Компас на гражданския
сектор

Настоящата публикация е изготвена по проект „Библиотеката-обединителен център на НПО
сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”, реализиран в периода
08.06.2015 – 08.04.2016 г. с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
Проект „Библиотеката-обединителен център на НПО сектора и общността в региона на
Кърджали, Разград и Враца” е съвместна инициатива на Фондация „Глобални библиотеки –
България” и Фондация „Помощ за благотворителността В България”. Той се осъществява с всеотдайността на екипите в три регионални обществени
библиотеки:
РБ „Н.Й. Вапцаров” – Кърджали,
РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград и
РБ „Христо Ботев” – Враца.

ЗА ПРОЕКТА
Чрез проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на
Кърджали, Разград и Враца“ Фондация „Глобални библиотеки – България” си постави една
конкретна цел – да развие капацитета на регионалните и читалищните библиотеки в трите
региона като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество.
Обществените библиотеки в България имат само частичен опит в изграждането на
междусекторни партньорства и недостатъчни умения да споделят своите богати ресурси за да
подпомогнат местни сдружения и групи в името на общи и значими каузи. Основен партньор
по проекта е Фондация „Помощ за благотворителността в България” – организация с богат опит
в развитие на дарителството и създаването на
успешни модели на сътрудничество между неправителствения сектор и бизнеса.

ЦЕЛИ И МЕТОДИКА
Настоящият "Компас на гражданския сектор" има за цел да обобщи актуална информация за
активни местни неправителствени организации и читалища от регионите на Кърджали, Разград
и Враца. Компасът е предназначен за информиране за възможностите, които местните
организации дават за партньорство, участие и доброволчество. Компасът може да ориентира и
потенциални донори, които имат интерес от развиване на програми и търсят действащи местни
граждански организации в трите региона.

Методика:
Компасът е създаден с активното съдействие на регионалните библиотеки-участващи в проекта
и е резултат от няколко дъполващи се дейности по поручване и анализ.
Първи етап
Съставяне, проверка и актуализиране на списъци на „активни организации”. Екипите
дефинираха под активна организация тази, която има текущи проекти и дейности и може да
бъде намерена на дадени координати. Проверени бяха както местни бази данни, съставени от
местни администрации, НПО, медии, така и национални каталози.
Втори етап
Групови дискусии – по време на дискусиите бе обсъден обхвата и целите на проучванията за
съдаване на Компаса, така че публикацията за отрази реални нужди и реални постижения на
местните сектори от НПО и възможностите за партньорство, които те предлагат.
Трети етап
Събиране на количествени данни от анкетно поручване в трите региона. Екипи от трите
библиотеки проведоха проучвания на НПО сектора чрез лични срещи-разговори и по телефон
с местни активни организации, които имат текущи проекти. Проучванията включваха въпроси
за основата дейност на НПО-тата, за реализираните проекти, за предстоящи дейности.
Анализ
В последния етап данните бяха обработени, редактирани и анализирани в настоящата
публикация от експерти на Фондация „Помощ за благотворителността в България”.

РЕСПОНДЕНТИТЕ В ПРОУЧВАНЕТО
Екипите в трите библиотеките разпространиха въпросник, които достигнаха до:
 в региона на Кърджали до над 30 активни НПО и читалища
 в региона на Разград до над 35 активни НПО и читалища
 в региона на Враца до над 20 активни НПО и читалища
Отговорилите организации са, както следва:
 в региона на Кърджали - 9
 в региона на Разград - 19
 в региона на Враца - 14

Профил на респондентите:
По профил и основната дейност активните НПО и читалища и в трите области могат да се
групират, както следва:
- икономическо и социално развитие на общините;
- социални, здравни и образователни дейности;
- дейности, свързани с културното развитие на общността;
- исторически, спортно-туристически и младежки дейности
Най-голяма група отговорили на въпросника са читалищата, които имат традиционни
читалищни дейности и по-рядко - съвместни проекти с други организации. По-малката група
отговорили са неправителствени организации, разнообразни по насоченост.

ПРОБЛЕМИ ПРЕД ОРГАНИЗАЦИИТЕ
По време на изпълнението на проекта бяха проведени общо 6 обучения за групи местни НПО и
читалища в трите региона, в които бяха очертани основните проблеми, с които те се сблъскват
постоянно:






несигурно финансиране
недостатъчен организационен капацитет на самите организации
недостатъчен обществен престиж
недостатъчна активност сред гражданите
неразбиране сред групи от обществото, към които са насочени техните дейности

Тези проблеми доведоха и до формулиране на темите на обученията. Целта - да допринесем
за повишаване на знанията и уменията за привличане на финансиране, набиране на дарения и
доброволци, провокиране на гражданска активност и подобряване на взаимодействието
между НПО, читалища, библиотеки, други институции и местните власти.
Анализът на анкетите отразява тези проблеми. В повечето случаи респондентите успяват да
опишат опита и историята си, но не и основните си „активи” и ресурсите, които могат да
предложат на партньорите си. Налице са комуникационни слабости при представянето на
информацията за текущи и предстоящи инициативи и идеи, тя е недостатъчна и не „продава”.
Почти всички заявяват, че работят с доброволци и че формират приходите си и от дарения,
освен от проектно финансиране или държавна субсидия при читалищата.

СИЛНИ СТРАНИ
Голяма част от включените организации са опитни и успяват да съхранят основните си
дейности и връзки с хората въпреки неблагоприятните условия и недостатъчни ресурси.
Читалищата и организациите са дом за отдадени на каузите си личности.
Организациите имат опит и могат да работят още по-активно с дарители, доброволци и
партньори за разработване на съвместни проекти.

ВЪПРОСНИКЪТ
1.
2.
3.
4.

Област на дейност – основна, допълнителни
Мисия и основни цели
Целева група/и
Какви резултати – ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво
подобрявате живота им
5. Редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения
6. Идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа

ВРАЦА

Народно читалище „Просвета 1915” - Мизия
Мизия, обл.Враца, ул. ”Петко Банков” 4а
biblioteka_mizia@abv.bg
https://www.facebook.com/bookmz.mn
Даниела Андрова – библиотекар

1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Стремим се да предлагаме типичните за всяка съвременна библиотека дейности –
предоставяне на бърза и качествена информация на потребителя, осъществяване на съвместна
дейност с различни общности/училище, детска градина, ОДК, сдружения на територията на
града, пенсионерски клубове, стремим се да създадем и привлекателни условия в
библиотеката за да стане предпочитано място – стремим се да бъдем до колкото ни е
възможно ефективна библиотека.
2. Мисия и основни цели:
Предоставяне на актуална информация и услуги за удовлетворяване на отделни лица и групи
както и занимания през свободното време.
3. Целева група/и:
деца, младежи, възрастни, хора със специфични потребности.
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им?
Обучение по ИКТ на възрастни хора, ползата е, че вече могат да използват компютър – да
пишат документи, поздравителни адреси, покани, използват ел.поща и Фейсбук, имат достъп
до голям обем информация в Интернет, която ги интересува – здравна, игри, музика, филми,
вестници, писане на автобиография, информация за свободни работни места, информация за
работа в чужбина и студентски бригади, здравна информация на различни теми.
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Традиционен Коледен концерт, който организираме съвместно с Общината и ОДК – за него
имаме достатъчно участници, но търсим доброволци за организацията и украсата, ще е добре
ако има и дарение. Друг предстоящ празник е 100 годишнината на читалището, за който също
ще ни трябват доброволци за организацията и провеждането.
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Бихме желали да работим по-активно с двете училища на територията на града, да има групови
посещения в библиотеката, запознаване с правилата и подготовка на домашни и други
насочени специално към децата мероприятия, които да провеждаме съвместно с училището,
както и да удовлетворяваме интересите им свързани със свободното време.

Народно читалище „Съзнание-1927”, с. Долни Вадин
община Оряхово, с. Долни Вадин, ул. „Хан Аспарух” № 30
libdolnivadin@abv.bg
https://web.facebook.com/libdolnivadin?fref=ts
Нина Борисова – организатор дейности

1. Област на дейност – основна, допълнителни: читалищна, библиотечна
2. Мисия и основни цели:
Мисия: създава, опазва и разпространява духовните ценности; задоволява културните
ценности и интереси на населението; организира културни прояви в селото; изпълнява
социална и образователна дейност; осигурява достъп до информация в населеното място,
където осъществява дейността си; развива и обогатява културния живот; разширява
знанията и интересите на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията
на науката, изкуството и културата; поддържа, обогатява и развива народните обичаи и
традиции; възпитава и утвърждава към национално самосъзнание; подпомага
интегрирането на социално изолирани групи; осигурява развитието на младежки
дейности; развива и обогатява социалната и образователна дейност; поддържа
информационен център, като осигурява достъп до информация; предоставя компютърни и
интернет услуги; създава и поддържа електронни и информационни мрежи; създава и
съхранява музейни колекции.
Цел: Да повиши качеството на живот на хората, живеещи в с. Долни Вадин, чрез активно
гражданско участие на общността при решаване на местни проблеми;
Подцели:
Да осигури спокоен живот и повиши сигурността на жителите на с. Долни Вадин чрез
въвеждане на охранителни мерки, с прякото участие на местните жители;
Да осигури чистотата и екологичното равновесие на крайбрежната ивица по р. Дунав, на
чийто бряг се намира селото, въвеждайки устойчиви инструменти с участието на местните
жители;
Да създаде условия за приятно и пълноценно прекарване на свободното време на
жителите и гостите на с. Долни Вадин, чрез обновяване на маркировката на туристическите
обекти и изграждане на нови места за отдих и създаване на Младежки клуб;
Да осигури топла храна на нуждаещи се хора от третата възраст, чрез тестване и въвеждане
на иновативен модел на социална услуга;
Да повиши възможностите за комуникация на хората от третата възраст с техни близки и
роднини, живеещи далече от с. Долни Вадин в страната и чужбина, чрез обучение за
ползване на новите технологии
3. Целева група/и: местна общност
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
НЧ „Съзнание-1927” с. Долни Вадин е организация с широк профил на дейности. Голяма
полза постигнахме с инициативата „Споделена кухня”, която разнообрази живота на
самотно живеещи възрастни хора, които на съседски принцип готвят и заедно се хранят. В
инициативата са обхванати над 40 човека, като готвачите са 11.
Ежегодно през последните 4 години почистваме крайбрежната ивица на р. Дунав, където
традиционно се включват 50-60 доброволеца. Почистваната ивица е около 5 км. Създадени
са екопатрули от 11 човека, които следят за замърсяването по крайбрежието на реката.

В читалището функционират клуб „Творчески таланти”, клуб „Млад фоторепортер” и
„Приятели на словото”, където децата са около 25, възрастни 15. Групата за народни танци
се състои от 15 деца и възрастни, като средно годишно участват на около 10 мероприятия.
Групата за автентичен фолклор се състои от 10 човека, които средно годишно пресъздават
около 6 обичая. През годината в читалището/библиотеката за местната общност се
провеждат по около 30 мероприятия. В читалището има изграден консултативен кабинет,
който е отворен по 1 път седмично. Средната месечна посещаемост е от около 100 човека.
В читалището от скоро има създаден и клуб ”Добра домакиня”, където възрастни показват
кулинарни умения пред деца. Групата се състои от 5 домакини, а обучаваните деца са 10.
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения?
Почистване крайбрежието на р. Дунав в района на с. Долни Вадин, "Споделена кухня",
Кампания за даряване на книги, Творческа работилница, възстановка на местни обичаи.
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Имаме идея 4 пъти годишно да провеждаме конференции и дискусии на различни теми:
„Възможностите за развитие на селото”, „Другият поглед или как да привлечем децата да
мислят”, „Как да помогнем на баба и дядо да живеят по-добре”, „Младите възраждат
селото”. Партньори могат да бъдат организации от цялата страна, заинтересовани от
живота на село.

Народно читалище ”Н.Й.Вапцаров - 1924”, Криводол
Криводол, ул.”Освобождение”№11
hrisi64@abv.bg
Христина Кръстева - гл. библиотекар
1. Област на дейност - да развива културно-просветна дейност и да развива и съхранява
българските и местни традиции и обичаи
2. Мисия и основни цели:
- Да осигурява достъп до любителското художествено твърчество за развитие на
личностните умения – танцово и певческо изкуство
- Да задоволява информационни потребности на местната общност
- Да организира обучения и семинари
3.
-

Целева група/и:
деца и ученици
безработни
пенсионери

4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Детско-юношески танцов състав - 40 ученици от 6 до 15 г.
Модерен балет - 50 ученици от 6 до 18г.
Певческа група - 12 пенсионери над 60
Творческа артистична работилница - 40 деца и ученици от 6 до 15 г.
Обучения: „Професионален пчелар” - 35 пчелари
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Организираме обучения по ИКТ за начинаещи, семинари и тематични срещи за посочените
целиви групи в партньорство с РЗИ, РИО- Враца и Бюро по труда - Враца.

Народно читалище "Напредък-1897"
с. Попица ул. "Хр. Ценов"№47 пк 3244
обл. Враца
http://napreduk1897.blogspot.bg/; 0897/054590
https://www.facebook.com/chitalishte.popica
Даринка Миловска
1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Културна, информационна, образователна
2. Мисия и основни цели: запазване традицийте и народните обичаи, съхранение на
българското народно творчество. Възможност за обучение за работа в интернет и
работа с ИКТ. Работа с етносите
3. Целева група/и: деца от приемни семейства, възрастни хора : -пенсионерски и
инвалиден клуб, с училището, детската градина, Дома за стари хора;
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
По-добра информираност на здравна тема, връзка с близки и семейство извън
границите на страната, за младежите разговори на полезни теми;
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Правят се възстановки на ритуали и български обичаи през цялата година
Набиране на нова литература за обновяване на библиотечния фонд - инициатива
съвместно с община Б. Слатина

Народно читалище "Просвета 1925-Мездра”
Мездра, ул. ”Просвета” №2,
lib_mezdra@abv.bg
Павлина Русева, библиотекар
1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Информационна, образователна, културна, краезнание, предлагане на електронни
услуги, организиране на различни културни събития

2. Целева група/и: ученици, възрастни, хора в неравностойно положение, хора с ментални
проблеми
3. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Предоставяме достъп до интернет, помощ за търсене на работа, намиране на нужната
информация, подобряваме социални контакти, имат възможност да намерят нужната
им книга или пък да се запознаят с нови хора, като посещават нашите изяви.
4. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения? Имахме 5 доброволци в лятната работа с
деца-учители,родители,ученици. За дарения-обявяваме редовно на нашата фейсбук
страница и получаваме дарения книги от читатели и хора, които виждат дейността ни
по интернет.

Народно читалище „Развитие 1869“ – Враца
Полина Якимова – главен библиотекар
092/626476; 0889160736; biblrazvitie@abv.bg

1. Област на дейност – учебно-просветна и културна дейност.
2. Мисия и основни цели: да съхранява и популяризира културното наследство на
България.
3. Целева група/и: Деца, младежи, пенсионери, хора в неравностойно положение и
различен етнос.
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители: Организиране на
съвместни инициативи с партньори (училища, НПО и др.), с популяризираме
културното наследство като организираме дискусии, срещи, викторини. Клуб „Приятели
на книгата“ – 55 члена; ползватели на услуги – 1000. Изложби – 25; беседи – 20.
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения? – Редовни – срещи и дискусии с автори на
българска литература, конкурси - литературен конкурс „Емилия Александрова“.
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа – Арт работилници, информационни кампании.

Народно читалище „Просвета- 1897”- с. Долна Кремена
с. Долна Кремена, община Мездра
пл. "Христо Ботев" 1, п.к.3153
секретар: Бистра Цолова
1. Област на дейност – основна, допълнителни: културно – просветна, библиотечна и
информационна.
2. Мисия и основни цели: да задоволява потребностите на населението от селото, свързани с
развитие и обогатяване на културната, социалната и образователна дейност, запазване на
обичаите и традициите на българския народ, разширяване знанията на гражданите и
приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството, културата,
възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание, осигуряване на достъп до
информация.
3. Целева група/и: цялото население на селото.
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
достъп до информация, запознаване с културното богатство на региона, предоставяне на
различен вид литература, обучение в начална компютърна грамотност. Това подобрява
техните знания и умения.
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения?
Участниците в самодейните колективи са основните ни доброволци. Те участват и в
инициативите и събитията, които организира читалището. Даренията, които търсим са също
за тези инициативи
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
идеи за съвместна дейност с други НПО за съвместно участие в проекти, напр. по
трансгранично сътрудничество.

Народно читалище „Развитие 1892” – Бяла Слатина
Валентина Бобойчева – гл. библиотекар

1. Област на дейност – основна, допълнителни: културна, информационна, социална и
образователна области на дейност
2. Мисия и основни цели: запазване, съхраняване и развитие на българските традиции и
обичаи. Осъществяване на съвместни прояви с училища, клубове и сдружения.
3. Целева група/и: деца от детските градини, ученици от всички възрастови групи, възрастни
хора, деца и възрастни в неравностойно положение
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
-

Повишена чувствителност на местната общност към проблемите на децата и
семействата в бедност чрез проведени работни срещи - дискусии
- Подобрен достъп до информация за бедни многодетни семейства, в които се отглеждат
97 деца, чрез проведени дискусии и сесии
- Подобрени родителски умения и капацитет чрез проведени сесии в Училище за
родители
- Привлечени доброволци за провеждане на сесиите в Училище за родители
- Осигурена публичност и прозрачност чрез информационни събития и 12 публикации
- Засилени социални функции на читалището и читалищната библиотека и разширяване
на ролята й за осъществяване на социални политики на местно ниво
- Повишена чувствителност на местната общност към проблемите на децата и
семействата в бедност чрез проведени работни срещи - дискусии
- Подобрен достъп до информация за бедни многодетни семейства чрез проведени
дискусии и сесии
- Подобрени родителски умения и капацитет чрез проведени 6 сесии в Училище за
родители
- Утвърдени партньорски взаимоотношения на Читалище „Развитие” със сдружение
„Първи юни” и читалищата в селата Комарево и Соколаре
5. Редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения?
Редовните дейности са провеждане на литературни четения, срещи с творци, участия в
традиционни форми на читалищната дейност. Голяма инициатива беше проведена
дарителска акция „Възкресение за книгите” – дарени около 350 книги на стойност над 2600
лв. Участваме в благотворителни инициативи – за подпомагане на бедстващите след
наводненията, за помощ на две дечица, болни от ДЦП. Създадохме музейна сбирка за
нашия град и търсим доброволци и дарения. Основахме краеведски клуб „Корени”, който
ще извършва проучвателска, събирателска и творческа дейност, свързана с обичаите и
традициите в нашия край. Сега този клуб ще прави коледни работилници с няколоко
насочености, вкл. и разучаване на коледни песни, изработка на сурвачки, коледни картички
и сувенири. Всичко това ще бъде с ученици и представители от Пенсионерския клуб.
Включихме се и в националната акция „Изплети топлина”, в която възрастните ще учат
младите да плетат и изработените шалове, шапки и ръкавици ще дарим на бездомни хора.

6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Бихме искали да създадем Фестивал на лютиката, за която цел търсим доброволци,
партньори може би от някоя медия, изключвайки местната телевизия, с която работим,
както може би и някой популярен готвач – мастер шеф.

Народно читалище "Пробуждане 1906", с. Чирен
с. Чирен 3050, ул. "Дружба " № 8,
Boqnova@abv.bg; 0879/548837
Секретар: Йорданка Боянова

1.
-

2.

Област на дейност – основна допълнителни:
уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, както и създаване и
поддържане на електронни и информационни мрежи;
развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване
на колективи и изпълнители в различни жанрове на изкуството, за които има
необходимите условия;
организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино-и видеотеки, празненства,
концерти, чествания и младежки дейности;
събиране и разпространяване на знания за родния край;
създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното
наследство;
предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Мисия и основни цели:

Основната мисия на читалището е да задоволява потребностите на населението на село
Чирен, свързани със;
- развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност;
- запазване на обичайте и традициите на населението в областта на културата и
фолклора;
- разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата;
- възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
- възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
3.
Целева група/и: потребителите на библиотеката, самодейците и доброволците на
читалището.
4.
Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С каквоподобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители
Читалищата са най-впечатляващият български пример за гражданска активност и местна
солидарност. И в днешно време читалищата могат да бъдат нещо повече от местните културни
институции. Те са създадени от и за местната общност. Това ги прави уникални спрямо всички
останали държавни и неправителствени структури.
Читалището в село Чирен се стреми да
задоволява потребностите на потребителите на библиотеката и останалата общност от селото,
като редовно правим проучвания от какво се нуждаят хората в сферата на културата и
образованието. В библиотеката проведохме 15 курса по начална компютърна грамотност и
обучихме над 100 човека за писане на автобиография и мотивационно писмо, всички те имат
профили в социалните мрежи, а безработните са обучени да си търсят работа чрез сайтовете за
търсене и предлагане на работа. За хората на 60+ правим здравни беседи с лекари и
фармацевти и арт работилници, а с децата през лятото организираме читални на открито,
„Млад готвач”, клуб „Приятели на здравето”.
5.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?

Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, пролетен празник на читалището,
празник на плодородието, лятна работа с деца и всички празници от народния календар.
6.
Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
В село Чирен живеят около 900 жители, от които 80 деца от 7до 18 години, а преобладаващата
част от останалите жители са хора в пенсионна възраст и над 250 безработни. Една част от тях
са активни самодейци на читалището и участват в местната художествена самодейност, които
са създали богато културно наследство на двете етнически групи населяващи селото – българи
и роми. През ваканциите много деца гостуват в селото. Те нямат извън класни форми и
занимания. Читалището е единственият привлекателен център в село Чирен за местните деца,
юноши и възрастни. В последните години все по-трудно започна да се подържа българският
танцов фолклор, който е отражение на нашия народ, на неговото историческо развитие, на
неговите дарби, нрави и обичаи. Причините са обективни – застаряващо население, голям
процент безработни, ниска мотивация за включване на хората в социалния живот на
общността. Ето защо читалището е подтикнато да търси алтернатива за по-добра социализация
на децата и младежите в полза на местното развитие. Целта ни е да създадем клуб за народни
хора, където ще обучаваме на български народни танци и хора децата от селото и техните
родители. Възникнал в далечното минало, танца на българина винаги е заемал важно място в
неговия живот, а благодарение на устойчивостта му и силната жизненост, предаван от
поколение на поколение, променящ се малко или повече, успява да се съхрани през вековете и
да достигне до нас. Благодарение на българските народни танци и хора ще успеем да
съхраним нашия фолклор и ще запазим традицията жива.

Народно читалище „Светлина-1928“, с. Краводер
с. Краводер, община Криводол, п.к.3048
Секретар: Маргарита Перчинкова
1.
Област на дейност – основна, допълнителни: участие на местно, общинско и
национално ниво в мероприятия, свързани с представянето на българския фолклор.
2.
Мисия и основни цели: запазване и предаване на традициите на подрастващото
поколение.
3.

Целева група/и: деца, хора в трудоспособна възраст и пенсионери.

4.
Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Сближаване, подобряване на взаимоотношенията на хората от различните възрастови групи и
етноси и увличане на повече хора в различните инициативи.
5.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Бабин ден, Трифонов ден, Тодоров ден, Лазаров ден, Великден, Гергьовден, Коледа.

Народно читалище "Фар 1930", с. Паволче
с. Паволче 3044, община Враца
Ул. "Христо Ботев" № 53 а
bojkovska@abv.bg
Секретар: Мария Божковкса
1. Област на дейност – основна, допълнителни: клубове по интереси, култура и изкуство
2.
Мисия и основни цели: да задоволява потребностите на населението на с. Паволче.
Цели: развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност,
запазване обичаите и традициите на на населението в областта на културата и фолклора,
разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на
науката, изкуството и културата, възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и
общочовешка нравственост, възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание,
осигуряване на достъп до информация.
3.
Целева група/и: потребители на библиотеката, деца от и пребиваващи в с. Паволче и
самодейци
4.
Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Над 50 човека от с. Паволче, потребители на библиотеката - безработни, млади майки,
неактивни граждани и граждани, желаещи да развиват малък и среден бизнес, преминаха през
обучения по „Информационни и компютърни технологии”, “Конкурентноспособност” и
“Предприемачество” по проект “Мотивирани и конкурентноспособни”, спечелен от НЧ „Фар
1930” с. Паволче. Общата стойност на проекта е 5 000 лв., като 4000 лв. са от Грантова схема за
финансиране на иновативни проекти – 2013 към програма “Глобални библиотеки – България, а
съфинансирането от НЧ „Фар 1930” с. Паволче е в размер на 1000 лв. Партньор по проекта е
Клуб на пенсионера и инвалида “Околчица” в с. Паволче. Партниращи организации по проекта
също са Областен информационен център и Дирекция “Бюро по труда” в гр. Враца.
Продължителността на проекта беше 4 месеца – от м. юли до м. октомври 2013 г. Целта на
проекта беше подготвяне на информирани и конкурентноспособни граждани от целевата
група, запознати с правата си в България и ЕС, с действащи и предстоящи оперативни
програми, обучени в начална компютърна грамотност с цел успешна реализация на пазара на
труда и подобряване качеството им на живот. В рамките на проекта бяха проведени 3
информационни събития: кръгла маса “Българи в Европа, европейци в България”,
“Възможности за кандидатстване към Дирекция “Бюро по труда” и консултиране по трудовоправни въпроси. Участниците промениха нагласите си към общността и институциите, вече се
наблюдава у тях социализация, мотивация и желание да станат конкурентноспособни на
пазара на труда.
Читалището е бенефициент на проектите: “Ръкоделие”, “Екопрозорец”, “Младежта – вчера,
днес, утре!”, “Глобални библиотеки – България”, “Мотивирани и конкурентноспособни”,
асоциирани партньори на „Екоцентрик” за „Ваканция за устойчиво развитие” и сдружение
„Жарава” за „Социално включване на хора с увреждания”
Лятна работа с деца - насочена е към деца и ученици от и пребиваващи в с. Паволче през
месеците юли и август на възраст от 3 до 16 години вече 14 години. Заниманията се провеждат
ежедневно в 9 секции: "Роден край", „Лятна читалня”, „Млад готвач”, „Ръкоделие”, „Приятели
на здравето”, „Компютри- графичен дизайн”, „Творческа работилница”, „Танци”, и „Мода и

красота”. Читалището като център за развитие на общността създава уютно и комфортно място
за игра, четене, споделяне, изява и пълноценно прекарване на свободното време на
подрастващите. Работата в секциите провокира инициативността и развитието на творческия
потенциал на децата и е с образователна цел за запазване на традициите и надгражда
знанията и уменията на децата чрез интерактивни дейности и използването на ИКТ.
Предоставяме възможност за активно включване на доброволци и възрастни в занятията.
Резултатите са: предизвикан интерес за активно участие, нов подход в библиотеката,
задоволяване потребностите на подрастващите, чувство за полезност и нови партньорства.
Тази дейност с децата бе номинирана 3 пъти: за доброволческа инициатива през 2013 г. на
Фондация „Лале”, за Конкурс Агора 2014 за реализиране на читалищна инициатива към
Платформа АГОРА и в конкурс за „Най-добра библиотека в област Враца на 2014 г.” на
Регионална библиотека „Хр. Ботев” Враца.
Сформирали сме женска певческа група „Балкански славеи” от 15 жени с ръководител Кръстю
Стефанов и женски танцов състав „Балкански извор” от 10 жени с ръководител Гена Филипова,
и двата състава са носители на златни медали, плакети, грамоти и дипломи от местни,
регионални и национални конкурси, фестивали и събори. Поддържаме лазарска и коледарска
група, в които участват по 22 деца от селото на възраст от 5 до 18 години.
5.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Доброволци търсим предимно за заниманията с деца през ваканциите и за организирането на
по-големи събития, които организира читалището /Националната библиотечна седмица,
Седмицата на гората, Маратон на четенето, Краеведски конференции, Фестивал „Вкусна
България” и др./ Отзовават се не само хора от селото, но и организации от града: БМЧК Враца,
РИМ Враца, МК „Ботев път”. Дарения сме събирали за закупуването на книги и за
изработването на яморлуци за Коледарската група.
6.
Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
За отбелязването на Седмицата на гората ежегодно търсим и получаваме подкрепа от
Държавно лесничейство Враца.
Търсим организация, която може да ни помогне да обособим детски отдел. Нуждаем се от
стелажи и обзавеждане, подходящо за деца.

Народно читалище "Н.Й.Вапцаров 1927", с. Хърлец
с. Хърлец, 3329, община Козлодуй
ул. "Г. Димитров" 36
vapcarov_1927@abv.bg
Секретар: Галя Гавазка

1. Област на дейност – основна, допълнителни: да помогнем на подрастващите,
пенсионерите и хора в неравностойно положение да оползотворят свободното си врем,
обучителни курсове по начална компютърна грамотност, създаване на ефективен
диалог и практическо взаимодействие на целевите групи
2. Мисия и основни цели: възпитаване на младото поколение в духовни ценности
3. Целева група/и: подрастващи, пенсионери, хора в неравностойно положение и институции
на територията на село Хърлец
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Създадена е благоприятна и устойчива среда за прекарване на свободното време в
библиотеката и компютърната зала към нея за повишаване на интелектуално- личностното
и емоционално развитие; осъществена и утвърдена система от ценности във възпитанието
и обучението на целевите групи
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения?
Отпечатване на брошури; „Баба Марта”; „Великден”, провеждане на открити уроци,
„Маратон на четенето”, „Чети с мен”; отбелязване на бележити дати и годишнини,
съчетаване на теоретично познание с практическо- изпълними дейности
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Благотворителни и дарителски кампании, изработване на табла и пана „Моите права и
отговорности” и „Какво е за теб България”

Сдружение „Kонсултативен и образователен център – Анима”
Мездра 3100, ул. "Просвета" № 2
anima_mz@abv.bg; emi_raven@abv.bg; 0888 009794
Емилия Гарванска
1. Област на дейност – образователна и консултативна дейност за личностно развитие на
деца и възрастни. Обществено полезни дейности за развитие на гражданското
общество /борба с корупцията, превенция на трафика на хора /
2. Мисия и основни цели
- Създаване на алтернатива за личностно развитие чрез създаване на програми за
различни обществени групи и общественополезни дейности, на социални и
образователни услуги за психологическа, педагогическа и образователна подкрепа на
деца и възрастни, на лица с девиантно поведение, на талантливи деца, на учители,
родители, семейства, на лица в криза и риск, лица със социални и здравословни
проблеми.
- Осигуряване на психологическа подкрепа и съдействие в кариерното развитие на деца
и възрастни, на безработни и лица с увреждания;
- Кариерно консултиране и подкрепа за нова професионална и личностна реализация на
безработни, без квалификация и хора в райони със слаба икономика;
- Осъществяване посредничество при проблеми на личности и групи.
- Борба с корупцията.
3.
-

Целеви групи
Семейства в риск
Безработни и нуждаещи се от квалификация
Младежи и възрастни с увреждания
Приемни родители и осиновители
Уязвими групи, маргинализирани общности
Педагози, социални работници, психолози

4. Какви резултати – ползи за целевите групи постигате
Повишаване мотивацията за развитие и качеството на живот на личността.
Преодоляване на ограниченията и дефицитите. Развиване на творческите възможности.
Повишаване на жизнения статус.
5. Редовни, предстоящи, традиционни дейности и инициативи, за които търсим
участници, доброволци, дарения
- доброволческа дейност в областта на подпомагане на хора с увреждания и трайно
безработни /обезкуражени/ лица и техните семейства;
- доброволческа обучителна дейност по превенция на насилието в училище и
семейството;
- осъществяване на арт работилници за развиване на алтернативна заетост и социално
включване на хора с увреждания и на деца в сътрудничество със сдружение „Жарава“,
ООО на СИБ – Мездра, народно читалище „Просвета-1925“ – Мездра
- участие в работата на областни структури на гражданското общество - Областния екип
за борба с корупцията и мрежата АГИП;
- предоставяне на експерт-анализатори при подбор на целеви групи по проекти на други
организации.
6. Идеи за бъдещи дейности, за които търсим подкрепа - развиване на социално
предприятие в град Мездра.

Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца
Враца 3000, бул. „Демокрация“ 1, ет. 5, ст. 504
Телефон: 0884117741
Електронна поща: mladeji_vr@abv.bg
Интернет сайт: www.mladegi-vratsa.webnode.com
Представляващи: Мила Иванова, Вероника Ценова

1. Мисия и основни цели:
Да работи за формиране на политика за реализиране на успешни дейности в социалната
сфера, опазване на здравето, живота и закрилата на децата чрез обединяване усилията на
гражданските организации, местни власти, институции и бизнес-среди чрез насърчаване
на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи,
съответстващи на местните нужди.
Основни цели:
- Да съдействува за развитието на индустриалните отношения, повишаване
ефективността на социалното партньорство и гражданския диалог в нашия регион.
- Да работи за повишаване здравната култура на хората в трудоспособна и над
трудоспособна възраст
- Да подпомага социалната интеграция на гражданите в неравностойно положение
- Да подпомага създаването на работни контакти на сдружението с нестопански
организации от региона и страната, от чужбина, със законодателни, държавни,
общински власти, бизнес среди, лечебни заведения и медии.
- Да подпомага развитието и реализацията на младите хора и децата в региона.
2. Целева група/и: деца и младежи, включително в риск
3. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Повишваме интереса на младите хора към доброволчеството, информираността за правата,
работим за промяна на нагласите по отношение на културните различия и възпитанието в
толерантност, работим за превенцията и ограничаването на насилието във всичките му
форми.
4. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Обучения, интерактивни тренинги, дискусионни форуми, консултиране на граждани.
Последният разработен от нашата организация проект е насочен към хората с
увреждания.
5. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Имаме изградена отворена мрежа от организации за противодействие на насилието, в
която може да се включат както организации, така и граждани. Бихме провеждали
информационни кампании, свързани с правата и задълженията на работното място,
здравословния начин на живот, личностното развитие.

КЪРДЖАЛИ

Тракийско дружество „Димитър Маджаров” Кърджали
Кърджали 6600, бул. „Тракия” № 11
телефон: 0885 712224; 0885 326543
Интернет сайт: http://stdbg.org
Яни Янев – председател
1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Тракийско дружество „Димитър Маджаров” Кърджали е част от Съюза на тракийските
дружества в България. СТДБ е независима, непартийна и неправителствена, патриотична
организация с дълголетна история. Патрон на организацията е един от нейните създатели
Капитан Петко Войвода, който е български национален герой и крупна историческа личност,
издигнала се до най-възвишения идеал за свобода, за независимост на България и за мир на
Балканите. СТДБ защитава интересите на около 1,5 милиона българи, живеещи в тракийския
регион и вътрешността на страната, и на потомци на бежанци от Беломорска и Източна Тракия.
Съюзът има разгърната структура на територията на България и е в процес на доизграждане на
своята организационна мрежа във всички общини.
Главните цели на СТДБ са свързани с популяризиране на тракийското културно и историческо
наследство, защита на човешките и имуществените права на тракийци и техните потомци,
защита на българщината и на тракийските българи извън страната, поддържане на
добросъседски отношения с балканските народи.
Основни задачи:
- Да представлява своите членове и защитава техните интереси пред държавните,
стопанските, обществените и други организации у нас и в чужбина.
- Съхранява, развива и предава на поколенията историческата истина за тракийския
въпрос и работи за неговото решаване в съответствие с идеите на изграждащата се
европейска общност и интересите на България.
- Работи за защита на правата на тракийските българи, за справедливото и своевременно
решаване на на въпросите по възмездяването на бежанците и техните наследници за
изоставеното и отнетото имущество в родните им места.
- Организира и развива патриотична, хуманитарна, културно просветна и художествено –
творческа дейност.
- Съхранява, развива и популяризира фолклорното богатство на тракийци.
- Осъществява събирателна дейност на исторически мемоари и архивни материали
свързани с историята на тракийските българи.
- Организира митинги и демонстрации в рамките на закона за отстояване и защита
каузата на тракийското движение.
- Закриля тракийските българи извън страната и им оказва морална, материална и
международно правна подкрепа за да поддържа българското им самосъзнание и
съхранява патриотичното и културно наследство.
- Развива чувство на сближение и солидарност между своите членове.
Основна дейност:
- Изгражда система за ефективно и социално подпомагане на членовете на Дружеството
и други лица, които са в особено тежко положение.
- Възстановява и изгражда паметници свързани с тракийското минало и наследство.
- Организира изнасянето на лекции, беседи за героичното минало на българския народ,
за революционните борби на тракийци, за техните духовни и културни ценности, както
и по актуални международни, вътрешно – политически и стопански въпроси.
- Организира и провежда родови и землячески срещи, тематични вечери, литературни
четения, вечеринки, рецитали и други културни мероприятия.

-

-

Организира тракийски събори, чествания на исторически дати и събития,откриване на
паметници и паметни плочи и други културни и масови прояви свързани с борбите на
тракийци.
Издава сборници, книги, библиотечни поредици, вестници, календари и други.
Провежда екскурзии, излети и походи по родните места на видни тракийски българи и
други забележителни обекти.

2. Целева група/и:
Членове и симпатизанти на дружеството.
3. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Информираност, защита правата на членовете, културни развлечения, социално подпомагане.
4. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения?
Програмата за 2016: http://stdbg.org/p_stdb-plan-programa-2016_1_974.htm
Национална програма за 2016-2017: http://stdbg.org/p_stdb-nacionalna-programa-120-godinitrakiiski-sayz-2016-2017_1_975.htm
5. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Културните мероприятия през 2016 г - 2 събора, един фолклорен фестивал, фолклорен концерт.

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - АРИРИ
Кърджали, бул. „Отец Паисий“ № 12, ет. 2
Мобилен телефон: 088 8772550
Телефон (с код): 0361/ 66965, 66966, 66967, 66968
ел. поща: office@ariri.org, rgenov@ariri.org
Представляващ: Румен Генов
1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Основна област на дейност на Сдружение АРИРИ е подкрепа на регионалното развитие и
прилагането на регионална политика на ниво Район за планиране.
В регионалната политика влизат всички хоризонтални политики: подкрепа развитието на
икономиката, развитие на териториите, реализиране на социални политики, развитие на
човешките ресурси, развитие на селските, планински и други необлагодетелствани райони,
политиките по опазване на околната среда.
2.
Мисия и основни цели:
Основна мисия на Сдружение АРИРИ е „Съдействие и подпомагане на икономическото
развитие на Източно родопският регион. Подобряване нивото на живот на хората и намаляване
на различията в рамките на Южен централен район за планиране.
Съгласно Устава, основните цели и задачи са:
1)
Съдействие и подпомагане на икономическото развитие на Източнородопския регион;
2)
Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на
икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
3)
Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и
национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на селското
стопанство, преработвателната промишленост и подкрепа на кредитния процес за МСП в
региона;
4)
Мобилизиране и координиране дейностите на регионални, национални и
международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел
постигане на съгласие и сътрудничество;
5)
Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти,
обвързващи пазара на работната сила с развитието на икономиката;
6)
Разработване и реализиране на проекти за оптимално използване на местните ресурси
с цел стимулиране на предприемачеството в региона;
7)
Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
8)
Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на
кадри, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието и
преструктурирането на икономиката;
9)
Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона чрез:

Обучение на мениджърския състав на МСП; Организиране на квалификационни и
преквалификационни курсове.
- Разработване на бизнес програми и проекти;
- Бизнес консултации, информационно осигуряване и методическа помощ за предприемачи. Съдействие за включване в програми за кредитиране на МСП. Осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - целеви и обслужващи;
- Предоставяне на консултации и изготвяне на икономически анализи;
- Предоставяне на специализирани услуги за МСП, маркетинг и реклама на пазари и
стопански субекти;
10)
Администриране на програми за финансиране на малките и средни предприятия и
развитието на туризма във всичките му форми;

11)
Инициативи за оптимизиране на икономическото законодателство и местното
самоуправление;
12)
Изучаване на съществуващия модел и формиране на нови подходи за взаимовръзка на
неправителствения сектор с местната и централна власт /изпълнителна и законодателна/ с цел
реално диференциране на стопанските субекти по региони;
13)
Създаване на мрежа за взаимодействие между АРИРИ и организации със сроден
предмет на дейност в страната и чужбина. Обмен на програми и идеи.
14)
Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни медии, с цел
популяризирането на свободната инициатива на гражданите;
15)
Инициативи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на
устойчивото развитие на региона;
16)
Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за
подобряване и развитие на регионалната инфраструктура;
17)
Събиране и поддържане на информационни масиви за:

Национални и международни програми, проекти и източници на финансиране, с цел
предоставянето и на институции, организации и фирми от региона.

Местни институции, организации и стопански субекти и представянето и на регионални,
национални и международни такива, с цел отварянето на Източнородопския регион към
страната и чужбина;
18)
Участие в национални и международни форуми;
19) Издава справочници, бюлетини, брошури, листовки, дипляни, резултати от изследвания,
годишници и други печатни издания и материали.
3.
Целева група/и:
Микро, малки, средни и големи предприятия в ЮЦР и цялата страна;
Стартиращи предприятия в ЮЦР и цялата страна;
Местни власти в ЮЦР и цялата страна;
Регионално сдружение на общините (РСО) „Марица“ и „Асоциация на Родопските
общини“ (АРО), Смолян;
Децентрализирани представители на централната власт – областни управители от ЮЦР;
4.
Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Резултатите от работата на АРИРИ с различните групи заинтересовани страни в процесите на
формиране и реализиране на регионална политика са различни, поради различната им степен
на заинтересованост.
Най-ясни и видими са резултатите в работата с МСП: брой изпълнени проекти; брой изпълнени
грантови договори; брой нави работни места; брой придобити нови производствени активи;
Не точно така стоят резултатите от работата с публичните власти: местните власти и
децентрализираните представители на централната власт. Много често проявяват формална
заинтересованост и са пасивни за реализиране на съвместни инициативи. Могат да се
отбележат редки изключения.
5.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Сдружение АРИРИ се оттегли от дейности свързани с доброволчески и дарителски кампании,
тъй като основен фокус в работата ни е изведена подкрепата на икономическото развитие и в
частност микро, малките и средни предприятия;
6.
Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа

Основна дейност пред Сдружение АРИРИ, която е свързана с партньорства е изграждане на
„Национална мрежа в подкрепа на МСП“, базирана на бившите членове на мрежите БАРДА и
Jobs. На практика това е гръбнакът на „инфраструктурата, подкрепяща МСП и
предприемачеството. Съпротива оказват както централната държавна власт чрез пасивно
отношение, така и социалноикономическите партньори (работодателски и синдикални
организации), които са обвързани и зависими от политическата класа в откровено корупционни
отношения с директно предоставяне на финансов ресурс и подмяна на същността на
взаимоотношенията им.
В тази дейност АРИРИ ще търси подкрепа на широк спектър неправителствени организации.

Сдружение „Жени за жени”
Кърджали, бул."Беломорски"- 58
Мобилен телефон: 0887 372 432; телефон (с код) 0361 82767
Ел. поща: jeni_za_jeni@abv.bg
Здравка Узунова, Диана Саръева
1. Мисия и основни цели:
Осъществяване на дейност в полза на жените и постигане на реална
равнопоставеност на българските жени във всички сфери на обществения живот, премахване
на всякаква форма на дискриминация. Постигане на по-ефективен диалог и осъществяване
на сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт за постигане на поголяма социална справедливост.
2.

Целева група/и:

Жени и деца в неравностойно положение; жени, жертви на насилие; социално слаби лица,
инвалиди или лица, нуждаещи се от грижи; деца и млади хора;доброволци; НПО; обществени
организации и институции и др.

3.
Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Проведени 32 инициативи в Дом за стари хора; участващи 640 деца и млади хора –
доброволци; участващи членове на сдружението; проведен концерт за подпомагане на жена,
нуждаеща се от средства за операция; подпомогнати 5 жени в тежко социално положение
4.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
От 2008 до 2015 година ежегодно и традиционно - вече 8 години, сдружение "Жени за
жени" участва като партньор на фондация "Лале" при реализацията на Национална кампания
"Социално включване на възрастните хора", като отбелязва в град Кърджали Европейски ден
на солидарност между поколенията - 29 април и се включва в Националната кампания за
отбелязване на 1 октомври – Ден на възрастните хора. Мероприятията се провеждат в Дома за
стари хора в град Кърджали, като освен възрастни хора в тях участват ученици, млади хора и
членове на сдружението. Дейностите се реализират изцяло на доброволни начала от страна на
сдружението.
Сдружението подпомага и жени и деца в неравностойно положение, организира и други
доброволчески иницианиви и желае в тях да се включат и други участници, доброволци и
дарения.
5.
Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Сдружение „Жени за жени“ търси подкрепа при организацията и провеждането на
традиционните си дейности и инициативи. Организацията е отворена и за реализация на
съвместни дейности и проекти с настоящи и бъдещи партньори.

Сдружение „Инициатива за развитие - Кърджали решава”

Кърджали, бул.“България“ № 82, бл. 28, вх. В, ет. 2, ап. 18
Мобилен телефон: 0887 001 950; 0878 249 761
Ел. поща: aid_kd@abv.bg
Интернет страница: http://aid-kd.mreja.org/
Росица Средкова
1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Сдружението работи с деца от уязвими групи, деца от етническите малцинства, деца и
младежи от Детски и младежки парламент основно в сферата на образованието. Участва при
изработването и мониторинга на местни политики в областта на образованието, социалните
дейности и туризма. Работи за повишаване на капацитета на НПО в област Кърджали. Член на
Националната мрежа за децата
2.

Мисия и основни цели:
-

-

-

Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и
демократичните принципи;
Да създава условия за широко обществено обсъждане на проблеми, свързани с
икономическото развитие, демократичното укрепване, образованието, социалната
сигурност и опазването на околната среда с цел разширяване на участието на
гражданите при взимането на решения и при разрешаването на проблемите;
Да инициира и подпомага взаимодействието между граждани, организации и
институции за съвместна работа по планиране и осъществяване на проекти, насочени
към задоволяване на конкретни нужди на населението;
Да организира и подпомага осъществяването на младежки дейности.

3.
Целева група/и:
Деца и младежи, включително представители на етнически и уязвими групи; хора в
неравностойно положение; представители на НПО.
4.

Какви резултати – ползи за целевите групи постигате с работата си?
-

-

-

-

“Клуб – Мело Кино Мания”, цел - да създаде възможност за алтернативни
развлекателни занимания на младите хора в свободното им време;
“Компютърната грамотност – достъпна за всички”, цел - да се повиши интереса на
целевата група към учебния труд, което ще доведе до получаване на по-пълноценно и
по-конкурентно образование чрез създаване на равностойна образователна среда в
сравнение с децата, имащи възможност да работят с компютър в училище, у дома или в
клуба;
“За един по-достоен начин на живот”, цел - цялостно обгрижване за удължаване на
живота в по-добро качество чрез създаване на Медико-социален център за
координиране и осигуряване на дейности за медико-социален патронаж;
“Здравна информация за родители на деца от 0 до 14 годишна възраст”, цел създаване на център за медико-информационни услуги за родители на деца от 0 до 14
години, живеещи в община Кърджали.
“Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс
Кърджали”, цел - летен семинар за младежи, които се интересуват от фотография като
хоби или като бъдеща професионална кариера.

-

-

-

-

-

-

“Училището е моят шанс в живота”, цел - да се мотивират 50 ученици, невладеещи
български език и в риск да отпаднат от училище, редовно да посещават училище.
Проектът бе насочен към мотивацията за учене и социализацията на 50 деца,
представители на етническо малцинство на възраст от 12 до 16 години.
“Да успеем заедно”, цел - създаването на условия за социализация на 22 малолетни
деца с противообществени прояви на възраст от 12 до 16 години, представители на
етнически малцинства.
Благотворителна кампания съвместно с Областния управител на област Кърджали - “Да
направим чудо с коледна картичка” от 2006 до 2011 г. и благотворителен Коледен
базар до 2014 г. за подпомагане лечението на болни деца от област Кърджали.
"МРЕЖА – Мотивация, Ресурси, Ефективност, Желание и Алтернатива" насочен към
повишаване капацитета на НПО на територията на област Кърджали. По проекта се
създаде база данни на НПО, регистрирани на територията на област Кърджали и уеб
портал на НПО с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ
също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и
форуми; проведоха се съвместни обучения с представители на НПО, Община Кърджали
и държавната власт за реализиране и мониторинг на местни политики в социалната
сфера; изработи се средносрочна Концепция за развитие на социална политика в
община Кърджали; проведе се конференция на тема „Капацитет и отговорности на НПО
за развитие и изпълнение на социални политики".
Участие в мероприятия и дейности насочени против употребата на дрога като член на
Общински съвет по наркотични вещества.
Сдружението е член на Обществен съвет по социални услуги и дейности към община
Кърджали. Участва при изготвяне на анализа и Стратегията за развитие на социалните
услуги в община Кърджали, както и при разработването на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги. Участва в екипа за мониторинг на изпълнението на
Стратегията.
Член е на екипа за изготвяне на Областна стратегия за интеграция на ромите и на
Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
Член на Консултативен съвет по туризъм към Община Кърджали.

5.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Благотворителна кампания „Да направим чудо с коледна картичка” и благотворителен коледен
базар за събиране на средства за подпомагане на болни деца в област Кърджали. Работим с
децата от Детски младежки парламент към ОДК – Кърджали, с училища, местни и държавни
институции. Като членове на Националния алианс за работа с доброволци, предстои да
организираме обучение за доброволци и определяне тема за провеждане на доброволческа
кампания или инициатива.
6.
Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
До момента успешно си партнираме с ОДК – Кърджали и по-голямата част от училищата в
града. При всички дейности и инициативи сме получавали тяхната подкрепа. Бихме желали да
разширим контактите си с организации, които работят с и за децата.

Сдружение „Академия БГ”
Кърджали, ул. „Тина Киркова“ № 17, ет. 4
Мобилен телефон: 0884 441 125
Телефон (с код): 0361/22126
eл. поща: info@akademiabg.com
Интернет страница: www.akademiabg.com
Иванка Таушанова
1. Област на дейност – основна, допълнителни. Основни цели:
Сдружение „Академия БГ” има за цел и предмет на дейност: разработване и внедряване на
проекти и програми от значение за развитието на образованието и науката, аграрното
стопанство и опазването на околната среда, до етап отговарящ на установените международни
критерии и по-специално на тези за ЕС, като обезпечава, направлява и подпомага, чрез
подготовка, квалификация и преквалификация на нужните кадри, организацията,
ръководството и материалното обезпечаване на производителите от аграрно-икономическия
сектор на страната.
Сдружението осъществява целите си чрез следните средства:
- Пропагандиране и материално подпомагане на народното образование за
удовлетворяване на обществените потребности
- Осигуряване достъп до образование на своите членове
- Създаване на организационни форми за научна подготовка, обучение и квалификация
- Консултира разработването и изпълнението на образователни, финансови и
инвестиционни проекти и програми
- Създава организация и условия за развитие на научно-изследователска дейност с
приложен характер
- Осигурява научно ръководство за развиване на експериментални полета и лаборатории
- Пропагандира и консултира организирането на селски и културен туризъм
- Подпомага организирането на форуми, конференции, конгреси, семинари и срещи с
производители или с образователен и научно-приложен характер.

2.
-

Целева група/и:
Научни работници
Студенти
Администрация на централната и регионална власти
Земеделски стопани
Заети и безработни лица

3. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Чрез образователните дейности:
- По-добри възможности за кариера на работното място;
- Професионална мобилност за реализация на друга професия.
- По-добри възможности за запазване на съществуващото работно място;
- Нови възможности за реализацията им на пазара на труда;
- Придобиване на квалификация за реализация на пазара на труда;
- Придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес;
- Формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна
реализация;
- Преодоляване на социалната им изолация.

Чрез научната и изследователска дейност:
- Намиране и разработване на нови възможности за развитие на малкия и среден
бизнес, икономиката в региона и селското стопанство
Чрез консултантската и научна дейност:
- Разработване на концепции и проекти в областите на животновъдството,
овощарството, растениевъдството и др. отрасли на селското стопанство

4. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
-

Консултации на селскостопански производители
Разработване на проекти и бизнес планове
Концепция за развитие на земеделието в Кърджалийска област
Анализ на състоянието на животновъдството в РБ
Разработване на приоритети за производство на храни от животински и растителен
произход в Кърджалийска област

5. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Дейности в областта на развитието на селски и културен туризъм

Дружество „Приятели на САЩ”
Кърджали, бул. „България” № 61
Телефон: 0361 62204
Електронна поща: valusbg@gmail.com; office@bgfriendsofusa.com
Интернет сайт: http://bgfriendsofusa.com/
Представляващ: Валентина Иванова

1. Област на дейност – основна, допълнителни: информационна, образователна, културна
2.
Мисия и основни цели: да популяризира общественото устройство и дейността на
институциите в САЩ, историята, географията, културата, постижения на науката и др.; Да
работи за задълбочаване на взаимноотношенията и разбирателството между България и САЩ
във всички сфери на живота; Да стимулира и подпомага контакти между български и
американски организации.
3.
Целева група/и: широката общественост
4.
Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
- по идея на Дружеството и със съвместна работа с общинското ръководство Кърджали
подписа меморандум за сътрудничество с американския град Елкхарт. Това допринесе
за създаване на трайни контакти между двата града и обмен на културни делегации,
както и изпращане на ученици от Кърджали за една година в побратимения град.
- по идея и настояване на Дружеството една улица в Кърджали бе кръстена на името на
първия американски президент Джордж Вашингтон, в отговор на което в побратимения
град Елкхарт един парк бе наречен „Кърджали”
- по наши проекти пред ученици от различни училища се изнасят презентации за
американско изобразително изкуство, за известни американски музиканти, отбелязват
се американски празници. Например: Деца от Обединен детски комплекс проведоха
срещи с местни журналисти, както и скайп-разговор с фотограф от САЩ и издадоха свой
вестник. По този начин се стимулират интереси и развитие на съответни умения.
- По наши проекти се представят известни кърджалийци, които работят във водещи
институции и университети в САЩ, както и известни художници, журналисти и др.
5.
Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
-

-

предоставяне на информация за американски университети и колежи със съдействието
на Комисия Фулбрайт. Периодични срещи на експерти от Комисията с ученици в
Кърджали.
Ежегоден фестивал „Февруари – Месец на Америка в Кърджали” се провежда от 2010 г.
Осъществява се с помощта на доброволци от различни възрасти и с дарения от местни
фирми. Обикновено Дружеството си сътрудничи с всички културни институции в града
при провеждане на фестивала, както и с Посолството на САЩ и Община Кърджали.

6.
Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа.
Планираме по-мащабно популяризиране на Кърджали в САЩ, което предстои да бъде
обсъдено с ръководството на Община Кърджали. Ще търсим подкрепа и партньори за
изготвяне на проект и финансиране, както и партньори сред българските общности в САЩ.

Народно читалище “Обединение 1913”

Адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 47
Телефон: 0361 6 11 79
Електронна поща: obedineniekj@abv.bg
Интернет сайт: www.obedinenie-kj.com
Представляващ: Стоян Николов Анадолиев, Камелия Ставрева Чолакова

1. Област на дейност – основна, допълнителни:
Развива и подпомага любителското художествено творчество, организира школи,
кръжоци и курсове, клубове. Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица
и семейства, както и такива свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и
уплътняването на свободното време на деца и млади хора. Работи за превенция и
намаляване на последиците от домашно и друг вид насилие.Работи за опазване на
околната среда и възпитание на екологично поведение у младите хора.
2. Мисия и основни цели:
Според устава на НЧ „Обединение” Кърджали, целите на организацията са:
А) развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната
дейност в град Кърджали;
Б) запазване на обичаите и традициите на българския народ;
В) разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата;
Г) възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание;
Д) осигуряване на достъп до информация.
Мисия
Работи в обществена полза за развиване и подпомагане на професионално и любителско
творчество; организиране на образователни курсове и школи за деца;организиране на
продължаващо професионално обучение за възрастни; извършване на консултанска дейност;
преодоляване на междуетнически проблеми; развиване на социална дейност; предоставяне на
съвременни информационни услуги; подпомагане на местната общност чрез участие в проекти;
предлагане на богата културна дейност чрез срещи с творци, концерти и др.
3. Целева група/и:
Деца и възрастни с интерес към изкуство, култура, образование, екология, пострадали от
домашно насилие, без ограничение в етническа, религиозна или полова принадлежност
4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Читалището работи за опазване на околната среда и възпитание на екологично поведение у
младите хора. Изпълнени са няколко проекта, при които са подобрени условията за живот на
чапловата колония, която гнезди в корекциите на река Арда в чертите на град Кърджали.
Посадени са 150 фиданки. Районът на колонията е почистен. Подобрено е качеството на
местообитанието. Към читалището продължава да работи Еко клуб. Млади хора са обучени
за доброволци и „зелени патрули”, за провеждане на мониторинг на водолюбиви птици и за

опазване на колонията. Изработени са информационни табели. Заснети са образователен филм
и клип, които запознават с живота на птиците в колонията и с процеса на възстановяване на
хабитата. Филмът и клипът са излъчвани по местни телевизионни канали. Общностите в град
Кърджали получават нова информация за ценните видове птици и начините за опазването им.
Подобрено е взаимодействието между институциите, организациите и общностите с цел
съхраняване на чапловата колония.
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които
търсите участници, доброволци и дарения?
Осем поредни години през месец май НЧ „Обединение 1913” провежда преглед на детското
творчество “Петя Караколева”. Организатор е Народно читалище “Обединение 1913” гр.
Кърджали със съдействието на Творчески архив «Петя Караколева» и община Кърджали.
Фестивалът е част от програмата на Националната награда за детска литература “Петя
Караколева”, която връчват Съюзът на българските писатели и община Кърджали.
За прегледа читалището кани за участие самодейци от читалищата и представители на
училищата в община Кърджали. Около 200 индивидуални и групови изпълнители до 18 години
пеят песни, рецитират стихове, свирят и танцуват на читалищната сцена в навечерието на Деня
на детето. При подготовката и осъществяването на прегледа активно участват младежидоброволци – те разнасят покани, лепят афиши, изработват грамоти за участниците, посрещат
групите и се грижат за реда по време на празника.
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Читалището е самостоятелна институция, която работи във взаимодействие с учебни
заведения, обществени организации и други структури, които извършват определена културно
– просветна или образователна дейност.
Читалището се съюзява, сътрудничи и координира своята дейност с други читалища на
територията на Република България за защита на своите интереси и за провеждане на
съвместни дейности и инициативи като: фестивали, събори, тържества на местно или
регионално ниво.

Сдружение „Устойчиво развитие” - Кърджали
Кърджали 6600, ул. „Хан Аспарух” № 5, ап. 16
телефон: 0878-742177; електронна поща: raychinov@yahoo.com
Интернет сайт: http://sda.mreja.org/index.php?status=pages&pageid=projects
Представляващ: Ангел Спасов

1. Мисия и основни цели:
Целите на Сдружението са:
- Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и
демократичните принципи;
- Да подпомага развитието на икономиката, науката, на методите за намаляване на
негативното въздействие върху околната среда и здравето, образованието, културата,
спорта и туризма;
- Да защитава човешките права и подпомага лицата в неравностойно положение;
- Да подпомага социалната и етническа интеграция и личностна реализация на
гражданите;
- Да инициира и подпомага взаимодействие между гражданите, младежта,
организациите и институциите за съвместна работа по планиране и реализиране на
проекти, насочени към подобряване на благосъстоянието на населението в Република
БЪЛГАРИЯ;
- Да работи съвместно и да подпомага неформални обществени групи при реализиране
на инициативи, които са близки с целите на СДРУЖЕНИЕТО;
- Да съдейства и посредничи на български, и чужди финансиращи организации и
институции при проектиране, осъществяване и оценка на програми, и проекти;
- Да работи за повишаване на благоприятните условия и да реализира проекти и
програми за развитие в обществени, научно-приложни, изследователски,
образователни и други области на дейност;
- Да установява и поддържа програмни и организационни връзки със сродни български и
чужди организации, институции и програми, както и с отделни лица, които подкрепят
развитието на обществото;
- Да се грижи за и отстоява правата и интересите на своите членове по съответният
законен ред.
За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства:
- Поставя своята дейност на широка обществена основа, като организира, насърчава и
всестранно разгръща творческата дейност и инициатива на учените, специалистите,
обществениците, деятелите и всички други хора, които обединява;
- Подпомага всички видове дейности, свързани със устойчиво развитие на обществото;
- Разработва и реализира програми и проекти в сферата на устойчивото развитие на
икономиката, опазването на околната среда чрез намаляване на негативното влияние
от човешки дейности, младежки дейности, образованието и културата, социалната
реформа и здравеопазването, спорта и туризма, укрепването на демократичните
принципи;
- Организира и провежда образователни програми, семинари, симпозиуми,
конференции, лекции, кампании и форуми, изследвания, обмен и други подходящи
форми за обучение, както и пропагандира традициите и ползата от устойчивото
развитие във всички негови форми;

-

-

Съдейства на членовете си за участие в местни и международни инициативи, и
осъществява сътрудничество с други сдружения и формирования на национално и
международно равнище;
Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно
подпомагане на дейността си;
Сътрудничи си със държавни и местни институции, бизнес и обществени организации,
НПО, и с физически лица.

2. Целева група/и: Обществеността в област Кърджали
3. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате
живота им? Опишете с количествени и качествени измерители: Постигнатите резултати са
положителни в много и различни сфери – култура, образование, спорт, младежки дейности
и такива с участие на младежи, и др.
4. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които търсите
участници, доброволци и дарения?
Сдружението участва активно в много кампании, които се провеждат ежегодно, като всеки
месец имаме участие, самостоятелно и/или съвместно с други сродни организации. От 2015
г., Сдружението участва в инициативите, които се планират от ЕВРОДЕСК България, където
сме избрани за мултиплаер.

5. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите
конкретни партньори и подкрепа
Сдружение „Устойчиво развитие” си сътрудничи с много ОУ, СОУ и ПГ от гр. Кърджали и от
областта, като работи успешно с децата и младежите. Голяма част от идеите за съвместна
дейност са свързани с работата с децата от тези училища. Наш основен принцип е да
търсим и да намерим партньор за всяка дейност и/или кампания в която участваме сред
сродни организации, и такива с които вече сме осъществили успешно партньорство.

Сдружение „Нови перспективи за развитие“
Кърджали, ул. „Здравец” 5, вход А, ап.15
Телефон: 0887 831026
Електронна поща: rpabulgaria@gmail.com
Представляващ: Михаела Кирчева
1. Област на дейност – основна, допълнителни:

-

-

-

-

подготовка, участие и реализиране на проекти и координиране действията на
различните институции, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция,
туризъм, опазване на околната среда, културен диалог, изкуство, образование и др;
реализиране на проекти за развитие на туристически продукти, проучвания,
изследвания и маркетинг на България като дестинация за алтернативен туризъм;
работа с младежи, младежки сдружения и организации за повишаване на капацитета и
професионалните умения на младежката общност в България и Европа ;
организиране на семинари, акции и експертни работни групи за информиране,
обучение, изследване, възстановяване и опазване на природното и културно
наследство;
организиране на всякакъв вид публични изяви, включително фестивали, възстановки,
демонстрации, презентации, форуми и др;
съдействие и подкрепа на участия в международни и национални срещи и изложения,
развитие на мрежи и коалиции;
реализиране на проекти, свързани с подпомагане на социалната интеграция и
личностната реализация на маргинализираните групи и социално неравностойните
членове на обществото;
създаване и управление на центрове за информация, обучения, туризъм, обмяна на
опит, занимателно-развлекателни дейности, фолклор, зелени училища и др;
развитие на културни и исторически атракции, както и такива, свързани с дивата
природа, земеделието и местните традиции и обичаи;
осъществяване на проучвания, анализи и експертни оценки, разработване на
становища, стратегии и проекти, кандидатстващи за национално и международно
финансиране.

2. Мисия и основни цели:

-

-

Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и
централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми,
социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство,
образование и др;
Опазване и устойчиво управление на природното и културното наследство на България
и популяризиране на България като дестинация за алтернативен и отговорен туризъм;
Формиране на съзнание у населението на България за хармонично общуване с
природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната среда;
Възприемане и въвеждане на принципите за развитие на отговорен бизнес и
природощадящ начин на живот чрез въвличане на младите хора на България;
Повишаване на екпертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални и
международни прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

3. Целева група/и:
Деца и ученици, младежи и младежки организации, образователни институции

4. Какви резултати–ползи за целевите групи постигате с работата си? С какво подобрявате

живота им? Опишете с количествени и качествени измерители:
Сдружението е новорегистрирано и все още няма регистрирани резултати от своята
дейност.
5. Опишете редовни, предстоящи или традиционни дейности и инициативи, за които

търсите участници, доброволци и дарения?
Все още няма такива
6. Опишете идеи за съвместна дейност с други организации/институции, за които търсите

конкретни партньори и подкрепа
В момента не търсим партньори и подкрепа, тъй като нямаме ресурсен и
административен капацитет, за да извършваме дейности.

РАЗГРАД

НЧ „Просвета 1919” - с. Брестовене, община Завет
7331 село Брестовене, ул. „Демокрация” № 2
Е-мейл: lib.brestovene@abv.bg
тел.0897089481
Зюлфие Исмаил - председател
Виждан Османова – читалищен секретар

Читалището е учредено през 1919 г. Броят на членове на читалището днес е 56. Разполага със
самостоятелна читалищна сграда - публична общинска собственост с 929 кв.м. , включваща
салон, библиотека, кафе- клуб и други помещения за дейността.
Читалищната библиотека притежава библиотечен фонд - 24884 библиотечни документа,
регистрираните потребителите са 655. През 2010 г. читалищната библиотека е утвърдена за
целева по Програма „Глобални библиотеки – България” и е получила 6 компютъра, лаптоп и
друга техника.
Към читалището в село Брестовене действа Музикална школа с три направления - школа по
синтезатор, школа по класическа китара, школа по солфеж и пеене. Общият брой на
участниците в школата е 11.
Сформирани са самодейни художествени състави: Детска вокална група "Ускорение" - 15 деца
до 14 години, Група за български народни песни- 15 жени над 35 години, Група за турски
народни песни -16 жени над 28 годишни ; ГСГПШ "Лудогорие"- 6 човек, Група за модерни
танци - 7 деца.
Има действащи 5 клуба:
"Приказен свят"- 22 деца- ученици от начален курс до 11 години, "Млад приятел на книгата"- 12
деца до14 години, "Лудогорие" - 35 жени над 28 години, Клуб по интереси - 12 ученици от 14
до 19 години, "Росица - български хора и танци"- общо 20 участници. Временно действащи са
два клуба - "Аз мога повече", Клуб”Пъзел".
В Читалището има експонирани: постоянна художествена изложба, която включва 26
собствени акварелни и маслени картини и етнографска сбирка – с предмети от бита на
местното население.
Реализирани проекти:
- През 2009 г. по проект на община Завет по Програма „Регионално развитие” е
извършен основен ремонт на читалищната сграда;
- 2011 г. - проект за допълваща субсидия към Министерство на културата за закупуване
на нови книги;
- 2014 г. - проект за допълваща субсидия "Художествено-творческа дейност и попълване
на библиотечния фонд" на Министерството на културата
Партньори в дейността на читалището са: община Завет, кметство с. Бестовене,
ЦДГ "Червената шапчица", ОУ "Христо Ботев", пенсионерски клуб, Дом за стари хора – Тертер,
ДСХ - Община Кубрат, читалищните библиотеки от община Завет, РЕКИЦ „Читалища” - Разград,
РБ "Проф. Боян Пенев" - Разград
Организираната и провеждана дейност на читалището включва: провеждане на съвместни
мероприятия по Културен календар, честване на официални, национални празници, бележити

дати; мартенски празници, Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица,
Национална кампания "Чети с мен", Подвижна библиотека, Час на приказката. По традиция - 21
февруари - Международен ден на майчиния език, първата седмица на месец юни - Селищен
събор, Весело лято, Коледни празници. Подготвят са тематични кътове и изложби в читалището
и в библиотеката
Работим с доброволци – 8 деца и ученици до 18 години, 10 възрастни - жени и мъже над 40
години. Включват се при организиране на изложби, дарителски акции, акции по събиране на
книги, дрехи и обувки за нуждаещи се деца, посещение по домовете на възрастни и на хора в
неравностойно положение, разнасяне на книги по домовете. Проучване на стари народни
песни, традиции, бита на село Брестовене и събиране на краеведски материали. Раздаване на
покани, диплянки, брошури при организиране на мероприятия, провеждане на екскурзии .
Финансирането на дейността се извършва с бюджетна субсидия, членски внос , собствени
приходи от дейността, дарения, реализиране на проекти по програми, рента от предоставена
земеделска земя.

НЧ „Делиорман 2014 г.“ – Разград
Разград, 7200
Е-мейл: deliorman2014@abv.bg
http://www.deliorman2014.eu
тел. 0897448296
Хабибе Расим - председател
Биляна Асенова – читалищен секретар
Читалището е новоучредено на 01.11.2014 г. Общ брой на членовете – 212. Няма предоставена
за ползване сграда.
Основна цел е да пресъздава, опазва и разпространява местни традиции и обичаи, да разкрива
творческите способности и да задоволява културните потребности на населението на община
Разград, да привлича и насърчава младите хора от различни етноси, да се занимават с
доброволчество - включване в дейности, които да допринесат за изграждането на по-добро
общество, съхранило духовните и културни ценности.
Предстои организиране на школи, кръжоци, курсове, празненства и концерти, да се подпомага
и развива любителското творчество, изкуство и танци, характерни за региона, за да стане
читалището част от мултикултурната общност на община Разград.
За краткия период от създаването, Читалището е инициатор на пет прояви, организирани в
сферата на образование, култура и детското творчество:
От 08.12.2014 г. до 15.12.2014г. е организиран конкурс “Весела Нова година” за изработване на
картички от деца, възпитаници на детските градини от община Разград на възраст 5-6
годишни. Представени са 80 творби от 9 ЦДГ и едно артателие. Картичките са изложени от 1622.12.2014 г. в Детския отдел на РБ „Проф. Боян Пенев”- Разград, след което бяха изпратени от
името на читалището до представители на различни институции. Жури определи първите три
най-добре изработени картички, като награди и грамоти получиха всички изявили се деца. В
резултат на проведения конкурс, малчуганите се забавляваха влагайки въображение и
творчески умения в своите изработки.
Проведена е среща-беседа под надслов “Минало и настояще на град Разград” по случай
празника на града 28.01.2015 г. Любопитни факти от възрожденската история на Лудогорието
представи уредникът в РИМ-Разград Иво Стоянов, а живи спомени, митове и легенди разказаха
народният лечител Ибрахим Зекерие, журналистът, поет и издател Хюсеин Кьосев, режисьорът
Юксел Чаушев, поетът Иван Дойнов. Свои стихове посветени на Разград представиха Севдие
Чакър-член на читалището и Димитър Петров-от РБ.
НЧ ”Делиорман 2014 г.” проведе конкурс по повод празника 14.02.2015 г. за „Най-добро
любовно послание“. Постъпилите конкурсни творби (есета, стихове, разкази и видео клипове)
са оценени и са присъдени три призови награди.
През м. март 2015 г. с предоставени материали на децата от ЦДГ №11 "Детелина"-град
Разград, ЦДГ "Осми март" – с. Дянково и ЦДГ "Митко Палаузов" – с. Киченица са изработени
мартеници, за да бъдат окичени възрастните хора в Дома за стари хора в Разград с подарените
190 мартеници, което развълнува възрастните хора.
През м. юли 2015 г. успешно е осъществена една ползотворна и много интересна инициатива
“Безопасно и здравословно лято”, организирано съвместно със Съвета на децата към

Държавната агенция за закрила на детето при МС. След едночасовата мултимедийна
презентация, представена от инспектор Бърнева при ОД на МВР, инспектор Рангелов при РД
„ПБЗН” и мед.фелдшер Йозлем Ибрахим, децата получиха знания за основните правила за
движение по пътищата, пожарната безопасност и много други полезни знания, които да
прилагат за тяхното здраве, сигурност и безопасност. Във втори етап от инициативата децата
приложиха успешно, получените знания от мултимедийната презентация на лист хартия с
цветни маслени пастели. Малките художници сътвориха чудесни рисунки по темата на
проявата. След като приключиха с рисунките, всяко дете разказа какво и защо го е нарисувал.
Възрастовите групи на децата-участници са от 5 до 12 годишни. С инициативата разбрахме, че в
Разградска община има изключително талантливи и умни деца, с които трябва да се гордеем и
да продължаваме да работим с подкрепа на местната власт, училищата и органите на реда, за
да могат да се изграждат децата като личности. Лакомства и предметни награди са получили
всички участници в инициативата.
Финансирането на дейността се осъществява чрез членски внос и дарения от спонсори,
предстои за 2016 г и бюджетно финансиране от община Разград.

НЧ „Димо Арсов – 1926 г.” – село Ловско, община Лозница
с. Ловско 7291, ул.”Стара планина” № 19
Е-мейл: chitalishte_lovsko@abv.bg
Тел. 0879804652
Алие Неджибова-председател
Евгения Павлова - читалищен секретар
Читалището е основано на 04.12.1926 година. Днес има 50 членове. Ползва предоставена
самостоятелна общинска сграда с читалищен салон и библиотека.
Библиотечният фонд на читалищната библиотека е 7400 библиотечни документа,
потребителите са средно годишно 102, заетите библиотечни документи – 1720, а
ползвателите на ИКТ в библиотеката са 1050. Библиотеката е целева по Програма „Глобални
библиотеки - България” от 2010 г., предоставени са 6 компютърни конфигурации и друга
техника.
Към читалището функционира самодейна Детска фолклорна група за песни и танци с 10
участника. Сформирана е и мъжка фолклорна група с 8 участника. Детската група има участия в
местни и регионални събори, Национален събор на читалищата гр.Бяла – златен медал,
Национален фестивал с. Водица, община Попово – сребърен медал, Национален фестивал
с.Арбанаси,област Велико Търново.
Дейността в читалището включва литературни срещи за представяне на книги и автори.
Отбелязване с местната общност на празнично-обредния календар. Обучение за работа с ИКТ и
интернет на възрастни хора и деца. Презентации пред деца от ЦДГ за приказни герои и детски
филмчета, за представяне на различни билкови продукти с възрастно население. Организират
селски празник на 2 август. През м. декември 2015 г. е обявена дарителска кампания в селото
за събиране на средства за придобиване на нови книги за библиотеката.
Спечелен проект през 2012 г. за допълваща субсидия от Министерството на културата за
изработване носии за самодейните читалищни състави; 2015 г. проект на община Лозница,
изпълнен основен ремонт на сградния фонд на читалището; През 2015 г. е спечелен проект по
Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към
Министерството на културата за обогатяване на библиотечния фонд с нови книги.
Партньори за дейността са кметството, ЦДГ „Росна китка”, Дом за възрастни с физичеки
увреждания, в който домуват стационарно 34 човека - мъже и жени, Потребителска
кооперация „Слънце”.
Доброволци – предимно ученици средношколци, които учат в град Лозница, които помагат за
подреждане на библиотечния фонд, за подготвяне на различни предмети за хората от Дома,
който по повод празници посещават и изнасят музикални програми по повод празници.
Финансиране на читалищната дейност: от членски внос, с бюджетна субсидия, рента от
предоставена земеделска земя на читалището, проекти по програми, спонсорство от
Потребителната кооперация и земеделски производители.

НЧ „Иван Вазов-1918”- с. Владимировци, община Самуил
7440 село Владимировци, ул. „Хаджи Димитър” № 2
Е-мейл: chitalishte_vladimirovtsi@abv.bg
Тел. 0896101923
Севдие Филиз- председател
Гюлтен Мустафа – читалищен секретар
Читалището притежава собствена сграда със салон и библиотека. Към читалището има
сформирани самодейни състави: детски танцов състав за народни танци – 18 ученици 1- 4 клас;
детски танцов състав за народни танци – 11 ученици 7-8 клас; смесена певческа група за турски
и български песни - 18, в т.ч. и 5 оркестранти на сазове и тюмбек. Съставите участват в конкурси
в страната и Турция. Създадена е женска група от 20 до 53 години за изучаване на български
народни хора. Има сформиран клуб „Сръчни ръце”с 12 ученици за плетене, шиене и
изработване на предмети от отпадъчни материали. Читалищната библиотека притежава 8900
тома библиотечни документи и обслужва годишно над 120 потребители. Целта е превръщане
на читалищната библиотека като единствена културна организация в селото в активен и
действен обществен информационен център за местната общност чрез предоставяне на нови
знания и умения на различни групи от общността за информационна и краеведска грамотност в
партньорство с местни организации.
Реализирани проекти:
- по Програма „Глобални библиотеки - България”, през 2009 г. библиотеката е утвърдена за
целева, получени са три компютърни конфигурации и други устойства; годишно ИКТ
ползвателите са над 1000.
- по Програма „Библиотеката - център на четене и информация” на Министерството на
културата за обогатяване на библиотечния фонд - 2010 г. и 2011 г. с допълваща субсидия за
закупуване на нови книги;
- По програма „Развитие на селските райони”- 2011 г. извършен основен ремонт на
читалищната сграда;
- Организиране на изследователска и събирателска краеведска дейност в партньорство с
Основно училище „Христо Ботев” - с.Владимировци, 2011 и 2012 г. за издаване на книга
„История на село Владимировци” в края на 2012 г.
- Участие в националните инициативи - ежегодно Маратон на четенето и Национална
библиотечна седмица; Организиране разнообразни инициативи и конкурси с деца от
мултиетническата местна общност: „Моето родно село-от миналото до наши дни” за есе;
„Най-изразително четене”, „Активен млад читател”
- Участие в конкурса на „Програма „Глобални библиотеки-България” с разработка в
категория „е-култура” - 2012г.
- През 2013 г. читалището е спечелило проект „Пътешествие в света на ИКТ”, финансиран
от Програма ”Глобални библиотеки”. По проекта са постигнати следните резултати:
обучени за работа с ИКТ и интернет – 18 ученици; обучени за работа с компютър и интернет
– 6 ученици с двигателни увреждания; обучени 9 възрастни за работа с ИКТ и интернет;
сформиране група от 13 ученици за краеведска изследователска и събирателска дейност и
дигитализиране на културното наследство; създаване на уеб сайт на читалището и
библиотеката с електронно съдържание за общността, организирана фотоизложба за
проведената дейнос с 250 фотоса.
Партньори в дейността на читалището са: кметство с. Владимировци; местното ОУ „Иван
Вазов”, в който се обучават 220 ученици I-VIII клас; ЦДГ ”Радост” с 30 деца; пенсионерският
клуб в селото; Центърът за социална рехабилитация и интеграция, управляван от община
Самуил с 30 ползватели деца и възрастни с двигателни и ментални увреждания от селата

Владимировци, Богданци и Ножарово. С тях се провежда рехабилитационна и корекционновъпитателна работа. В Центъра работи персонал от 5 човека, в т.ч. специалисти-социален
работник, кинезитерапевт, педагог, трудотерапевт.
В организиране на читалищната дейност през годината участват 50-60 доброволеца, а когато се
наложи, местната общност откликва в помощ на читалището - подпомагат почистването след
ремонти, пренасяне и нареждане на библиотеката, изработване на празнична украса,
изработване на плакати, при организиране на различни конкурски с децата, в реализиране на
проектите.
Финансирането на дейността е чрез бюджетна субсидия, финансиране по проект и дарения.

Народно читалище “НАПРЕДЪК - 1901”- Разград
Разград, пл. „Напредък”
Е-мейл: napredak_rz@abv.bg
Тел. 0895796005
Васил Йоргов-председател
Илонка Недкова- читалищен секретар
Читалището е създадено на 17.11 1901 г. като квартално читалище в кв. „Добровски” с 17
учредители. Притежава собствена сграда, построена чрез дарения на съкварталци, през
периода 1922-1935 г. с читалищен салон и библиотека. Днес читалищната библиотека
притежава книжен фонд 18457 библиотечни документа, обслужва над 350 потребители. И днес
кварталната библиотеката към читалище “Напредък” предоставя своите услуги на ученици и
съкварталци, които по традиция обичат и активно ползват библиотечната заемна и читалня. По
Програма „Глобални библиотеки - България” в библиотеката през 2009 г. е изграден обществен
информационен център с 5 компютъра и интернет достъп като ползвателите на ИКТ са около
300 годишно.
НЧ “Напредък” е център на културно-просветна дейност. Основната насока на дейността е
свързана със съхраняване за поколенията фолклорното богатство на местното население и
участието на живеещите в този градски квартал - млади и стари - в предаване на народните
традиции и обичаи.
Към читалището функционират любителски самодейни състави, които изучават и
разпространяват сред местното население, в страната и чужбина фолклорното богатство на
Разградския край: колектив за изворен фолклор за песни, танци и възстановка на стари обичаи,
в който участват 18 човека, който представя обичаи на местния капански фолклор пред
населението на Разградска община и други населени места от страната, участва редовно на
събори и фестивали на изворното народно творчество; детско танцово студио „Капанче”,
основано през 1961 г., в което са включени около 300 деца от 4 до 18-годишна възраст, към
който функционират и подготвителни детски танцови школи от СОУ „Христо Ботев” и ОУ
„Тургенев”; фолклорен танцов ансамбъл „Разград” е създаден през 1956 г. и днес е с 35
възрастни самодейци. В езиковата школа за изучаване на английски език са включени 50-60
човека. Новосъздадена тази година е школа за изучаване на народни инструменти.
Много награди и отличия има вече в своя архив Ансамбъл „Разград”: орден “Кирил и Методий”
І-ва степен през 1981 г. за активна творческа дейност, по случай 25-годишнината от
създаването му; носител е на Диплом и медал за високи художествени постижения на
Министерството на културата. Ансамбълът е участвал във всички национални фестивали на
художествената самодейност и е носител на златни медали. Носител е на Кристалната купа и
Голямата награда от Националния конкурс “Коледно надиграване Варна-94”. През 2003 г.
печели сертификат на българската секция на СИОФФ /Съвет на организаторите на
международни фестивали за фолклор и традиционни изкуства/- София за участие в
организираните международни фестивали от тази организация. По традиция със сборна
формация танцьори от Ансамбъл „Разград“ участват в дефилетата и концертите на Панаира на
киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти - Разград.
Репертоарът на ансамбъла включва над 50 танцови постановки, музикални пиеси /оркестрови
и солови изпълнения/. Изнесени са над 2500 концерта. С много голям успех са гостуванията на
Фолклорен танцов ансамбъл “Разград” в над 20 държави от Европа, Азия и Африка.
Заради значителната си народополезна дейност читалището стана носител на колективната
награда „Никола Икономов“ на община Разград през 2011 г., а Върховният читалищен съвет го
награди с грамота и плакет.
Читалището си партнира отлично със съседното СОУ „Христо Ботев“, с децата, лишени от
родителски грижи, които се настанени и живеят в специално построените за тях две къщички в

жк „Орел“, за които се организират акции за набиране на дрехи, обувки и учебни помагала. За
Коледа и Великден децата от най-малките класове по график са на гости в читалището - гледат,
а и сами участват в пресъздаването на обичаите за празниците. Вече няколко години в
читалището момичетата и момчетата от началните класове научават нови за тях техники за
боядисване на великденски яйца. Техен партньор е и Домашен социален патронаж-Разград,
където изнасят празнични концерти.

Народно читалище "Развитие-1869" – Разград
7200 град Разград, ул. „Антим I” № 1
Е-мейл: razvitierz@abv.bg
http://www.facebook.com/razvitie1869rz
Тел. 084/ 662 778; 0888007100
Иван Радушев- председател
Дияна Славова – читалищен секретар
Читалището е едно от първите български читалища, учредено от 12 измежду най-видните
местни граждани. Основоположник става бележития възрожденец, учител и книжовник,
известен български общественик - Димо Вълчев Хранов /1846-1915/. Заслугите Димо Хранов за
просветната, читалищната и културната дейност в Разградски регион са оценени от
признателната общественост, за което е удостоен със званието “Почетен гражданин на град
Разград”.
Целта е била читалището да се превърне в център за културно-просветна дейност в града. През
периода 1869-1879 г. читалището се именува “Съгласие”, а от 1879 е преименувано на
“Развитие”. Организирана е първата читалищна библиотека в региона, която се завежда от
нещатен библиотекар, наричан “книгохранител”. В създадената читалня са предоставени на
широк кръг читатели получаваните по абонамент всички легални вестници, списания и
доставените книги. Днес Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” е наследник на
традициите в библиотечното дело на тази читалищна библиотека. През 1904 г. певческото
дружество “Железни струни” изнася своя първи публичен концерт. Днес тази дейност
продължава като смесен хор „Железни струни” с 30 хористи самодейци и разполага със
самостоятелна репетиционна база, читалищна собственост. Към него има сформирана
Младежка вокална група за поп и джаз. В Детската музикална школа „Илия Бърнев” към
читалището се обучават 80 ученици на различни музикални инструменти - пиано, цигулка,
китара, пеене. Към школата функционират вокално-инструментален състав и детска вокална
група „Вариете”. През 1975 г. се създава балетната школа за класически балет, която
функционира и сега с 60 деца и средношколци. Към читалище „Развитие” са още: младежка
театрална формация „Импулс” с 15 самодейци средношколци, състав за градски фолклор, в
който са включени 12 възрастни жени самодейци.
НЧ “Развитие” днес има 140 членове, а функциониращите колективи за любителско творчество
развиват богата и многообразна творческа дейност. За своята дългогодишна културнопросветна дейност Народно читалище “Развитие-1869”-Разград е наградено от Президиума на
Народното събрание с орден “Кирил и Методий” - І степен по повод отбелязване на неговата
90 годишнина и с наградата на община Разград „Никола Икономов” през 2012 г. Читалището
има три собствени сгради за своята дейност и предоставена за ползване една общинска
собственост.
Партньори - община Разград, Федерация на жените - Разград, общинските организации на
Съюза на пенсионерите, Съюза на инвалидите, Дом за стари хора, Учебни заведения и ЦДГ в
град Разград, Разградска филхармония, Капански ансамбъл Разград, РБ „Проф. Боян Пенев”.
Дейността на НЧ „Развитие-1869” -Разград се организира с доброволци самодейци, а при
организиране на различни публични изяви на функциониращите състави към читалището се
привличат доброволци-общественици и членове на читалището.
Читалището се финансира от бюджетна субсидия, от членски внос, дарения.

Народно читалище „Слънчев лъч - 1901”, с. Островче
с. Островче 7238, ул. „Г.С.Раковски” № 2
Е-мейл: gami6eva@abv.bg
Тел. 0886089519
Милка Пенева-председател
Хриса Гамишева - читалищен секретар
През 2007 г. се възстановява читалищната дейност в най-малкото по брой на жителите
населено място в община Разград. Членове на читалището са 68. От община Разград за
читалищна дейност са предоставени със заплащане на наем две стаи в сградата на местното
кметство - за библиотека и за организиране на дейността. Читалището развива много богата и
разнообразна дейност за живеещите в селото и гостуващи - деца и възрастни. Читалищната
библиотека разполага с 4430 тома библиотечни документи, а ползвателите годишно на ИКТ са
около 600. По програма „Глобални библиотеки - България” читалищната библиотека в с.
Островче е целева от 2012 г., като са предоставени 3 компютърни конфигурации и друга
техника.
Към читалището има сформирана женска фолклорна вокална група „Здравец”, в която са
включени 13 самодейци. Групата участва ежегодно в различни местни и национални
фестивали, от където има получени награди, в провеждане на селския празник на 26 октомври
- Димитровден, при различни празници и чествания в селото. Клуб „Приятели на книгата” към
читалищната библиотека с 22 членуващи всяка сряда целогодишно провежда литературни
срещи с творци, представяне на местни автори и новоиздадени книги, прожекции на филми,
Маратон на четенето. Организира изследователска дейност и събиране на парични дарения за
издаване на две книги – „История на село Островче” и „История на НЧ „Слънчев лъч-1901 г.”
Клуб „Интернет кафе” е от 2013 г. с 18 членуващи, организира обучение за ратола с компютър и
ползване на интернет на възрастните хора и гостуващите им внуци през ваканциите.
Клуб на пенсионера „Изгрев” включва 25 членове и работи в тясна връзка с читалището за
провеждане на своята дейност, плетат терлици, правят мартеници, които даряват. Редовно
посещават от 3 години настанените жени в Център за настаняване от семеен тип - с.Хърсово.
Еко клуб „Липа” съществува от четири години към читалището и организира хигиенизиране на
селото, обявява конкурси за най-добре поддържан и подреден двор и градинка, фотоизложба
с първенците от конкурса.
В Клуб на БЧК са включени 22 жени, дейността се организира със съдействието на БЧК-Разград.
Организира дарителски кампании за събиране на дрехи, изработване на мартеници, които
предоставя на домовете за стари хора и на нуждаещите се.
Проекти на читалището: 2011 г. по Програма „Глобални библиотеки - България” -утвърдена за
целева читалищната библиотека; 2012 г. – Проект по Програма „Глобални библиотеки България”, конкурс в категория „Достойно остаряване с новите технологии”, трета награда;
2013 г. - кандидатстване с проект в община Разград за облагородяване терена пред сградата,
която ползва читалището; 2014 – Проект към Министерството на културата за обогатяване на
библиотечния фонд, получена допълваща субсидия; 2015 г. спечелен проект към
Министерството на културата за финансово подпомагане на библиотеките за обогатяване на
библиотечните фондове.
Партньори на читалището са кметство с. Островче, РБ „Проф. Боян Пенев” - Разград, Областен
съвет на БЧК, Център за настаняване от семеен тип - с. Хърсово, община Самуил, в който са
настанени 13 жени, Дом за стари хора - Разград, Съюз на пенсионерите, земеделски
производители от селото. През цялата година читалището ползва доброволчески труд за своята
благотворителна дейност при изработване на предмети, за организиране дейността с децата
през ваканциите, която е много богата на форми, конкурси, занимания по интереси. Активно се

включват 13 доброволци - възрастни хора и средношколци от селото и приходящи от Разград и
други населени места.
Финансирането на дейността на читалището в с. Островче: с бюджетна субсидия, от членски
внос, спечелени проекти по програми, рента от предодставена земеделска земя, дарения и
спонсорство.

Сдружение „Асоциация Интегро”
Разград 7200, ул.„ Осъм” №4, ст.220
Е-мейл: info@integrobg.org
http://www. integrobg.org
Телефон: 084/ 661 026 ; 0886932197
Лилия Макавеева - изпълнителен директор
Асоциацията е регистрирана през 2002 . Цел - подкрепа на ромската общност за подобряване
на обществено-икономическото й положение, социално включване и преодоляване на
дискриминацията на общността. Асоциацията създава условия за повишаване на капацитета в
ромските общности, предпоставя появата на социални промени и развитие в тях и
общественото утвърждаване на ромската общност.
През 2002 година две местни ромски общности – от град Сеново, обл. Русенска и с. Огняново,
обл. Благоевградска и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”- София обединяват
усилията си в една независима организация на ромите Сдружение „Асоциация Интегро”. През
2004 година към Асоциация Интегро се присъединяват още две ромски местни организации –
от град Завет и село Сеслав, област Разград.
За периода от октомври 2002 г. до май 2006 г. с финансовата подкрепа на Холандското
правителство по програмата МАТРА Асоциация Интегро в сътрудничество с фондация Сполу
Интернешънъл – Холандия успешно реализира проект „Местно развитие на ромски
общности от селските райони на България”.
От 2004 г. Асоциацията реализира програма „Повече от пари” за стартиране и развитие на
дейности за генериране на доходи в ромските общности от селските райони. В рамките на
проекта на ромски общности се предоставят средства за създаване на револвиращи фондове,
откъдето на ромски семейства се предоставят възвръщаеми средства за стартиране и развитие
на дейности, генериращи доходи.
От 2006 г. с подкрепата на Българо-Американско общество, Асоциация Интегро успешно
развива проект за подкрепа на ромски младежи за завършване на средно образование. Работи
се с младежите, с родителите им, с местните власти и педагозите от средните училища за
създаването на една подкрепяща среда за успешно завършване на средно образование от
младите хора.
От юни 2006 г., в партньорство с холандската неправителствена организация Сполу и
Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво ЕРГО, Асоциация Интегро
стартира 5 годишен проект в рамките на програма „Засилване гласа на ромите” с основна цел
повишаване на общественото участие на ромите и постигане на реално овластяване на
ромските общности в българското общество.
От 2007 г. с дейностите за генериране на доходи, Интегро започна да цели предприемчиви
роми, на които осигурява подкрепа за повишаване на капацитета и отпуска безлихвени заеми,
за да могат да стартират устойчив бизнес и по този начин да създават работни места в
общностите си.
През 2008 г. в рамките на програма „Засилване гласа на ромите” на Фондация Сполу –
Холандия, Асоциация Интегро се фокусира върху повишаването на капацитета за
застъпничество на местно и регионално ниво на 30 ромски активистки групи и НПО, членове на
новосъздадената ромска мрежа ГОРД.
През 2008 г. в партньорство с Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права” –
София, Български Хелзинкски комитет и Сдружение “Център образование за демокрация” –
Пловдив, Асоциация Интегро участва в реализирането на проект „Партньорство на равните
възможности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Асоциация Интегро е регионален координатор на проекта за Разградска област и осигури

повишаването на капацитета на 30 представители на структури на гражданското общество от
региона за участие в консултативен процес на местно и регионално ниво. През същата година
стартира и проект „Да направим привлекателно училището за децата от Лудогорието” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в рамките, на който Интегро си
партнира с 3 училища от Разградска област. Успешно и устойчиво са развити интерактивни
извънучилищни дейности в трите училища, които повишиха мотивацията за участие в
образователния процес, както на децата, така и на родителите.
През 2008 г. Интегро засили видимо ролята си на национално и Европейско ниво. Членове на
екипа, в партньорство с други ромски активисти, адресираха необходимостта от обновяване на
Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество, разработиха устав и
стратегия на Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво – ЕРГО Нетуърк
мрежа.
През 2009 г. Сдружение Асоциация Интегро се фокусира върху следните основни направления:
- Програма „Мобилизиране и овластяване на местни ромски общности”
- Програма „Застъпничество и лобиране на регионално и национално ниво”
- Програма „Образование за ромски младежи”
- Програма „Овластяване на ромските жени”
- Програма „Международно участие и дейности”
Фокусът на дейностите е върху адресирането на въпроса за неефективното изпълнение на
приетите ромски стратегии, върху съществуващите практики за социална дискриминация,
стереотипизиране и предразсъдъчно третиране на ромите от страна на служители,
представители на властите, на политическата класа и на медиите. В тази връзка е проведено
проучване за изпълнението на политиките за роми на местно ниво в 21 общини и е
организирана Кръгла маса на тема „Наличие и ефективност на местни политики за социално
включване на роми”. Форумът събра представители на местните ромски мрежи от България,
Турция, Македония и Албания, както и национални ромски и неромски НПО от България,
представители на централната власт, отговорни за ромското включване и представител на
Сдружението на българските общини.
В град Лясковец е проведено обучение по дебатиране с 14 младежи от ромски произход, които
са включени в програмата на Интегро „Създаване на подкрепяща среда за ромски младежи в
средните училища”. Обучителят е от Асоциация „Дебати”. По същата програма в продължение
на три години са подкрепени 514 ромски младежи от различни средни училища на територията
на цялата страна с комплекти учебници за средно образование.
През 2010 г. приключи 4-годишната програма „Засилване гласа на ромите”. В рамките на тази
програма най-голямото постижение на Интегро бе, че от една страна постигна консолидация на
ромските организации от местно ниво в рамките на мрежата ГОРД, а от друга – успя да наложи
асоциацията като разпознаваем фактор в полето на ромската интеграция на национално ниво.
Особено силно участие Интегро имаше в работата на ЕРГО – Европейската мрежа на
организациите от местно ниво. Член от екипа на Интегро участва активно в екипа на ЕРГО до м.
юни, като допринесе за развиването на една от програмите на мрежата – за мониторинг на
местните политики в областта на интегрирането на ромите.
От юни 2010 г. Интегро стартира партньорски 18-месечен проект – Европейска кампания REACT,
която в България протече под мотото „Благодарим ти, Кмете!”. Основна цел на кампанията е
да се подобри разбирането в публичното пространство за ромската интеграция като процес,
който ще осигури ползи за цялото общество. Чрез кампанията фокусът е поставен върху
ангажирането на местните власти с реализирането на политиките за ромска интеграция. До
края на годината създадохме коалиция от 14 ромски организации за местно и национално
застъпничество, развихме стратегия на кампанията, формулирахме послания, определихме
информационните канали за изпращане на посланията. Проведено е изследване в 8 общини,
за да установим основните пречки пред изпълнението на интеграционните политики на местно
ниво и изготвихме доклад, който разкрива съществуващите стереотипи и предразсъдъци като
коренна причина за пасивността и бездействието на общинските служители. В 8 от общините са

проведени местни пресконференции за адресиране на посланията и обявяване на кампанията.
Интегро създаде перфектна рамка, за да подкрепи и фасилитира партньорите в кампанията.
Проведе обучение на партньорите за провеждане на проучването и по застъпничество на
местно ниво, изготви прессъобщения, информационни писма и брошури, които предостави на
партньорите.
През 2012г. Интегро стартира проекта „Платформа за генериране на подходи и методи за
интеграция на ромите на местно ниво”, по схема BG051PO001-7.0.01 „Без границикомпонент 1”. На базата на обмененият опит и споделените методи за начина на изпълнение
на политиките за интеграция на ромите от местно ниво, трима от експертите на Интегро
разработиха текст за наръчник, в който са описани добри практически подходи на
изследваните целеви общини по проекта и са направени препоръки към местните и централни
власти за прилагане на тези политики в работата на общините. Издаден е наръчник. Проведени
са регионални информационни семинара между 01-24 април в Каварна, Тунджа и Ветово.
Целта на проведените семинари е да се представи проученият опит на изследваните общини в
областта на местните политики за интеграция на ромите, както и обсъждане на тяхното
приложение на местно ниво в България. На 31 май 2013г. е проведена заключителна
конференция за финала на проекта. На нея са представени постигнатите резултати по проекта.
Участие в срещата взеха представители на повече от 10 общини. Присъстваха и четирима
заместник-кметове и други експерти. Участваха представители на граждански организации от
над 20 НПО. Направено е представяне на проекта, резултатите от него и изработения наръчник.
На финалната конференция са обсъдени възможностите за съвместни бъдещи действия както в
Платформата, така и в партньорската мрежа на кметовете от общини в Европа – МЕРИ. На
срещата присъстваха представители на тази мрежа и те изразиха становището, че е
необходимо да се провеждат в бъдеще съвместни действия на Платформата и мрежата МЕРИ.
Проект„Училище за всяко дете” по СХЕМА:BG051 PO001-4.1.06-0022 “Реинтеграция на
отпаднали ученици от образователната система”. Целта на проекта е да се подпомогне
реинтеграцията на трайно отпаднали от училище ученици от областите Русе и Разград и да се
осигури превенция на повторното им отпадане. Проектът е изпълнен от партньорство с ОУ „Ив.
С. Тургенев” -град Разград и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- град Завет, област Разград. В
проекта са включени, като целеви, училища от седем общини от двете области – Разград,
Исперих, Кубрат, Ветово, Сливо поле и Бяла. Дейностите по този проект са насочени в две
основни направление, работа в общността и семействата на отпадналите деца и създаване на
адаптивна приемна среда в училищата за реинтегрираните ученици. За изпълнението на тези
дейности, във всяка община е обучен и назначен общностен работник. Работата на
общностните работници е част от единен комплексен подход, съчетаващ в едно няколко типа
взаимно допълващи се дейности – общностна работа, социална работа, работа за повишаване
капацитета на училищата и подобряване на училищната среда. Дейностите за подобряване на
училищната среда е насочени към повишаване на информираността на учителите за
спецификата на ромската общност, повишаване на уменията на учителите за работа с ромските
деца, провеждане на допълнително занятия за наваксване на пропуснат материал и набавяне
на учебни помагала и материали. Общностните работници събраха набор от информация, на
базата на която са изготвени индивидуални социални оценки на различни случаи на отпадане и
се разработиха планове за разрешаването на отделните казуси и връщане на децата в училище.
На успешно върнатите деца в училище са осигурени допълнителни часове по индивидуални
планове за наваксване на пропуснат учебен материал, а на семействата- помощ за
разрешаване на конкретни социални проблеми.
През 2013 г. Интегро се включи в мрежата DARE-Net (Desegregation and action for Roma
education Network). Целта на DARE Network (Мрежата ДАРЕ) е да се създаде международна
мрежа на ромското гражданско общество, целяща разпространение на добрите практики в
областта на училищната десегрегация на деца от ромски произход. Чрез което да се насърчи
ангажираността на институциите за интеграцията на ромските деца и ученици. Повече за

проекта, както и за нашите дейности и резултатите от дейностите, може да намерите на този
сайта на мрежата http://www.dare-net.eu/
Roma React – Международна ромска информационна платформа по кампанията REACT. Рома
Реакт е международна онлайн ромска информационна платформа предназначена за
споделяне на новини и събития свързани ромите – граждани на Европа. Основните дейности
по Реакт, отговорност на Асоциация Интегро бяха публикуване на новини и събития, както и
мапинг на значими събития на територията на България.
Проект „Готови за училище” стартира през 2013 г. в две детски градини от град Завет и село
Вазово, община Исперих, област Разград, проектът е пилотен и е подкрепен от фондация
„Тръст за социална алтернатива”, като част от по-голям техен пилотен проект. Целта на проекта
е да се установи как материалното подпомагане на социално слаби ромски родители,
стимулира посещаемостта на децата им в детските градина. Материалната подкрепа си
изразява в плащане на такси и ваучери за хранителни продукти. Проектът включва дейности
като провеждаме регулярни срещи с родителите, срещи с представители на детските градини,
провеждане на социални анкети със семействата, провеждане на общи срещи с
представителите на детските градини и родителите и срещи в институции.

Сдружение „ДИАБЕТ”
Разград, ул. „Витоша” № 3
Е-мейл: simona26@mail.bg
тел. 084/634 888; 0898609383
Цветанка Маринова – председател на УС
Сдружението е основано през 2013 г. Член е на Българска асоциация „Диабет” и на Национална
пациентска организация. Основната цел на Сдружението е защита правата и интересите на
всички диабетно болни пациенти. Към него са сформирани малки сдружения и в останалите
общини на област Разград - Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил, Цар Калоян. На всички
членове са заведени досиета за заболяването. Целеви групи са диабетноболни и техните
близки – деца и възрастни. Общ брой на членовете в област Разград са 1900, а в община
Разград са 620.
В град Разград е открит Клуб на диабетика, в предоставена от община Разград самостоятелна
база.
Основната дейност включва: скрининги за нови пациенти, провеждани в различни населени
места и организации; провеждане на обучение със специализирани лекции и презентации от
специалисти; профилактика, лечение, безплатно измерване на кръвната захар; получаване и
раздаване безплатно на противогрипна ваксина и витамини на заболелите; изготвяне списък
на социално слаби хора за получаване пакети с хранителни продукти като за 2015 г. това са 350
човека диабетно болни; организиране на чествания като в Разград на 14.11.2015 г. –
Световният ден за борба с диабета.
Реализация на проекти, съвместно с партньорските организации:
- „Социално-икономическо измерение на обучението на диабетно болни лица” с партньор
„Балмед”-София през 2014 г. като е извършен безплатен скрининг на 1101 човека в градове и
села от област Разград;
„Средата отвън – навътре”- 2015 г. с партньор Националната пациентска организация.
Получени рекламни материали - брошури и др. печатни издания и дарени измервателни
пособия – глюкомери и тест лентички за измерване на кръвната захар от фирми „Оптиум”Варна, „Новонордис”-ЕАД-София, „Допелхерц”-София, „Биониме”-Пловдив.
Осъществени са контакти за съдействие и проведени съвместни информационни срещи за
представяне дейността на Сдружението и набиране на нови членове със 17 организации от
град Разград: към Съюза на пенсионерите -2004, Съюза на слепите и Съюза на глухите, Съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на участниците във войнитевоенноинвалидите, Дружество на есперантистите „Д-р Л.Л.Заменхоф”, Дом за стари хора, Дом
за хора с деменции, пенсинерски клубове „Лудогорие”, „Златна есен”, местни ромски
организации.
Източниците за финансиране дейността на сдружението са: членски внос от членовете,
финансово подпомагане от община Разград, защита на проекти чрез различни програми

Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране”
(ЖАНЕТА) - Разград

Разград, бул. „България” № 4
Е-мейл: officejaneta@ abv.bg; ros_avramov@abv.bg
http://www.janeta.bg
тел. 084/ 660 283 ; 0789612233; 0897448296
Грациела Ранкова – председател на УС
Росен Аврамов – директор на Центъра за обществена подкрепа
Учредено е на 4 май 2004 г. от 8 жени с различни професии и етническа принадлежност,
обединени от идеята да решават със съвместни усилия общите си проблеми и да работят
заедно за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в община Разград- мисия
на Сдружение „ЖАНЕТА”. Цел: да работи за пълноценното приобщаване към обществото на
деца, жени и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Разград.
Първите стъпки в дейността са с подкрепата и насърчението на добри специалисти от Отдел
„Закрила на детето” Разград в областта на защитата на правата на маргинализираните жени в
община Разград и за деинституционализацията на домовете за деца. Така една от първите
каузи, за която и досега са ангажирани, това е за приемната грижа и за децата, лишени от
родителски грижи.
Трупан е управленски опит с разработване и изпълнение на проекти, финансирани от различни
донори: Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”, Фондация „Партньори
България”, Държавен бюджет на Република България за 2005 г., Каунтърпарт България, с
подкрепата на Американската Агенция за международно развитие, Програма ФАР 2004
„Развитие на гражданското общество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г., Институт „Отворено общество”, Фондация „Работилница за граждански
инициативи”.
Ново стъпало от развитие на Сдружението е да помага на децата, жените и техните семейства,
освен със сърцата си и с професионализма си като социални работници, психолози и социални
педагози и чрез създаване на методика по предоставяне на социални услуги в общността. С
ключов проект, финансиран от фондация ОУК, чрез Институт за социални дейности и практики,
през 2006 г. към сдружението се създава Център за обществена подкрепа. Така сдружението
става част от мрежа от услуги, която отговаря на местните нужди, едновременно съобразени с
националните стандарти и международни добри практики за предоставяне на социални
услуги.
Целеви групи са децата и семействата от община Разград.
От началото на 2008 г. социалната услуга е одобрена за бюджетно финансиране като
делегирана от държавата дейност. След обявен конкурс за възлагане на услугата община
Разград сключва договор, с който възлага от 01.09.2008 г. управлението на социалната услуга
ЦОП на Сдружение „ЖАНЕТА” като лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за
деца и семейства.
Към настоящия момент в Центъра за обществена подкрепа към СНЦ «ЖАНЕТА» работят 11 на
брой служители на пълно работно време: директор ЦОП, шофьор, технически сътрудник,
експерт „Връзки с обществеността”, 2-ма психолози, социален педагог и 3-ма социални
работници. Директор на ЦОП – Росен Аврамов

Сдружение " ЖАНЕТА" е лицензиран доставчик на социалните услуги за деца и семейства :
"Център за обществена подкрепа" и "Приемна грижа" с издадени лицензи от Държавна
агенция за закрила на детето и удостоверения от Агенция за социално подпомагане.
Кампании и програми:
- Кампания „Бяла лястовица” – деца срещу насилието;
- Бебе на годината;
- Кампания на ИСДП „Виж ги – Чуй ги – Разкажи” – за повишаване на чувствителността на
възрастните към физическото насилие, на което често стават жертви, както и тяхната
информираност относно ефективните начини да се помогне на дете-жертва на насилие;
- БЧК „Всички имаме грижата”;
- Местна кампания за набиране на средства за дете с увреждане;
- Кампания за щадящо медийно отразяване на живота на децата;
- Кампании за набиране на средства по отделни, индивидуални случаи;
- Кампания на НМД „Голямото клякане” – „Голяма или малка е нуждата от нови
училищни тоалетни?”;
- Кампании, свързани с материално подпомагане на деца и младежи в риск, съвместно с
ТИ „Роберт Шуман”;
- Провеждане на лятна програма за децата ползващи услугите в ЦОП;
- „Ден без асансьори” – Отбелязване на деня за борба срещу остеопорозата – 20
Октомври.
Партньори на Сдружение „ЖАНЕТА” в реализиране на неговата дейност са: община Разград,
Федерация на жените - Разград, учебните и детски заведения, РЗИ-Разград, местни медии.

Сдружение „Зорница”- Исперих
7400 град Исперих, ул. „Ангел Кънчев” № 0
Е-мейл: ngo_zornitsa@mail.bg
http://www.zornica-isperih.weebly.com
тел. 0878717947
Галина Иванова –председател на УС
Сдружението е учредено на 14.01.2014 г., учредители са 7 жени с различни професии и опит.
Активно работят с привлечени към сдружението постоянно 5 доброволци.
Основни цели са: организиране, подкрепяне младежки дейности и инициативи, решаване на
проблеми и спазване на правата на децата и младежите, защита социалните интереси на
младите хора; подпомагане личностната и професионална реализация, социалната интеграция
на младежи, жени, хора в неравностойно социално и културно положение; създаване активна
бизнес среда с ползване на мерки за трудова заетост, интегриране на безработни млади хора,
жени и хора в неравностойно положение; интегриране на младите хора в обществото,
насърчаване тяхната инициативност за развитие на доброволчеството и ученето през целия
живот; да изучава и популяризира културно-историческото наследство и минало; младежки
обмен и сътрудничество.
В зависимост от тематиката на инициативите и проблемите, върху които въздейства,
сдружение "Зорница" установява партньорства с НПО, фирми, местни власти, местни и
регионални медии - сдружение„Училищно настоятелство” при ЦДГ "Мечо пух", НЧ "Съзнание
1891", НЧ „Рома – Вазово 2007” - с. Вазово, Фондация "Кураж и достойнство", сдружение
"Диабет" - Разград, сдружение "Хармония и традиции" – Търговище.
Реализирани инициативи и проекти:
- Април 2014 г. - „Помощ!!! Мама тръгва на работа ?!?“ – работна среща с млади майки
от Русе, на които им предстоеше да започнат работа. Цел на срещата: млади майки и
специалисти на сдружението да обменят опит и информация за подготовката на детето
за детско заведение, както и за поведението на детето и родителите в новосъздалата се
ситуация;
- май 2014г. - „Защо да остана в България“ – среща с младежи, завършващи средно
образование, с цел да ги мотивира да останат, да се обучават и развиват в България.
- Проект по Мярка 7.1. „Напред към наследството – територията Исперих ни
обединява“ от СМР на МИГ – Исперих „Да преоткрием богатството на старите
кулинарни традиции“ - 01.10.2014 - 31.03.2015 г. с финансиране 11187 лв., проучване и
включване на старите храни в туристическия продукт, участвали над 38 доброволци и
25 представители от Исперихско.
- По проект "Активни местни общности", проведено двудневно обучение на
новосъздадено ромско сдружение "АМОР - Асоциация за местно общностно развитие"
по теми: "Общностно развитие" и "Подготовка на проекти. Стратегия и мониторинг". Проект "Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес
сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево”
- Контакти и сътрудничество с подкрепящи предприемачеството организации като
сдружение "Агробизнесцентър - Кубрат" и сдружение "Бизнесцентър - Исперих".
Установени контакти с Национална селска мрежа, на която е предоставена информация
за Сдружението, както и с Национална мрежа на децата.

Женска независима ромска организация „Кармен”

Разград, ул. „Витоша” № 3
Е-мейл: simona26@mail.bg
http://www. karmen-center.org
тел. 084/634 888; 0898609383
Цветанка Маринова – председател на УС
Организацията създадена през. 2005 г. със съдействието на Федерация на жените в Разград.
Има 250 членове. Всички работещи 10 човека за сдружението са доброволци. От община
Разград е предоставена безвъзмездно за ползване сграда за дейността през 2005 г.,
ремонтирана и обзаведена чрез финансиране по проекти.
На 10.12.2010 г. Сдружението е прието като член на Международната женска организация
„Дром Котар” - Барселона, Испания.
Към Сдружението функционира Майчин център „Майчина грижа”, който е един от четирите
създадени в България освен Провадия, Сандански, Стара Загора. Мисията на Центъра е да
допринесе за промяна в положението на ромските жени и жените от миллета чрез засилване
на позицията им в семействата, в общността и обществото. Да се помогне за изграждане на
мостове между хората, без значение какви са те.
Цели на Майчиния център: да се подобри образователния статус на жените от ромската
общност и от миллета като се използват всички възможности за формално и неформално
образование; да се повиши обществената активност на ромските жени и на тези от миллета
чрез включването им в различни социални структури; да се повиши здравната и социалната
култура на ромските жени и тези от миллета; запазване на ромската култура и фолклор; да се
повиши умението за управление на майчин център от екипа на Майчин център „Майчина
грижа”-Разград.
С жените се извършват ежегодно профилактични прегледи – за рак на гърдата, диабет,
остеопороза с Федерация на жените и РИОКОЗ, организират се здравни беседи и семейно
планиране на раждаемостта; културна солидарност чрез чествания на рождени дни, на
различни празници и участие в градски тържества; подкепа на жени, преживели домашно
насилие-осъзнаване и информираност. Здравни беседи „Как да се предпазим от инфаркт и
диабет”, „Как влияе стреса върху организма”. Подпомагане при попълване на документи за
кандидатстване за работа, декларации. Периодични срещи на различни теми: „Ролята на
жената в семейството”, „Не на ранните бракове”, „Опит на млади майки за отглеждане и
възпитаване на децата си”, „Не на агресията в семейството и срещу децата”;
Работа с децата и младежите - Центърът е място за провеждане на срещи-разговори за важни
за тях теми, здравни беседи за хигиена на кожата и тялото, наркотици, спин; придобиване на
професионални умения за шивачки, фризьорки, готвачи; организиране на танцов състав за
съхраняване на етническата култура и самобитност; следи се да няма сегрегация на ромски
паралелки в училище.
За местната ромска общност – създадена е база данни за хора със социални проблеми;
информиране за програми за безработни чрез срещи-разговори с Бюрото по труда - Разград,
за здравни профилактични прегледи, възможности за включване в образователни курсове,
включване в лагери на децата; осъществява подкрепа на социално слаби семейства на деца
абитуриенти, на бедни и болни хора. Създаване на контакти с училищата в Разград в квартала
на ромите, във връзка с обучението на деца-роми. Конкретна работа с „рискови” деца и
отпадане на деца от училище.

Дейността се осъществява при взаимодействие с партньори: община Разград, за решаване
проблеми на местната ромска общност; дирекция „Социално подпомагане”; РИОКОЗ; Бюро по
труда, Дом за деца, лишени от родителски грижи-Разград, Дом за възрастни хора; учебни
заведения, други НПО - „Жанета”, Федерация на жените-Разград, Асоциация „Интегро”, ЦРД,
Областна дирекция на полицията, местните печатни медии.
Последен 6-месечен проект, по който Сдружението работи е „Достойно място за всеки” като
партньор на сдружение „Зорница” – Исперих, финансиран в рамките на Програма за подкрепа
на НПО в България на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цели на проекта
са: повишаване информираността за правата на гражданите; насърчаване на демократичните
ценности и включването в различни инициативи на семейства и младежи от ромския етнос.
Дейността включва семинари по различни теми и практически занятия с 12 девойки и жени в 3
модула за подобряване на уменията им, повишаване самооценката и придобиване на нови
поведенчески навици.

Сдружение „Лудогорие 2012”
Разград
Е-мейл: ludogorie2012@abv.bg
https:// bg-bg.facebook.com
тел. 0877296996
Валентин Димов - председател на УС
Създадено през 2012 г. с председател Валентин Димов. Ежегодно от 2012 г. през м. юли в
местността „Пчелина” край град Разград се организира Национален фолклорен събор
”Лудогорие” с богата, разнообразна и уникална програма за всяко издание на събора. Празник
на приятни емоции и преживяване, празник на приятелство, музика, песни и танци. Целта е
съхраняване и популяризиране на традициите и културните ценности на различни етнически и
етнографски групи, осигуряване на възможности за трансмисия към следващите поколения и
популяризиране на Разградския край и Лудогорието като място на дълголетна история и богати
културни традиции.
На Третия Национален фолклорен събор ”Лудогорие” през юли 2014 г. е поставен балкански
рекорд на пресъздадена старинна сватба по романа на Антон Дончев „Време разделно” с найдългата сватбена софра (месали) с дължина 441.60 м, на която са седнали 1520 гости,
облечени в традиционни народни носии. За сватбата са поръчани 1000 глинени купи, 1500
дървени лъжици, 300 погачи, 13 агнета на чеверме, 200 кг сирене, 7 казана боб яхния, 500 л
вино. Закупените за сватбата чановете, след събора Валентин Димов дарява на РИМ-Разград ,
които са в експозицията на Етнографския музей в града.
На Четвъртия Национален фолклорен събор ”Лудогорие” през 2014 г. в партньорство с РЕКИЦ
„Читалища” - Разград е възпроизведена тракийска сватба с поставяне на Гинес рекорд и
участието на 163 фолклорни песенни и танцови състави от Разградска област и други региони
на страната.
Медийни партньори на последното събитие през 2015 г. са БНТ, ТВ „Съпрайз мюзик”, местните
вестници „Екип 7”, „Гледища днес”, „Лудогорски вестник”, Фондация „Национален тръст за
съхранение на културно-историческото наследство на България”, Сдружение „Гайтани”, сп
„Собственик”.
При организиране и провеждане на самите обществени прояви, сдружението включва
значителен брой доброволци
Реализирането на фолклорните събори е с финансовата подкрепа на спонсори-корпоративни
дружества от региона на Разград и страната, неправителствени организации и физически лица.

Местна инициативна група – Исперих

7400 Исперих, ул. „Васил Левски” № 99, офис 2
Е-мейл: migisperih@abv.bg
Тел. 08431/ 46 51; 08431/ 36 35
Даниел Димитров- председател на УС
Емилия Германова-изпълнителен директор
Създадена през 2009, а през 2010 г. е защитен Проект „Стратегия за местно развитие на
територията на община Исперих” със срок на изпълнение 13.11.2011-30.09.2015 г.,
финансиран по Програма за развитие на селските районни 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони „Европа инвестира в селските
райони” в общ размер 3 142 000 лева.
Партньори: сдружение „Бизнесцентър –Исперих”, кметове на 23 населени места на
територията на общината, Бюро по труда, Агенция за социално подпомагане, Общинска служба
„Земеделие и гори”, замаделски производители, представители на малкия бизнес, НПО,
образователни и културни институти, активни граждани.
Стратегическа цел: подобряване на икономическото благосъстояние и качество на живот на
жителите на територията на МИШГ-Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие,
опазване и оползотворяване на местния социален потенциал, природното и историческо
наследство.
Стратегията е разработена с помощта на Фондация за развитие на предприемачеството София. Местният екип за разработване на Стратегията включва 12 участници, представители на
местната власт, бизнеса, земеделски производител, местни институции и училища,
нестопанския сектор, както и външни експерти.
Проектът включва изпълнение на различни дейности, за които свои проекти предоставят
кандидатите - община Исперих, нестопански организации и читалища. Проектът се изпълнява
по три мерки: мерки насочени към конкурентоспособността, мерки, насочени към качеството
на живота/разнообразяване; мерки, насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж
или местната идентичност.
Резултати в изпълнение на проекта: подадени 73 заявления за кандидатстване, от които
одобрени са 65. Подписани са 61 тристранни договора между местни бенифециенти, ДФ
„Земеделие”, Разплащателна агенция и МИГ-Исперих. Изпълнените проекти са 54 на брой.
Организирани са информационни и тематични срещи, семинари, конференции и обучения с
близо 5352 жители на общината. Проведени са 8 публични събития-хепънинг с МИГ-Исперих с
повече от 900 участници.
Разкрити в общината са 40 нови работни места в селското стопанство и в сектора на услугите.
Новаторски идеи са представили НЧ „Рома-Вазово 2007”, сдружение „Електромобили за
регионите – Исперих”, сдружение „Исперих-ЕКО”, община Исперих с проект „Рехабилитация и
благоустрояване на градски парк в Исперих” и „Рехабилитация на парк „Владимир Друмев” в
Исперих.

Федерация на жените - Разград
Разград, бул. „Априлско въстание” № 56 А
Е-мейл: fi_rz@mail.bg
Тел. 084/652927; 0896799106
Любка Стоянова – председател на УС
Води началото си от 1998 г. като Демократичния съюз на жените в града. Регистрацията като
самостоятелна НПО е извършена през 2000 г. Федерацията обединява създадените женски
организации от община Разград, 6 на брой, към политически организации, ромска, на
етнически туркини, чийто членски състав е около 5000 жени. Всяка членуваща във Федерацията
на жените организация запазва своята автономност.
Цел: Обединяване усилията на ръководствата на всички женски организации в Разград и
партниране в името на добруването на жените от община Разград и решаване на техните
проблеми, без ограничения на възраст, образование, религия, партийна принадлежност.
Дейността на Сдружението се организира в три основни направления:
- Благотворителна дейност за подпомагане на нуждаещи се деца, ученици и възрастни
жени с парични средства или материално подпомагане;
- Профилактика и превенция на женското здраве;
- За красив, хигиенизиран и добре поддържан Разград.
Партньори на Федерацията на жените: община Разград, ДКЦ 1 /Дневен консултативен център –
поликлиника/, всички културни институти на територията на общината – РБ ”Проф. Боян
Пенев”, РИМ, ХГ „Проф. Илия Петров”, читалища, Драматичен театър „Антон Стрпашимиров”,
Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов”, Капански ансамбъл, Център за
рехабилитация на деца с увреждания ”Емилиян”, Център за работа с деца, детска музикална
школа „Илия Бърнев”, учебните заведения в Разград, общинските организации на Съюза на
пенсионерите и Съюза на инвалидите, бизнесмени, Асоциацията на онкоболните и
Националната пациентска организация, в която Федерацията членува.
Доброволци: Дейността на Федерацията на жените се осъществява изцяло на доброволни
начала, като се привличат за отделните прояви по различни поводи десетки доброволци.
Проекти:
- „Профилактика и превенция на женското здраве” – с община Разград, финансиран по
швейцарска програма. Към Федерацията е създаден Център за превенция на женското здраве,
който продължава дейността и след края на проекта, за организиране на профилактични
прегледи за различни заболявания на желаещите жени от общината.
- „Да дадем работа на жените” , съвместно с ОУ „Виделина” – село Сейдол, община Лозница,
финансиран по Програма ФАР
Благотворителната дейност се осъществява още от 1998 г. чрез набиране на средства от
провеждане на благотворителни концерти, различни изложби, лични дарения, по време на
Великденските празници, 24 май, 8 март, Коледа и Нова година. През 2014 г. за 8 март са
осигурени пакети с хранителни продукти за 25 лежащо болни жени. За 24 май на 24
абитуриентки от социално слаби семейства от следните училища на Разград са подпомогнати
финансово за бала. В ЦРДУ „Емилиян” – Разград с набрани средства от организиран от
Федерацията благотворителен концерт са обзаведени две специализирани стаи за
рехабилитация на деца аутисти. С последния благотворителен концерт на 3.11.2015 г. е
подпомогната за рехабилитация девойка, която е била в продължителна кома и Селена
Стефанова - сляпо момиче, което е надарено с талант да пее, свири на пиано и композира,
платена таксата за Детската музикална школа, за да се обучава при музикални педагози.

Редовно се подпомагат болни и слепи деца, възрастни жени, социално слаби и многодетни
семейства.
Ежагодно се провежда традиционен конкурс „Да” на красотата на Разград!” за най-добре
поддържана цветна градина, училищен двор, на детска градина, предприятие, околоблоково
пространство, тераса и се раздават предметни награди за работа в градината - индивидуални и
колективни.
По профилактичната дейност на жените – ежегодно се организират и провеждат прегледи за
рак на гърдата, остеопороза и други заболявания на жените, съвместно с медицински центрове
и специалисти. Изнасят се здравни беседи, прожекции на научно-популярни филми и др.
Финансиране: от проекти по програми, от дарения и организирани публични прояви –
благотворителни концерти, продажба на изработени от жените предмети, кулинарни изложби.

Сдружение „Хелис” - Исперих
Исперих 7400, ул. „Цар Освободител” № 6
Е-мейл: jmihailova@abv.bg
http://www.xelisbg.eu
тел. 083315631; 0888765078
Росен Николов, Живка Максимова - председатели
Учредено през 1990 година по инициатива на Йордан Стефанов – директор на Историческия
музей, ст.н.с. Диана Гергова – археолог в АИМ при БАН и арх. Петър Стрясков от София.
Цел да популяризира културно-историческото наследство в Археологически резерват
„Сборяново”, да събира средства от спонсори и дарители за продължаване на научноизследователската работа на територията на резервата, за публикуване на резултатите от
изследванията и да съдейства за консервацията и реставрацията на разкритите обекти.
Партньори на сдружението от Исперих са сдружение „Бизнес център”, община Исперих,
централна общинска библиотека „Петя Йорданова”, Гимназия „Васил Левски”, ОУ „Васил
Априлов” и ОУ „Христо Ботев”.
В периода 2001 – 2004 година членове на Сдружението участват в семинари и кратки курсове,
организирани от Испанското посолство, комисията по Алтернативен туризъм – Разград,
Бизнесцентър – Исперих и Фондация „Покров Богородичен” за написване и реализиране на
проектите в сферата на туризма. Сдружението е сред учредителите на сдружение „Местната
инициативна група – Исперих”.
Проекти:
2002 г. „Съхранено минало защитена природа” е защитен пред Клуб “Отворено общество” –
Русе, с финансовото съдействие на Американската агенция за международно развитие по
програма „Демократична мрежа”. Партньор на проекта е Историческия музей, Бизнесцентър –
Исперих, Гимназия „В. Левски” – Исперих. В рамките на проекта е благоустроена централната
част на историко-археологическия резерват „Сборяново” с изработените и монтирани кътове за
отдих. Управляваните средства са с обща стойност 10 242 лв. Сега кътовете се поддържат и
охраняват от Историческия музей.
2005– 2006 г. „Жарава от етноси” по програма „Междуетническо взаимодействие” на
Фондация „Партньори България” и реализиран в партньорството на Общинска библиотека –
Исперих, Историческия музей, Община Исперих, ОУ „Хр. Ботев” и ОУ „В. Априлов”. В
създадените два библиотечни клуба „Млад творец” и „Бит и култура”, участват деца от трите
етноса на двете основни училища в града. Изградената компютърна зала в детския отдел на
Библиотеката позволи използването на съвременната информационна мрежа и осъществяване
на контакт с други клубове по Интернет. След приключването на проекта залата се посещава от
участниците в клубовете и читателите на библиотеката. Общата стойност на проекта бе 13 574
лв., от тях собствения принос бе 3 918 лв.
2014 г. от месец май стартира проектът „Свидетелства от миналото – мост към
настоящето”, който се реализира съвместно с Централна общинска библиотека „Петя
Йорданова” – Исперих по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Стратегия за
местно развитие на Местна инициативна група (МИГ) Исперих по мярка 7.1 „Напред към
наследството – територията на Исперих ни обединява. В рамките на проекта са създадени:
дигитално студио „Хелис”, електронен библиографски указател/каталог с пълнотекстови
документи, достъпен свободно чрез сайта на Сдружението. Това са база данни с улеснен

достъп до публикации в периодични и научно-популярни издания с научна или образователна
стойност за обекти от резерват „Сборяново” и община Исперих. Обучени са младежи и
специалисти от местни институции, които участвах при трансформиране на 250 документа от
хартиен носител в електронен вариант. Свободният достъп в Интернет на данните дава
възможност да се ползва от ученици, студенти, преподаватели, специалисти и любители
краеведи. Проектът отговоря на потребността от информация за значимото културноисторическо наследство на района сред местната общност и в национален мащаб.
Финансирането на сдружение „Хелис” се осъществява чрез продажба на научни издания за
Археологически резерват „Сборяново” (от 2012г.), спонсори, дарители и реализирани
проекти. Със събрани средства сдружението финансира археологически проучвания, учебни
практики на студенти и закупува техника, необходима за работата на терен, подпомага
издаването на албуми, календари и книги за проучени обекти в Археологически резерват
„Сборяново”.
Изданията на Сдружение „Хелис” са:
- Ангел Ангелов. Легенди и истини за древна Тракия. Албум, 2 издания. 1995 г.;
- Йордан Стефанов.Археологически паметници и история на проучванията в Исперихски
район. 1997 г.;
- Тотко Стоянов. Могилен некропол от Ранножелязната епоха. 1997 г.;
- Ана Балканска.Тракийското светилище при Демир баба теке. 1998 г.;
- Тотко Стоянов и колектив. Генската столица в Сборяново. 2006 г.;
- Йордан Стефанов. Стомогилие. 2006 г.

Център за етнокултурни изследвания - ЦЕКИ
Разград, ул. „Марица” 49, вх Г, ет 3, ап.33
Е-мейл: dimitarrazgrad@mail.bg
тел. 0896086412; 0878643954
Димитър Петров- председател на УС
Създаден през 2002 г., при учредяването членовете са 125, като през годините броят им се
променя. В организацията членуват представители на всички етнически групи в областта
българи, турци /сунити и алевии/, роми хорохане и дисикане, включително и
българомохамедани.
Главната цел: подпомагане и насърчаване развитието на гражданското общество в България,
гражданските организации и общинско самоуправление. Развитието на етническа културна
идентификация в района със смесено население. Установяване на практики за участие на
гражданите от етнически смесен регион в процесите на формиране и вземане на решения.
От 2002 г. организацията е реализирала редица проекти за малцинства, тяхната интеграция и
вписване в обществото в партньорство с МИЧП – Междуетническа инициатива за човешки
права, Некст пейдж, ИРМИ – Институт за регионални и международни изследвания,
Прозрачност без граници, Български хелзинкски комитет, Националния съвет по етнически и
демографски въпроси; Отворено общество, програма „Рома”; Асоциация „Интегро - България”.
Организацията е инициирала групи, които по-късно са се регистрирали като НПО в региона.
Извършени са редица изследвания в област Разград, от които са реализирани изданията:
- „Застъпничество в в мултиетнически смесен район” - 2003 г;
- „Върти се, мое колело, не спирай”- 2005 г. /изследване на хорохане рома общност/;
- „Романи масан” /цигански приказки/ - 2007 г;
- „Изследване за интеграцията на общности в Лудогорието” – 2008 г.
- Интеграцията на общностите в Лудогорието и състоянието на ромските НПО - доклад до
Европейската комисия – представителство в България.
- Участия в научни конференции на членове на НПО с доклади, съобщения, разработени
по различни проблеми на етническите общности и др
Съставът е непостоянен, ползва се труда на много доброволци за теренни проучвания при
събиране на информация за изданията на сдружението, разработни и реализиране на
проектите, при организиране на различни чествания и празници, например 8 април Международният ден на ромите.
Партньори на Сдружението са: общините Разград, Лозница, Завет, Исперих, Цар Калоян от
област Разград, други НПО от региона и страната, научни институти.
Сдружението се финансира чрез реализиране на проекти, дарения и спонсорство

Център на НПО - Разград
Разград, жк „Освобождение” бл.34, партерен етаж, пк 237
Е-мейл: office@ngo-rz.org; gmilkoff@gmail.com
http://www. ngo-rz.org
тел. 084/661 694; 0899187068
Георги Милков - председател на УС
Учредители на Центъра са 7 граждански сдружения от Разград: Търговско-промишлена и
земеделска камара, Дружество за защита на природата, Дружество на дейците на културата,
сдружение "Жилищна правда", спортен клуб "Гладиатор", Съюз на художниците прeдставителство Разград, Клуб на Българското сдружение за честни избори и граждански
права, присъединяват се женско дружество "Майчина грижа", Есперантски дом на културата,
Младежко християнско дружество ИМКА, Младежки форум 2001, Център за подкрепа на жени
в село Стражец.
Сдружението е лицензиран доставчик на социална услуга от м. септември 2015 г. и е създаден
Консултативен център по проблемите на домашното насилие.
Основна цел: Осигурява информационно, консултантско и техническо обслужване на
гражданските организации с идеална цел от град Разград и региона; утвърждава името и
мястото на Третия сектор-НПО в обществото; подобрява контактите и сътрудничеството между
неправителствените организации, местните власти, бизнес средите и гражданите; координира
сътрудничеството, подпомага дейността на членовете си.
Проекти и дейност: Центърът на НПО в Разград е първата и единствена гражданска
организация, която има осъществени 7 проекта по темата гражданско наблюдение на съда и
подкрепа за реформата на местно ниво. Центърът на НПО е сред основателите и инициаторите
за създаване на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, която е
създадена на 2 юни 2007 г. от 17 НПО в Разград. Центърът на НПО активно участва в процеса на
формиране на политики и подобряване на нормативната уредба с конкретни предложения. В
края на 2009 г. е променен Законът за защита от домашното насилие, а година по-късно Законът за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Сдружението е член на
Гражданския експертен съвет към ВСС и на Обществения съвет към Министъра на
правосъдието. През 2004-2005 г. организацията е осъществила проект “Гражданско
наблюдение на съда в Разград”, с подкрепата на Институт „Отворено общество”. Пилотният
проект е за наблюдение на съдебни дела, свързани с насилие над жени, разглеждани в
Окръжен и Районен съд - Разград.
Организацията има над 10-годишен опит в проекти по информиране и въвличане на
обществеността в обсъждания на важни въпроси. За периода февруари 2010 – април 2011 г. са
проведени 20 информационни срещи, 12 брифинг-срещи и 20 пресконференции; направени са
над 110 публикации в печатни медии и 40 излъчвания в електронни медии. Центърът на НПО в
Разград има богат опит в предоставянето на информация, обучение и техническа помощ на
НПО и други групи и институции от региона. През 2007 г. са обучени 40 представители на
етническите малцинства от Североизточна България как да кандидатстват успешно за работа в
полицията – проект, финансиран от програма МАТРА/КАП на Посолство на Холандия.
През 2009 г. по проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на
съдебната власт”, Центърът на НПО е провел обучение с представители на 25 НПО от три
планови района в България. Обучените НПО са присъединени към Националната НПО мрежа.
През 2010 г. организацията е обучила последователно 20 представители на районните
съдилища в Северна България и 20 граждански активисти от НПО как да организират и
провеждат гражданско наблюдение на съда.

На 28.06.2011 г. е проведена конференция „Правосъдие близо до хората” под патронажа на
министъра на правосъдието Маргарита Попова. По време на форума пред широката
общественост е представен Доклад за напредъка на съда в Северна България, разработен в
резултат от проведено гражданско наблюдение върху работата на 22 съдилища. Резултатите от
конференцията и от доклада много подробно са отразени в две национални печатни и
електронни медии – вестник „24 часа” и „Стандарт” и сп. „Правен свят”.
Успешно е осъществено наблюдение на местната полиция и е разработена система за
обществено наблюдение. Центърът на НПО в Разград има уникален 6-годишен опит в работата
си с местната полиция, реализирани са успешно 4 проекта за укрепване капацитета на
полицейски служби в Разград.
През последните 6 години развива успешно Консултативен център по проблемите на
домашното насилие. Предоставя юридическа помощ и психологическа подкрепа на жертви на
насилие. Разработена за първи път е специализирана програма за извършители на насилие.
Партньори с в тази дейност са: Районен съд-Разград, Районно полицейско управление-Разград,
социалните служби в града. Последният проект, по който работят м.02-м.12.2015 г. ”За силата
на закона и гласа на жертните на домашно насилие” е финансиран от Министерството на
правосъдието.
Донори, финансирали Центъра на НПО в Разград: Институт „Отворено общество”-София (19992006 г.), Фондация „Америка за България” (2010-2014), Български фонд за жените (2007), Тръст
за гражданско общество в Централна и Източна Европа (2006-2007), Програма ФАР „ Развитие
на гражданското общество”(2006-2008), Американска агенция за международно развитие
(2005-2007), Фондация „Партньори-България” USAID (2005-2006), Канадска агенция за
международно развитие-OSI (2004-2005), Министерство на правосъдието (2011-2013), Фонд
„Социално подпомагане” към МТСП (2004-2008), ОП „Регионално развитие” към МЛЛБ на РБ
(2007), Посолство на Конфедерация Швейцария в България (2002-2004), Посолство на
Кралство Холандия (2003-2004, 2006-2007), Фондация „Развитие на гражданското общество”София (1999-2001), Коалиция 2000-USAID (1999).
Доброволците са активен помощник на Центъра на НПО в Разград при осъществяване на
проектната и цялостната дейност през годините.

Дружество на есперантистите „Д-р Л.Л.Заменхоф”
Радка Стоянова - председател
Тел. 0878902861
Есперантското движение в Разград е с начало още през 1905 г., което е едно от първите
зародили се в страната. Първият конгрес на основания Български есперантски съюз е през 1907
г. във Велико Търново. За организирано начало се приема 6.01.1924 г. , когато в града е
основана есперантска група с 50 членове, секция на Българско есперантско дружество-София.
През 1959 г. в Разград се създава есперантско дружество, именувано „Д-р Заменхоф” с 24
члена, което през 1965 г. е с 54 члена. През 1966 г. е създадено Окръжно ръководство на
дружеството. Средата на 80-те години броят на членовете е 125. През 1984 г е открит втория в
страната, засега единствен Есперантски дом на културата, който разполага със своя собствена
база.
Днес в разградското Дружество на есперантистите членуват 36 мъже и жени. От 1982 г. досега
председател е Радка Стоянова-учителка.
Дружеството развива богата и разнообразна дейност. Организират се ежегодни курсове за
изучаване на есперанто с деца и ученици. Към дружеството е създадена вокална група
„Сопиро” (Копнеж). Групата участва три пъти в Международния фестивал на есперантската
песен, рецитали и ораторско изкуство в град Карлово.
Ежегодно в Разград се организира Есперантска творческа среща „Абритус” (ЕКРА), провеждана
вече 25 години, в рамките на която се провежда литературен конкурс с международно
участие. Издаден е сборник със стихове на разградски поети, в превод на есперанто „Звукове и
истини”. Провеждат се литературни срещи за представяне на новоиздадени книги на
български и есперанто. Дълги години Есперантския дом на културата издава ежегоден алманах
„Есперантска трибуна”, разпространяван в над 30 страни по света.
В Клуб „Есперо” (Надежда) членуват хора в неравностойно положение. Изнасят се програми в
Дома за стари хора, Дневния център за хора с увреждания, Дом за хора с деменции. Участват
в традиционния разградски Панаир на киселото мляко, в пенсионерската художествена
самодейност. През в декември ежегодни се организира седмица или десетдневка с
провеждане на тематични вечери, на поезията, викторина за делото на д-р Заменхоф,
разговори „Какво е за мен Есперанто”, „Есперанто в моя живот”, концертни програми,
чествания на есперантисти-юбиляри, вечери на кореспонденцията, поетични вечери, участие в
Маратона на четенето, вечер на чуждите езици и др. Есперантското дружество позготвя
народни обичаи, седянки, Лазаруване, Топене на пръстен-Ладеване, изпълняват народни
песни на есперанто.
От 2011 г., в партньорство с РБ „Проф. Боян Пенев” - Разград ежегодно се провежда конкурс, в
някои години и с международно участие, на различна тема: „Какво са дали българите по
света”, в който са участвали 150 ученици и възрастни; „Какво добро направих” - със 105
участници; „Моят любим град. Моят любим език” – с над 100 есперантисти; Международен
конкурс, посветен на 155-годишнината от рождението на д-р Л.Л.Заменхоф; 2015 г. „Есперанто
в моя живот. Есперанто в моя роден край”, „Моето хоби”, по време на отчитането на които се
подреждат изложби.
Дейността на Есперантското дружество се организира безвъзмездно с доброволци –
есперантисти и други общественици от различните организации, с които дружеството си
партнира - за подготвяне на рекламни материали, за журиране на конкурсните работи, за
изработване на грамоти, за предоставяне на материални награди и др.
10 членове есперантисти са членове на АНЕБ (Асоциация на невиждащите есперантисти в
България), а Радка Стоянова е член на УС на Асоциацията. Активно участват в работата на
националните конгреси на БЕС и в световни есперантски конгреси.

Установени са приятелски връзки с Есперантско дружество „Прогрес” в македонския град
Прилеп, където при гостуване на разградчани се представя обичая „Ладуване” и се изнася
програма. Установени са контакти с над 10 дружества на есперантисти от страната.
Финансирането на дейността е от членски внос и подпомагане от община Разград при
необходимост за конкурсни награди.

„Компас на гражданското общество” е публикация, създадена с финансовата подкрепа на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от Фондация „Глобални библиотеки - България” и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

