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Финансова подкрепа по програма 

"Кризата като възможност"

KV2_181 „ИГРАЕМ ТВОЯТА ИСТОРИЯ” ТЕАТЪР ЦВЕТЕ

Проект „ИГРАЕМ ТВОЯТА ИСТОРИЯ” предлага тестване на идеята за изграждане на проактивна гражданска 

общност чрез въвличането на зрители с различна възраст и социален статус в търсене на стратегии за решаването 

на споделени реални младежки проблеми. Проектът предвижда периодично онлайн представяне на 6 форум 

театрални представления, 4 от които ще бъдат създадени по споделени от младите зрители конфликтни ситуации. 

Начинанието ще привлече вниманието на обществото върху приоритетната необходимост от спешно решаване на 

тревожещи младите хора проблеми и същевременно ще представлява неформално гражданско образование на 

тийнейджъри в толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в решаването на касаещи ги проблемни ситуации.

9997

KV2_055 Проект SHEleader in a SHEll

Сдружение “Български 

център на жените в 

технологиите”

Проектът SHEleader in a SHEll вдъхновява, мотивира и подпомага момичета и жени да намерят своето място в 

дигиталния свят, като работи в подкрепа на женското лидерство и увеличаване на професионалното участие на 

жените в дигиталната индустрия, наука и предприемачество. SHEleader in a SHEll създава диалог с водещи жени от 

бизнеса, изкуството и зеленото предприемачество, развиващи успешна кариера в София. Проектът стъпва на 

двете международни конференции SHEleader@digital, които проведохме в София, като тази година събрахме над 

500 гости, а еврокомисар Мария Габриел беше патрон на форума.

Проектът SHEleader in a SHEll дава отговори за пълноценно участие на жените през призмата на работещите 

решения в условията на криза и как можем да превърнем негативите от намалените традиционни бизнес канали в 

позитиви с дигиталните технологии. Предвиждаме 6 онлайн събития, по едно всеки месец, от декември 2020 до 

май 2021, в които ще участват успели жени мениджъри на компании с клонове в София.

9393

KV2_210 „В обувките на артиста“
Фондация „Арт Бюро” 

(Фондация "Арт Офис")

Проектът „В обувките на артиста“ е онлайн провокация към публиката, която цели да създаде общност, 

обединена чрез принципите на изпълнителското изкуство. Проектът адресира потребността от творческо 

общуване и стимулиране на креативността във време на физическа изолация, като по този начин се стреми да 

обедини хора от различни градове, възрастови и социални групи. Колективната ангажираност в творчески 

процеси е средство за изграждане и поддържане на качеството на живот на обществото особено във време на 

пандемия и физически ограничения. Чрез средствата на онлайн комуникацията три международни екипа ще 

работят върху разработването на три артистични продукта, превръщайки публиката в главно действащо лице, 

което комуникира с тях, взема важни решения за развитието на творческия процес, изказва мнение и споделя 

опит и по този начин създава и развива общност от съмишленици.

Фондация „Арт Бюро” развива проекти в областта на социално ангажираните изкуства, работи за подобряването 

на средата и включването на различни групи в творческите процеси на града.

7000

KV2_385

Столицата на толерантността в 

ера на пандемия: Студенти 

свързват академична

общност и НПО в полза на 

бежанци и мигрантиСтолицата 

на толерантността в ера на 

пандемия: Студенти свързват 

академична

общност и НПО в полза на 

бежанци и мигранти

Мулти култи колектив

Проектът търси решение на сериозните предизвикателства, пред които бежанци и

мигранти в София са изправени в контекста на COVID-19, чрез ангажиране на

академичната общност с фокус върху предлагане на студентски стажове. Той използва

кризата като възможност за надграждане на вече създадени инициативи, укрепване на

капацитета и цели да създаде материали и добри практики, които да се ползват в

следващите години от всички заинтересовани страни. Проектът предвижда ангажиране на 10 студенти от 3 

университета и 5 НПО, които предоставят правна и социална подкрепа на бежанци и мигранти. Дейностите по 

проекта включват въвеждащо обучение, изготвяне на редица материали, двумесечни студентски стажове в НПО, 

комуникационна кампания и финално общностно събитие за споделяне на научените уроци. Проектът стъпва на 

дългогодишно партньорство между Мулти култи колектив, ВКБООН, НПО на терен, Академичния съвет по 

въпросите на бежанците и Бежанския консултативен съвет.

Бежанската и местната общности ще си подадат ръка чрез студентите, чиято мисия ще

бъде изграждането на механизъм за диалог. Крайната цел на проекта е подобрена работа на двете страни в полза 

на обществото и крайните бенефициенти, както и противодействие на предразсъдъци и реч на омразата срещу 

бежанци и мигранти.

9979

KV2_303 Ново начало 
Фондация "Здраве и 

социално развитие"

Важно събитие в календара на столицата е премахването на Виетнамските общежития и настаняването на 

новодомци в новопостроените общински жилищни сгради във Факултета. Проект „Ново начало“ има за цел да 

работи за създаването на общност от новонастанените семейства, да подкрепи процеса на тяхната адаптация и 

вписване в новата социална ситуация, да насърчи диалога и укрепването на комуникацията вътре в общността и 

между различните общности в квартала. Дейностите по проекта ще подпомогнат процеса за създаване и тестване 

на механизми за участие на новодомците в местното самоуправление. Чрез „дигитален мост“ между активно 

работеща гражданска организация, местната власт и жителите на квартала, проектът ще работи за постигането на 

активно гражданско участие и формиране на структури за самоуправление с цел подобряване на благополучието 

на социално слабите семейства настанени там, осигуряване на добро стопанисване на новопостроените общински 

жилища, и намаляване на рисковете от разпространение на COVID 19.

9609

KV2_266 Няма невинен наблюдател 
Фондация 

Платформата НЕ

 Кампания: “НЯМА НЕВИННИ НАБЛЮДАТЕЛИ“ в дигитален и онлайн вариант

е национална кампания срещу насилието и тормоза сред подрастващите в българското училище. Инициирана е от 

Платформата Артисти за НЕнасилие, подкрепена от МОН, САБ и НБУ.

С настоящия проект  организацията цели да продължи кампанията, която е започнала през 2019 като 

прекомпозира и предефинира спектаклите по темата за НЕнасилие сред подрастващите в онлайн вариант. Да се 

извърви пътя от „сценичен вариант“ към интерактивен онлайн вариант и категорично се надскочи директното и 

семпло представяне онлайн на документален запис, било то на свободен или платен достъп. За целта 

артистичният екип ще преработи сценариятна основният носител на кампанията- спектакълът „Историята ТИ(ти) в 

мен“ в два варианта. 

9944

KV2_311 “Да бъдем на една страница” Фондация Синергиа

Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Достъпът им до точна и 

навременна информация за актуалните събития често е затруднен, поради недостъпност на новинарските сайтове 

и неспособността им да отсяват фалшивите от реалните новини. Проектът предвижда създаването на 

информационен портал blinfo. Съдържанието на сайта ще се подготвя от незрящи за незрящи, тъй като те най-

добре разбират и могат да говорят за проблемите на целевата група. Новините и статиите ще бъдат с фокус върху 

проблемите, породени от COVID-19, както и върху това какви са възможностите за справяне. Ще се поставят и 

теми и проблеми, с които незрящите ежедневно се сблъскват. С един такъв проект ще търсим консолидация и ще 

се опитваме информационно "незрящите" да са на една страница с цялото общество.

8750

KV2_265

„СЪСЕДИ – платформа за 

съвместни инициативи и 

гражданско участие"

Сдружение "Заедно за 

Манастирски ливади - 

запад"

Проектът е свързан със създаването на платформа за жителите на квартал „Манастирски ливади – запад“, която 

да улесни комуникацията помежду им, да подпомогне гражданската им активност и действия, както и да насърчи 

съвместните им инициативи – от създаването на кооперативи за деца, до клубове за туризъм и спорт или градско 

земеделие. Платформата ще улесни и комуникацията на жителите на квартала с местната община „Витоша“, като 

спомогне за решаването на възникващи проблеми и съвместни дейности по подобряване на условията на живот. 

Платформата представлява старт-ъп инициатива, която ще бъде комуникирана и

сред местния малък бизнес (в квартала), с идеята да го насърчи не само да представя продуктите си в рамките на 

платформата, но и да се включва и подпомага редица инициативи.

8800

ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОКЕТИ 



KV2_336 Аз съм промяната 
Сдружение "Безопасни 

детски площадки"

В Ковид ситуацията родителите и различните институции бяха принудени да взимат решения относно здравето, 

образованието, социалната политика, в които мнението на децата не се взема предвид като активна страна. Това 

важи и за публичната среда, – площадки за игра, паркове, училищни дворове. Вярваме, че всички политики и 

практики, които засягат децата, трябва да се вземат с активното участие на самите тях и предвид интереса им.

Отчитаме, че не са налични пътеки за прякото им участие при обсъждането на проблеми и предизвикателства, 

използват се родителите, при тяхно желание. Това води до риск от възпитаването на пасивни бъдещи граждани, 

особено когато общуването и комуникацията са ограничени. Но се наблюдава желание за доброволческа дейност 

от страна на децата, която искаме да поощрим. Искаме да въвлечем общините, които да възприемат тази 

възрастова група (10-12 г. като фактор при създаването и поддържането на публичната среда. Стартираме в район 

Слатина, София-град, със 7 основни и средни училища.

9685

KV2_294

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА 

ГЛУХИТЕ ХОРА В КРИЗИСНИ 

СИТУАЦИИ

Фондация Институт 

"Науки за глухите хора"

С този проект си поставяме за цел да отговорим на належащата нужда от осигуряване на качествена и ефективна 

комуникация с глухите хора по време на кризисни ситуации, чрез която да се преодолеят препятствията в 

комуникацията, да се подобри медийната им грамотност и да се стимулира гражданската им отговорност и 

активност. Проектът включва две основни насоки: (а) усъвършенстване на колективните умения в общността за 

обработка, оценка и разпространение на информацията, и (б) създаване в общността на ефективна система от 

жестове за точно и ясно отразяване на събитията по време на извънредни и кризисни ситуации.

Настоящата криза показа основните проблеми в глухата общност, между които са ниската осведоменост, 

проблематичните умения за справяне с разнородна информация, липса на ефективна комуникация. Проблемите 

се отнасят не само за кризата с коронавируса или епидемии, а като цяло за кризисни ситуации.

8500

KV2_097
„Развитие и укрепване на 

мрежата от общности на БАУХ“

Българска асоциация за 

управление на хора

Проектното предложение има за цел да разработи и реализира механизми за синергия и взаимодействие между 

БАУХ и общностите на студенти и преподаватели в сферата на развитие и управление на човешки ресурси във ВУЗ-

ове на територията на Столична община, чрез провеждане на целеви кампании, обучения и иновативни дейности. 

По този начин Асоциацията ще развие устойчива мрежа от общности на територията на Столична община чрез 

повишаване компетентността и практическите умения на студенти и преподаватели по различни специалности, 

свързани с РЧР, относно успешни мерки и добри практики за планиране, подбор, организационно развитие, 

трудови отношения и управление на човешки ресурси в условия на пандемията от COVID 19. Ще бъде проведена 

Интегрирана комуникационна кампания, насочена към насърчаване на диалога, взаимното учене, 

сътрудничеството и обмена на идеи между БАУХ и целевите проектни общности.

9895


