклора“ –проект „Героите на предците ни“ /Социално приобщаване и толерантност чрез културно-историческото ни
наследство/ - 45.5т.
30. Сдружение Клуб „Сторм райдърс“ – проект „Алтернативен спорт с Футбол на маса“ – 0 т.

