ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА/
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот
Оперативна цел: Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез използване на нови технологии
Мерки
Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
- стимулиране на участието на младите хора в общински инициативи и дейности;
- подобряване комуникацията и диалога на общинските структури с младежки организации
Планирани дейности от дирекция „Спорт и младежки дейности“

Изпълнител / Партньор

Кампания #Софиявкъщи, свързана с въведеното „извънредно положение“ и Дирекция „Спорт и младежки дейности“
ограничителните мерки за превенция разпространението на COVID-19.
Кампанията е насочена към стимулиране на младите хора за отговорно
поведение и споделяне на позитивни послания, свързани с поезия, музика,
спорт.
„Отворени дни“, свързани с популяризиране на Програмите за
финансиране на спортни, образователни и младежки дейности на Столична
община

Провеждане на ежемесечни конферентни работни срещи с
неправителствени организации и студентски съвети за популяризиране на
общински инициативи и реализиране на съвместни дейности

Над 200 участници от образователни
институции, младежки организации, спортни
клубове

Национален младежки форум /НМФ/,
НЦИДА, Фондация „Прознание“, „Български
младежки делегати“ в ООН, Център за
развитие на медиите, Национален студентски
дом, Национално представителство на
студентските съвети и др.

Източник на финансиране/
Ресурси
Бюджет на дирекция СМД

Не се планира финансов ресурс

Не се планира финансов ресурс
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Създаване на условия и проектно финансиране на кампании, свързани с
превенция на агресията по пътищата и безопасност на движението –
разработване на видеоклипове, информационна и комуникационна
кампания, насочена към младите хора
Планирани дейности от дирекция „Култура“
СГХГ
Пътуваща образователна изложба, запознаване на учениците от 91. НЕГ,
Училище по изкуства АРТИС и др.
Изработване на нова образователна програма, част от изложбата
„Ретроспективна изложба на К. Щъркелов“
ОКИ ДК – „Средец“- Развитие на инициативата за децентрализация и
провеждане на събития в нетрадиционни пространства за култура.
Активно използване на социалните мрежи и новите технологии.

Съвет по безопасност на движението на
децата в София /СБДДС/

Изпълнител / Партньор
Софийска градска художествена галерия

Д-я „Култура“ при СО, ОКИ ДК „Средец“ ,
Район „Оборище“, Район „Подуяне“, Район
„Банкя“

Бюджет на СБДДС

Източник на финансиране/
Ресурси
СГХГ

Дирекция „Култура“ при СО,
ОКИ ДК „Средец“ и районните
администрации

- Усъвършенстване на системата „Отворени врати“, с фокус младите хора.

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

- Провокиране на младежката креативност и създаване на нови и иновативни
форми на изкуство.
Увеличаване авторитета на мащабните събития, организирани от ОКИ ДК
„Средец“ като: концертен цикъл „Остров на музиката“, концерти в Столично
Ларго, Фестивал на изкуствата „София твори“ и др.
Планирани дейности от ЦПЛР – „Център за изкуство, култура и
образование – София“
Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
- Дейности по проект „Мобилна младежка работа“, част от партньорство
по проект Еразъм +, КД-Mobile Youth work: Shaping European Practices.
Създават се условия за въвеждането на дейности за млади хора,
живеещи в слаборазвити икономически райони, хора в неравностойно
положение или географски райони, отдалечени от големия град.

ОКИ ДК „Средец“ и художествените
колективи на Дома

ОКИ ДК „Средец“ и
художествените колективи на
Дома

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси
ЦПЛР ЦИКО „София“ в партньорство със Програмата
Еразъм +, КД2Сдружение „Маверик“ – София и Младежко Сътрудничество за иновации и
сдружение за мир и развитие на Балканите обмяна на добри практики
/МСМБР/, Пловдив, както и международното
партньорство
на
6
неправителствени
организации от Норвегия, Латвия, Литва,
Румъния, Италия
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Дейността включва и популяризиране на възможностите за учене и
развитие на младите хора, личностно развитие на социални умения.
-

Представяне на Стратегията за младите хора

-

Участие но младите хора от Младежкия съвет на ЦПЛР ЦИКО „София“
в общински инициативи и дейности

-

Среща на Младежкия съвет с представители на Столичен общински
съвет.

-

Развитие на уменията на младите хора за критично мислене и ползване
на информационни източници. Безопасно използване на интернет, като
източник за информация.

-

Повишаване на капацитета на институцията и участието на младите
хора в обществените процеси и процесите по вземане на решения, при
изграждането на младежки център в Столична община в рамките на
ЦПЛР ЦИКО „София“

-

Подаване на проектни предложения по програмите на Столична
община с фокус дейности за млади хора

Съвместни дейности, срещи и информационни кампании с експертите
на Столична община - Дирекция „Спорт и младежки дейности“ по
реализирането на Стратегия за младите хора 2027 г.
Оперативна цел: Стимулиране на младежката активност – насърчаване на ученически и младежки форуми на самоуправление при реализиране на
младежки форуми, кампании и дейности
Мерки:
Насърчаване на самоорганизирането на младите хора чрез дейности в областта на гражданското образование и обучение, неформалното образование
- иницииране и организиране на информационни кампании за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им, като част от местната
общност, в това число и възможности за подкрепа по отделните финансови инструменти на Столична община;
- стимулиране на младежката инициативност, сътрудничество, обмяна на опит и мобилност;
- и др. очаквани резултати.
Планирани дейности от дирекция „Спорт и младежки дейности“
Изпълнител / Партньор
Източник на финансиране/
Ресурси
Инициатива за Ученически съвети, Ученически Парламенти „Нашият
Асоциация за развитие на София, НСА „В.
Бюджет на дирекция СМД
спортен празник“ – конкурс за спортни иноватори за провеждане на
Левски“, Национално издателство „Аз Буки“,
спортен празник с участието на родители, учители и ученици. Награждаване и
-
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финансиране на най-успешните и нестандартни идеи за спортни празници на
ученически форми на самоуправление

Британски съвет, Спортс Мендижмънт България

Инициатива за Ученически съвети, Ученически Парламенти, Младежки
общности и Студентски съвети „Младежки свят“ – конкурс за младежко
доброволчество. Награждаване и финансиране на проектните идеи, свързани
с подкрепа на рискови групи, младежка инициативност, отправяне на
позитивни послания към младите хора.

Асоциация за развитие на София, НСА „В.
Левски“, Национално издателство „Аз Буки“,
Британски съвет, Спортс Мендижмънт България

Планирани дейности от дирекция „Култура“

Изпълнител / Партньор

СГХГ: включване на нови доброволци, за изработването на нова
образователна програма; запознаване на младите хора със структурата и
историята на СГХГ
ОКИ ДК – „Средец“- Традиционен мултижанров фестивал „Път към славата“
- откриване на млади таланти в различните видове изкуства
ОКИ ДК – „Средец“- -Насърчаване на творческите колективи за участие в
конкурси и фестивали в страната и чужбина и кандидатстване за финансиране
в отворените за целта програми
ОКИ ДК – „Средец“- Увеличаване броя на изпълнителите и участията в
различни конкурси и фестивали
Планирани дейности от Асоциация за развитие на София

Софийска градска художествена галерия

Бюджет на дирекция СМД

Източник на финансиране/
Ресурси
Софийска градска художествена
галерия

ОКИ ДК „Средец“ , Арт център
„Кърнолски“

ОКИ ДК „Средец“ , Арт център
„Кърнолски“

ОКИ ДК „Средец“ и художествените
колективи на Дома

ОКИ ДК „Средец“ и
художествените колективи на
Дома

ОКИ ДК „Средец“ и художествените
колективи на Дома
Изпълнител / Партньор

ОКИ ДК „Средец“, спонсорства
и дарения
Източник на финансиране/
Ресурси
Съфинансиран по програма
„Еразъм +“ на ЕС

Серия от обучения за учители и ресурсни материали за провеждане на
урок по проект „Включващи общности чрез образование за медийна
грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ).
Планирани дейности от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“

АРС, в партньорство с Коалиция за медийна
грамотност и Асоциация на европейските
журналисти
Изпълнител / Партньор

Оценка на потребностите на деца и младежи, настанени в специализирани
институции от практически умения за живот извън институцията

РДСП, Дирекция СУДВ – СО, НПО

Източник на финансиране/
Ресурси
Не се изисква

РДСП, Дирекция СУДВ – СО, НПО

Не се изисква
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Разработване и реализиране в институцията на модули за обучение в
практически умения, съобразени с възрастта на децата и младежите

НПО

Не се изисква

ЗСУ, ДСП, Дирекция СУДВ – СО

Не се изисква

Осигуряване на временно кризисно жилищно за настаняване на младежи.
Предоставяне на психологическа подкрепа, правна помощ и консултиране
ДБТ, ЗСУ, Дирекция СУДВ – СО

Не се изисква

Разработване на програма за обучение и привличане на обществени медиатори
– хора от целевите общности

Консултиране и съдействие за намиране на работа на младежите, напускащи
соц. услуги - резидентен тип;
Професионално насочване;
Разработване на автобиографии и други документи за кандидатстване на
работа
Разработване и реализиране в социалните услуги на модули за обучение в
практически умения, според разписаните индивидуални оценки на
потребностите и индивидуални планове за действия на децата и младежите

Не се изисква
Дирекция СУДВ – СО, РДСП, НПО

Не се изисква
Дирекция СУДВ – СО, РДСП, НПО

Изграждане на нагласи за пълноценен живот на деца и младежи, настанени в
социални центрове на територията на Столична община, чрез изготвяне на
месечни и годишни планове за осъществяване на социални и културни
мероприятия, и други извънкласни и извънучилищни дейности
Участия в регионални, национали и международни спортни събития и форуми
на деца и младежи в риск
Планирани дейности от ЦПЛР – „Център за изкуство култура и
образование – София“
Насърчаване на самоорганизирането на младите хора чрез дейности в областта
на гражданското образование и обучение, неформално образование
-

Дирекция СУДВ – СО
ЗСУ

Изпълнител / Партньор

Не се изисква

Източник на финансиране/
Ресурси

ЦПЛР – ЦИКО „София“

Участие на Младежкия съвет на ЦПЛР ЦИКО „София“ в дейности,
информационни кампании на Столична община
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-

Развитие на дейността на Младежкия съвет на ЦПЛР ЦИКО „София“ в
посока стимулиране на инициативност, сътрудничество с други
структури, обмяна на опит, мобилности

-

Кандидатстване с проекти по програмите на Столична община за
осигуряване на допълнителни средства за подпомагане реализирането
на дейности с младите хора в Столична община

-

Участие в международни образователни проекти по програма Еразъм –
КД1 и КД2 със сектор „Младеж“

Планирани дейности от дирекция „Европейски проекти и програми“

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси
Програма „Europe Aid” на ЕК

Проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на Дирекция „Европейски политики и програми
устойчивото развитие“:
- Обучения;
- Разработване на образователно помагало за устойчиви градове и
общности;
- Ангажиране на учители и ученици;
- Образователни инициативи за насърчаване активното участие на
младежките лидери;
- Училищни инициативи;
- Международно лятно училище „Устойчиви градове и общности“
Оперативна цел: Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество
Мерки:
Организиране и подкрепа на информационни борси/кампании и инициативи за икономическа активност на младите хора
Приемственост между етапи и степени на образование, информираност и възможност за продължаващо образование, и кариерно развитие на младите хора
– даване на повече възможности за стаж.
Реализиране на дейности и програми в подкрепа на неформалното обучение и предприемачество. Връзка между образователни институции и
представители на бизнеса.
Осигуряване на модерна образователна и социална инфраструктура за качествено образование, и развитие на младите хора.
Насърчаване на подпомагане на младите хора с изключителни постижения в областта на иновациите
- информация за продължаващо обучение и развитие на младите хора;
- ефективна инвестиционна политика в образователна и социална общинска инфраструктура
Планирани дейности от дирекция „Спорт и младежки дейности“
Изпълнител / Партньор
Източник на финансиране/
Ресурси
Създаване на условия и проектно финансиране на кампании, свързани с
Съвет по безопасност на движението на
Бюджет на СБДДС
превенция на агресията по пътищата и безопасност на движението –
децата в София /СБДДС/
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разработване на видеоклипове, информационна и комуникационна кампания
насочена към младите хора;
Създаване на условия и проектно финансиране на дейности на НПО в
областта на неформалното образование, кариерно развитие и
младежко предприемачество;

Дирекция СМД и НПО

Младежка Съдийска Академия – обучение на ученици от гимназиален етап
за организатори и съдии на спортни събития – сертифициране на
обучението, включване в организация и провеждане на спортни събития на
Столична община

Дирекция СМД и Национални Федерации

Планирани дейности от дирекция „Култура“

Изпълнител / Партньор

СГХГ - сътрудничество между образователните институции и артисти – Софийска градска художествена галерия
куратор, изкуствовед, историк и изследовател на изкуството;
Съпътстваща програма с образователен характер
ОКИ ДК „Средец“ и художествените
ОКИ ДК – „Средец“ - Насърчаване на художествените колективи в търсене и колективи на Дома
осигуряване на спонсорства и дарения за определени творчески проекти.
Подпомагане на художествените колективи в реализирането и презентация на
иновативни продукти в различните жанрове изкуства.
ОКИ ДК „Средец“ ,
Кандидатстудентска борса и висши учебни
ОКИ ДК – „Средец“ - Продължаване на традицията за организиране на
заведения.
Кандидатстудентска борса и срещи с лектори от висши учебни заведения.
Повишаване информираността на по-голям брой млади хора за
възможностите, свързани с тяхното бъдещо образование и кариерно развитие
Планирани дейности от Асоциация за развитие на София
Изпълнител / Партньор
Серия от състезания и хакатони:

Бюджет на Програма за развитие
на ФВС
За 2020 година – 3 проекта на
НПО и 4 проекта на
образователни институции
Бюджет на дирекция СМД

Източник на финансиране/
Ресурси
Софийска градска художествена
галерия
ОКИ ДК „Средец“,
Кандидатстудентска борса и
висши учебни заведения.
ОКИ ДК „Средец“

Източник на финансиране/
Ресурси

АРС в партньорство с Българско ядрено
дружество, Военна академия „Г.С.Раковски“,

Ядрен хакатон
АРС с Data Science Society
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Hack&Design Challenge

Министерство на Икономиката и RST-TTO (
Risk Space Transfer Office), БАН; АРС е
партньор

Събития, свързани с иновациите и дейностите в областта на космоса: Два
хакатона на космическата тематика: „Copernic Hackathon – Sofia -2020” и
“Act in Space – Sofia 2020”

АРС с Платформа по Кибер сигурност

Хакатон по градска кибер сигурност
АРС
Хакатон по медийна грамотност. Участници: училища

Гьоте институт, АРС е партньор

GameNight
Планирани дейности от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
Стимулиране на участието на всички младежи, завършващи средно
образование в кампанията „Подкрепи една мечта“

Изпълнител / Партньор
Персонал социална услуга, училището в
което се обучават младежите и бюрата по
труда
Изпълнител / Партньор

Планирани дейности от ЦПЛР – „Център за изкуство култура и
образование – София“
- Сътрудничество между факултетите на Софийския университет и ЦПЛР – ЦИКО „София“
ЦПЛР ЦИКО „София“ в различни направления:
Софийски университет
1. посещение на студенти;
2. студентски стажове в ЦИКО „София“;
3. кариерно ориентиране на младите хора от ЦПЛР ЦИКО „София“ за
продължаващо образование и обучение във висшите училища
-

Провеждане / включване в образователни форуми за кариерно
ориентиране на младите хора;

-

Реализиране на дейности в областта на предприемачеството и
гражданската активност;

Източник на финансиране/
Ресурси
Не се изисква
Източник на финансиране/
Ресурси
Средства от държавния и
общински бюджет
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-

Въвеждане на дейности в областта на науката и технологиите,
застъпване на повече образователни дейности, подкрепени чрез
технологиите;

-

Реализиране на проект „Изграждане на Младежки център в Столична
община, от финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.;

Разработване на пълен технически и инвестиционен проект за
изграждане на детски и младежки образователен център – филиал на
ЦПЛР – ЦИКО „София“ в район Банкя
Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора
Мерки
-

Подкрепа на проекти в областта на науката, културата, историята и традициите, технологиите и междукултурния диалог сред младите хора.
Достъп до общинска инфраструктура, като територия за младежко творчество
- стимулиране на младежи с таланти в областта на науката, изкуството и технологиите;
- създаване на ефективна среда за младежки инициативи и кампании

Планирани дейности от дирекция „Спорт и младежки дейности“

Изпълнител / Партньор

Създаване на условия и проектно финансиране на дейности на Дирекция СМД,
образователни институции НПО, в областта на история, традиции, Образователни институции, НПО, ЦПЛР
образование, подкрепа на личностното развитие и междукултурен диалог.
При обявена сесия на общинска Програма за развитие на ФВС са подкрепени
проекти на училища и младежки организации за инициативи и отразяване
на годишнини:
- 75 години ООН и 65 години България в ООН
- 170 години от рождението на Иван Вазов
Създаване на условия за подкрепа и съфинансиране участието на младежи,
спортни отбори и индивидуални участия в международни форуми

Дирекция СМД

Източник на финансиране/
Ресурси
Бюджет на Програма за развитие
на ФВС
За 2020 година – 6 проекта на
училища, 8 проекта на районни
администрации, 2 проекта на
НПО

Програма
мащабни
младежки
развитие
спорт

за съфинансиране на
спортни събития и
форуми и Програма за
на детско-юношеския
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Планирани дейности от дирекция „Образование“

Изпълнител / Партньор

Предоставяне на едногодишни стипендии за ученици от VII и XII клас, дирекция „Образование“, дирекция „Спорт и
съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца младежки дейности“
с изявени дарби
Планирани дейности от дирекция „Култура“
Изпълнител / Партньор
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ” 2020

Фондация „Млади виртуози“

• Международен конкурс „Млади виртуози“ 2020 специалност кларнет на
името на Петко Радев;
• Международен конкурс „Млади виртуози“ 2020 специалност пиано във
връзка с 250 годишнина на Бетовен.
• Годишна среща на Борда на EMCY / Европейския съюз на младежките
музикални конкурси/ Среща - разговор с Международното жури и
изработване критериите за оценяване на младите музиканти.
• акцент в изданието - Академия за майсторство. Майсторски класове на
членове на Международното жури от изминали издания

Източник на финансиране/
Ресурси
Държавен бюджет
Източник на финансиране/
Ресурси
Календар на културните събития
на Столична община
5 000 лв.

Театрална работилница „Сфумато“
МАЛЪК СЕЗОН 2020
Международен фестивал, с повече от шейсет събития за най-креативните и наймладите в изкуствата. Танцови и театрални пърформанси и представления,
ателиета, литературни и поетични четения, сценични прочити на съвременна
българска драматургия, концерти, прожекции на късометражни и
пълнометражни филми, изложби и инсталации на визуални артисти, дискусии
и представяния на оригинални творчески идеи. Фестивалът кани млади и
утвърдени чуждестранни гости от много страни. Те представят институциите,
с които са свързани, творчеството и методите им, гостуват със свои
представления, провеждат ателиета с български артисти; осъществява се
активен творчески обмен между практики и идеи, обогатяващ европейския
културен контекст. Най-активната творческа борса в българската култура.

Календар на културните събития
на Столична община

Младежки театър „Николай Бинев“

Календар на културните събития
на Столична община
5 000 лв.

XIII „ПАНАИР НА МЛАДИТЕ – SITE-SPECIFIC THEATRE“ 2020
Фестивалът „Панаир на младите“ се провежда всяка година от 2007 г., като
дава трибуна на най-младите артисти в сценичните изкуства, които реализират
своите първи професионални опити. От 2016 г. фестивалът се преформатира,
запазвайки фокус върху младите, но развивайки една слабо застъпена у нас
сценична практика – site-specific театъра, който представлява вид сценично

20 000 лв.
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представление, вдъхновено от конкретно специфично пространство.
Фестивалът е единственият по рода си в България, който се провежда в този
формат. Насърчаването на този вид сценично изкуство спомага за
утвърждаването на София като съвременен театрален център, развиващ
европейските сценични практики и за изграждането на необходимите културни
мостове между българските и европейски творци.
Студентско общество
КОМПЮТЪРНО ПРОСТРАНСТВО
Компютърно пространство (www.computerspace.org) е некомерсиален пространство
международен фестивал за компютърни изкуства с престижно международно
участие и отзвук във всички големи медии в София и страната. Това е един от
първите по рода си фестивали в София и Европа, който до момента има 31
издания. През октомври 2020 г. ще се проведе 32-рото издание на форума. През
годините в него са участвали над 10 000 международни участници и проекти
(фирми, студия и индивидуални участници). С многобройните си проекти и
посетители от цял свят “Компютърно пространство” е най-значимото събитие
за компютърни изкуства в Югоизточна Европа.
РЕЗИДЕНТСКА ПРОГРАМА НА ДЕРИДА ДЕНС ЦЕНТЪР
Десето юбилейно издание. Програмата е насочена към предоставянето на осем
артистични резиденции в Derida Dance Center: 4 чуждестранни и 4 български
екипа от млади танцьори и хореографи в областта на съвременния танц. В
продължение на 3 седмици всеки от тях ще работи и представя свой авторски
проект пред софийска публика. Тази година програмата пилотно ще обедини
ресурс с платформа “Aerowaves”, с цел създаване на по-голяма видимост на
участващите в нея, както и възможност за представяне на успешни имена от
съвременната танцова сцена в София.
Проектът има и образователна част, в рамките на която всеки от
чуждестранните хореографи се съгласява да проведе едноседмично танцово
ателие и да сподели опит с българските си колеги. По този начин се развива
творческият потенциал в столицата.
Предвижда се взаимодействие на съвременни танцьори и хореографи с
артисти от други области – видео и музикални артисти, при което те заедно да
изградят артистично съдържание, което дава възможност за отправяне на
силна творческа провокация както към публиката, така и към младите артисти
в България.
Проектът предвижда дейности, насочени към засилване на диалога и
активната комуникация с публиката, .
„Резидентска програма на DeridaDanceCenter 2020“ надгражда успешния

Фондация „Арт линк“

за

компютърно Календар на културните събития
на Столична община
7 000 лв.
Логистична подкрепа

Календар на културните събития
на Столична община
19 000 лв.
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модел на Derida Dance Center, който бе представен като пример за добра
практика в Европа от експерти от Главна дирекция по култура и образование
към Европейската Комисия през 2014-та година в Брюксел.
180° - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНОВАТИВНО ИЗКУСТВО
180° е иновативно събитие за съвременно изкуство – фестивал
и
платформа/лаборатория за съвременна музика, танц, театър, дизайн и Фондация 180 градуса –
архитектура.
Лаборатория за иновативно изкуство
Мисията на екипа е да предостави условия на млади артисти да развиват
иновативните си творчески идеи. Идеята е да се изключат всякакви артистични
филтри и по този начин те да получат пълна свобода на креативност. Публиката
би могла да се включи в този процес не само като наблюдател, но и като
участник.
Артистите обменят знание, креативни похвати и новости на международната
сцена и създават и нови международни колаборации и мрежи.
ЕЙ ТУ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ 2020
“Ей ту Джаз Фестивал” отбелязва юбилейно десето издание, посветено на 100
годишнината от рождението на Чарли Паркър на 03, 04 и 05 юли 2020 г. със
специална концертна програма, включваща най-ярките имена от българската, Фондация Ей ту зет
европейската и световната джаз сцена, с фокус върху най-младите и
дебютиращи музиканти. Също майсторски класове, детска музикалнообразователна работилница, джем-сешъни, фото-изложба и арт-базар с изделия
на български творци. Фестивалът има ключово партньорство с най-голямата
телевизия за джаз и класическа музика в света MEZZO.
СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА
Десето, юбилейно издание на най-мащабното международно събитие за наука
в България.
Софийският фестивал на науката (СФН) е единственият в страната фестивал
за постиженията на действащи учени и изследователи от България и чужбина.
Програмата включва над 100 събития на сцена, 50 демонстрационни щанда и
много допълнителни активности.
Ежегодно участват около 130 учени, сред които световноизвестни и млади
чуждестранни и български учени. СФН се осъществява с помощта на над 80
доброволци, предимно гимназисти от столични училища. Сред партньорите
на инициативата са държавни институции и организации, университети и
научни институти, чужди мисии, културни институти и корпоративни
организации.

Британски съвет клон България

Календар на културните събития
на Столична община
7 000 лв.

Календар на културните събития
на Столична община
80 000 лв.

Календар на културните събития
на Столична община
20 000 лв.
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ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДА ЗА ПОЛЕТ
В ИЗКУСТВОТО “СТОЯН КАМБАРЕВ” 2020
Официалната церемония за връчване на Наградата за полет в изкуството е Фондация „Стоян Камбарев“
кулминация в целогодишната работа на Фондация „Стоян Камбарев” в
подкрепа на млади български артисти от всички сфери на изкуството. През
2020 г. събитието ще се проведе за единадесети път. Всяка година се номинират
петима млади таланти. Един от тях печели голямата награда, която се състои
от специално изработена бронзова статуетка от художника Кольо
Карамфилов, парична премия в размер на 3000 лв., почетна грамота и найважното - подкрепа в осъществяването на конкретен проект не само за носителя
на голямата награда, а и за всички останали номинирани творци.
24-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ВИТОША" 2020
През изминалите 23 издания на фестивала са присъствали повече от 300
ансамбли от цял свят, като участие са взели професионални ансамбли от над
25 държави.
МФФ „Витоша” е една от културните прояви с международен мащаб и
особена национална значимост, които ни помагат да съхраним своя
национален облик чрез нашия фолклор. На този форум се срещат
представители на различни култури от цял свят. Стотици млади танцьори,
музиканти и певци стават съпричастни на една магическа интернационална
сила, която ги обединява, а именно голямата любов към фолклора.
СОФИЯ И РАЙНА КАБАИВАНСКА В ПОДКРЕПА НА МЛАДИ
ТАЛАНТИ
Проектът представя юбилейното XX издание на международния майсторски
клас на Райна Кабаиванска в София. През последните 20 години неговото
провеждане в столицата я превърна в център за изграждане на млади оперни
артисти, привлякъл 850 изпълнители от 31 държави. Най-талантливите от тях
вече се изявяват с признат успех на сцените на престижни национални и
световни театри. За юбилея през 2020 г. се предвижда Livestream излъчване по
БНТ на заключителния галаконцерт, предоставяне на отворен достъп до
майсторския клас и подготовка и разпространение на специален рекламен
клип, с което се цели активиране на интереса на нови публики към събитието
и към града - домакин София.

Календар на културните събития
на Столична община
5 000 лв.

Народно читалище „Витоша -1851“

Календар на културните събития
на Столична община
8 000 лв.
Логистична подкрепа

НБУ

Календар на културните събития
на Столична община
25 000 лв.
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МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА НА ЮБИЛЕЙНИЯ 10-ТИ АСТ
ФЕСТИВАЛ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР 2020
Юбилейното десето издание АСТ Фестивал ще срещне над 50 чуждестранни
експерти с млади български професионалисти, като даде възможност за обмен
и бъдещи проекти. Предвижда се представянето на 4 спектакъла от някои от
най-големите компании в света: GOBSQUAD (Германия), FORCED
ENTERTAINMENT (Англия), PHIA MENARD (Франция), ORTO-DA (Израел)
и уъркшоп с двама танцьори от SASHA WALTZ & GUESTS (Германия) .

Асоциация за свободен театър;
Сдружение „Момо“

Календар на културните събития
на Столична община
Столична програма „Култура“
32 000 лв.

Фондация Easy Art и СГХГ

Фондация Easy Art и СГХГ

Сътрудничество със Софийския университет и Националната художествена
академия. Студенти от различни специалности ще имат лекции, упражнения и
посещения на различни изложби в СГХГ. Посещенията ще се извършват в
колаборация с изкуствоведите, работещи в галерията.

СГХГ, НХА

СГХГ, НХА

ОКИ „НАДЕЖДА“
Осъществяване на концерти, в които участие взимат млади диригенти, солисти
и композитори

ОКИ „Надежда“

ОКИ „Надежда“

Ежегоден преглед на любителското творчество. Предоставяне поле за изява на
млади, неутвърдени изпълнители от всички жанрове

ОКИ „Надежда

ОКИ „Надежда“

Студентски практики и дипломни работи –предоставяне на възможност на ОКИ „Надежда
студентите за работа с утвърдени музикални състави, диригенти и солисти.
Диригентски курсове и майсторски класове

ОКИ „Надежда“

Назначаване на стажанти в художествено- творческите състави и в
администрацията

ОКИ „Надежда,
НМА „П. Владигеров“,

ОКИ „Надежда“

ОКИ „Средец“ Провеждане на: Трети фестивал на камерната опера и Пети
фестивал на изкуствата „София твори“

Нов български университет

ОКИ ДК „Средец“ и Музикална
къща „Бонев“

СГХГ - ПАРТНЬОРТСВО С ФОНДАЦИЯ EASY ART
Детски и младежки ателиета по рисуване със свободен достъп, чиито теми са
свързани с настоящите изложби в СГХГ. През 2020 темите за ателиетата са
свързани с К. Щъркелов, Дечко Узунов, Андрей Даниел, Изкуството на Света
гора и Атон, Пенчо Георгиев и др.

- Съдействие за реализиране на младежки инициативи и проекти

ОКИ ДК „Средец“ и Музикална къща
„Бонев“

ОКИ ДК „Средец“
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- Създаване на възможности за реализиране на младите таланти и ОКИ ДК „Средец“
представянето на техния художествен продукт пред различни публики

ОКИ ДК „Средец“
ОКИ Дом на културата
„Красно село“

ОКИ „ Красно село“
Четвърти детско-юношески фестивал за театрално изкуство „Пинокио“

ОКИ Дом на културата
„Красно село“

-Участие на театър „Сириус“ във фестивала на иновативните технологии
Webit 2019

ОКИ Дом на културата „Красно село“

ОКИ Дом на културата
„Красно село“

ОКИ Дом на културата
„Красно село“

ОКИ Дом на културата
„Красно село“

ОКИ Дом на културата „Красно село“

ОКИ Дом на културата
„Красно село“
ОКИ Дом на културата
„Красно село“

-. Образователни концерти на КА „Софийски солисти“ с деца и ученици ЧОЩ „Света София“, 51 СОУ „Елисавета Багряна “
- Концерти на студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров“

ОКИ Дом на културата „Красно село“
- Трето издание на „Фестивал на камерната музика с участието на студенти от
класовете на проф. Е. Арабаджиева, проф. А. Карафезлиев, проф. д-р О.
Константинов, гл.ас. Л. Костова и асистент Р. Идеалов в НМА „Проф. Панчо
Владигеров“
ОКИ ДК „Искър“

ДК "Искър"/училища в района

ОКИ ДК "Искър"

Цикъл "Литературен маратон" – отбелязване годишнини на бележити
български поети и писатели по иновативен начин и с участието на младежите

ДК "Искър"/МФ "Утринна звезда"

ДК "Искър"

ДК "Искър"/Районна администрация "Искър"

ДК "Искър"

ДК "Искър"/учебни заведения

ДК "Искър"

ДК "Искър"/Районна администрация "Искър"

ДК "Искър"

Фестивали за младежко творчество:
Национален танцов шампионат "Да подкрепим толерантността с музика и
танц"
Образователни концерти на СДО
"Попътен вятър" – срещи с абитуриенти от учебни заведения в района
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Благотворителни концерти и спектакли с участието на младежки формации.

ДК "Искър"/ЮЗУ

ДК "Искър"

Съвместни концерти с участието на студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" –
Благоеврад.
Планирани дейности от Асоциация за развитие на София
SofiaLab предоставя безплатно пространство за събития в подкрепа
изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и
двата приоритета: Информационни и комуникационни технологии и
Креативни индустрии и иновативни културни проекти
Планирани дейности от ЦПЛР – „Център за изкуство култура и
образование – София“
- Организация и провеждане на мероприятия в областта на културата,
изкуствата, науката и технологиите за изява на интересите и
способностите на младите хора в ЦПЛР – ЦИКО „София“
-

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси
Общински бюджет и подкрепа
от бизнеса

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси
Средства от държавния и
общински бюджет

АРС

ЦПЛР – ЦИКО „София“

Работа с даровити деца и младежи в областта на науката, културата,
историята и традициите, технологиите и междукултурния диалог сред
младите хора

Оперативна цел: Развитие на доброволчеството, като движеща сила за личностно развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и
формиране на гражданското самосъзнание
Мерки
Подпомагане на участието на младите хора в доброволчески инициативи и инициативи свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие
на града.
Насърчаване на младите доброволци да се обучават и да повишават квалификацията си в сферата на доброволчеството
- ефективни механизми, гарантиращи правата на младите доброволци;
- признаване на уменията придобити чрез доброволчество, като форма на неформално образование;
Планирани дейности от дирекция „Спорт и младежки дейности“
Изпълнител / Партньор
Източник на
финасиране/Ресурси
Инициатива за Ученически съвети, Ученически Парламенти, Младежки
Асоциация за развитие на София, НСА „В.
общности и Студентски съвети „Младежки свят“ – конкурс за младежко Левски“, Национално издателство „Аз Буки“, Бюджет на дирекция СМД
доброволчество. Награждаване и финансиране на проектните идеи, свързани с Британски съвет, Спортс Мендижмънт екологията, подобряване на градска среда, отправяне на позитивни послания България
към младите хора – формиране на гражданско самосъзнание.
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Планирани дейности от дирекция „Култура“
СГХГ
Доброволци работят по различни проекти и изложби. Основните умения,
които придобиват са свързани с изследователски процес, предшестващ една
изложба. Доброволците-стажанти повишават своята квалификация при
работа с архиви, библиотеки, при работа с произведения на изкуството, при
комуникация с различни музейни институции

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси

СГХГ

СГХГ

ОКИ ДК „Средец“ Продължаване на сътрудничеството с училища, НПО и
студентски организации за привличане на доброволци

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

- Договаряне на правата и задълженията на доброволците

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

- Издаване на препоръка за положен доброволен труд и придобити умения

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

- Увеличаване броя на доброволците, участващи в културните събития
организирани от Дома и повишаване на техните умения

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

Планирани дейности от Асоциация за развитие на София

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси

Развиване на пилотни инициативи в приоритетните направления:
въздух, градска мобилност, събиране и третиране на отпадъци и
зелени площи - “Пеша на училище”, анализ на възможността за
въвеждане на училищни автобуси, дистанционно измерване на
емисиите от автомобилите и др.
• Организиране на информационна кампания за намаляване на
замърсяването на атмосферния въздух
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Планирани дейности от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
Изпълнение на направените изменения в постановление № 104 на Министерски
съвет от 02.05.2019 г. за разработване на специална писмена процедура за
подбор на доброволци, включваща и проект на договор за наемане на
доброволци от ръководителите на социални услуги, работещи с деца
Планирани дейности по Програма „Зелена София“

Изпълнител / Партньор
Дирекция „СУДВ“, директор социална
услуга и НПО
Изпълнител / Партньор

Доброволческа кампания за студенти и ученици „Пеша на училище“ с цел Проект „Зелена София“ и Асоциация за
запознаване и подпомагане учениците от 1-ви до 4-ти клас. Включване на 3 развитие на София
училища
Планирани дейности от ЦПЛР – „Център за изкуство култура и
Изпълнител / Партньор
образование – София“
- Провеждане на образователни дейности с млади хора, кампании,
ЦПЛР – ЦИКО „София“
насочени в посока екологично възпитание и дейности по опазване на
околната среда и устойчивото развитие нае града
-

Източник на финансиране/
Ресурси
Не се изисква

Източник на финансиране/
Ресурси
Проект „Зелена София“ и
Асоциация за развитие на София
Източник на финансиране/
Ресурси
Средства от държавния и
общински бюджет

Доброволчески акции, свързани с опазването на околната среда

Стратегическа цел: Насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора
Оперативна цел: Насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора
Мерки
Насърчаване и подпомагане на младежки кампании и инициативи, насочени към превенция на зависимости - употреба на наркотични вещества и
алкохолизъм
Интеграция и социално включване на младежи в неравностойно положение
Насърчаване на природосъобразния начин на живот – екологично придвижване и използване на ресурси
- интеграция и социално включване на младежи от различни рискови групи;
- повишаване нивото на информираност, придобити умения и знания за здравословен начин на живот;
- включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите;
- достъпен велотранспорт
Планирани дейности от дирекция „Спорт и младежки дейности“
Организиране и провеждане на спортни събития с участието на ученици и
младежи със свободен достъп – календар на спортни дейности на Столична
община и Фондация „София – европейска столица на спорта“;

Изпълнител / Партньор
Дирекция СМД и Фондация „Софияевропейска столица на спорта“
Дирекция СМД и спортни клубове и
организации

Източник на
финансиране/Ресурси
Бюджет на дирекция СМД и
бюджет на Фондация „София –
европейска столица на спорта“
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Създаване на условия и финансиране на проекти на спортни клубове за Дирекция СМД и НПО, спортни клубове,
дейности с участието на ученици и младежи с увреждания – интеграция и национални организации
социално включване чрез програмно финансиране на дейностите;

Проектно финансиране по
Програма за развитие на ФВС

Подкрепа и финансиране на инициативи, включващи младежи от Спешъл
Олимпикс България, „Отбор на Надеждата“, отбор по баскетбол с инвалидни
колички и др.;

Бюджет на дирекция ПИСТ и
проектно финансиране

Дирекция СМД и висши училища

Активно включване и стимулиране на студентски спортни клубове чрез Дирекция СМД
проектно финансиране и връчване на награди „Спортист на годината“ на
празнични церемонии на висши училища – СУ „Св. Климент Охридски“, НСА
„В. Левски“ – за социално значим проект в областта на спорта и др.
Стимулиране на ученици и младежи с високи постижения в областта на спорта
по повод 17 май – Ден на българския спорт – еднократни финансови стипендии

Дирекция СМД, МЗ, БЧК и БАСПСЗ

Младежка Академия за Здравно образование – обучение на младежки лидери
за здравословен начин на живот, хигиена, превенция на зависимости, Дирекция СМД
репродуктивно здраве, контрацепция, полови предавани болести и др.

Бюджет на дирекция СМД и
Програма за съфинансиране на
мащабни спортни събития и
младежки форуми
Бюджет на дирекция СМД и
Програма за съфинансиране на
мащабни спортни събития и
младежки форуми – за 2020
година – 180 стипендии и 4
материални награди
Бюджет на дирекция СМД

Финансиране на спортни инициативи и кампании за здравословен начин на Дирекция СМД и партньори – СК, НПО,
живот, организирани от училища, спортни клубове и НПО, насочени към ПИЦ
младите хора

Проектно финансиране по
Програма за развитие на ФВС

Подкрепа на инициативи, насочени към превенция на рисково поведение,
превенция на зависимости

Проектно финансиране по
Програма за развитие на ФВС

Дирекция СМД и партньори – СК, НПО,
ПИЦ

Планирани дейности от дирекция „Култура“
СГХГ
Проучване за включване на младежи със зависимости и млади хора в
неравностойно положение в дейността на СГХГ

Изпълнител / Партньор
СГХГ

Източник на финансиране/
Ресурси
СГХГ
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ОКИ ДК „Средец“ и сдружение „Ал-Анон“

ОКИ ДК „Средец“ и сдружение
„Ал-Анон“

- Привличане на млади хора за активно участие в обучение и творчески изяви;

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

- Организиране на разяснителни програми в различни райони и училища;

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

- Организиране на дискусии, касаещи дейностите по превенция на
зависимости;

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец“

ОКИ ДК „Средец

ОКИ ДК „Средец

ОКИ ДК „Средец“
- сътрудничеството на ОКИ ДК „Средец“ със специализирани организации
относно работата с младежи за преодоляване на зависимости;

- Формираме на гражданско самосъзнание чрез участия в дейности, свързани с
изкуство и култура
Планирани дейности от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“

Изпълнител / Партньор

Източник на финансиране/
Ресурси

Повишаване на информираността за рисковете от употребата на забранени
наркотични вещества и за рисковете от употребата на предписани или
закупени без рецепта лекарствени продукти

Дирекция „Социални услуги за деца и
възрастни“, Местни комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН) и ДПС към
СДВР

Не се изисква

Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез
осигуряване на възможности за участие на децата/младежите, настанени в
социалните центрове, във кампании и инициативи за развитие на техните
интереси, способности и таланти

Дирекция „Социални услуги за деца и
възрастни“, Местни комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН) и ДПС към
СДВР

Не се изисква

Провеждане на общински крос „Не на дрогата"

Дирекция „Социални услуги за деца и
възрастни“, Местни комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните към СО (МКБППМН) и
ДПС към СДВР

Дирекция СУДВ
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Планирани дейности от ЦПЛР – „Център за изкуство култура и
образование – София“
- Социално включване на младежи в неравностойно положение,
обучаващи се в ЦПЛР – ЦИКО „София“
-

Обучение и работа с младежи от рискови групи в различните райони
на София

-

Екологични нововъведения в базите на ЦПЛР – ЦИКО „София“

Изпълнител / Партньор
ЦПЛР – ЦИКО „София“

Източник на финансиране/
Ресурси
Средства от държавния и
общински бюджет

Обобщена информация от дирекция „Спорт и младежки дейности“

Директор :

Ирена Димитрова
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