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АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Проект: Невидими деца
Организация: Фондация „Макове за Мери”
Населено място: София

Проектът цели осигуряване на психологическа подкрепа за родители и 
семейства, преживяващи пренатална загуба, като усилията включват и 
работа с медицинския персонал на големи столични отделения.
Резултати: 800 семействата, преживяващи пренатална загуба са получили 
подкрепа, благодарение на проекта.

2017-2018
Реализирани проекти от първото издание

Проект: Мисия здрави деца
Организация: Сдружение „Знание“

Населено място: Ловеч

Стимулиране на здравословния начин на живот обединява деца и родители в кулинарно 
шоу, което показва на децата по интригуващ начин, че полезното може да бъде и вкусно.

Резултати: 93 деца от 3 до 7 години с подкрепата на възрастните опознават ползите 
от здравословното хранене по забавен и любопитен начин. Децата сами създават свои 

ястия и ги презентират.



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Проект: Периметър здраве
Организация: Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“

Населено място: Русе

Проектът цели насърчаване и развиване на спортни навици у русенските младежи. 
Резултати: създадени са информационни табели по 12 туристически трасета, а повече от 3000 души са се включили в 

разнообразни активности като преходи, походи, велошествия, състезания по воден слалом и крос преходи.

2017-2018
Реализирани проекти от първото издание



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Проект: Затлъстяването при децата - бомба със закъснител
Организация: Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината"
Населено място: Смолян

Проектът цели по атрактивен начин да информира учениците от град Смолян за ползите от 
здравословното хранене. Организирани са обучения и игри, като най-силен интерес сред 
децата предизвиква създадената „Зеленчукова градина“.
Резултати: 50 ученика от I до IV клас са преминали обучение за ползите от здравословното 
хранене.

2017-2018
Реализирани проекти от първото издание

Проект: Да спортуваме заедно
Организация: Училищно настоятелство при ЦДГ „Малкият принц“

Населено място: Пловдив

„Да спортуваме заедно“ цели създаване на спортна площадка, която да насърчи 
малчуганите и техните родители да бъдат по-активни.

Резултати: 1000 деца и още толкова възрастни спортуват редовно на модерна 
площадка на територията на детската градина „Малкият принц“.



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Проект: Приключенски лагер „Момчил Юнак“
Организация: Туристическо дружество - „Момчил Юнак“
Населено място: с. Момчиловци

Проектът цели създаване на приключенски лагер пред хижа Момчил Юнак, който да осигури 
активна зелена ваканция за децата от региона. 
Резултати: до момента 160 деца са посетили лагера, където са имали възможност да 
спортуват в обособените за целта кътове и да опитат от домашно приготвената храна.

2017-2018
Реализирани проекти от първото издание

Проект: Спорт за здраве
Организация: Сдружение „Спортен клуб Ънстопабъл"

Населено място: Добрич

Проектът цели да създаде условия и възможности за практикуване на баскетбол, като 
стимулира активния начин на живот сред младежите в града.

Резултати: организирани са безплатни тренировки, от които са се възползвали 180 
души. Проведен е и коледен баскетболен турнир пред публика от над 700 души.



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Проект: Възраждане на общностни квартални игрища
Организация: Сдружение “Трансформатори” и ГИ “Отвъд Спорта”
Населено място: София

Ниската физическа активност, провокира трансформирането на кварталното игрище в 
ж.к. „Сухата река“ в модерно пространство за спорт. Проектът обединява усилията на 
неправителствените организации и доброволците, живущи в района, в търсене на повече 
възможности за спорт сред децата и младежите.

2018-2019
Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Мисия „Скаут“
Организация: Сдружение „Шанс и закрила“

Населено място: Хасково

Насърчаване на активен начин на живот сред децата е едно от предизвикателствата на 
нашето съвремие. Затова целта на „Мисия Скаут“ е да провокира децата да оставят 

дигиталните устройства и да опознаят природата чрез серия от занимания  на открито. 
Резултати: 113 деца от Хасково и региона са се включили в забавни мисии на открито, 

като 66 от тях участват и в скаутски групи за обществено полезни инициативи.



АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Проект: Спортувай с мен в парка
Организация: НЧ „Съзнание-1927“
Населено място: с. Долни Вадин

Активният начин на живот е важен за всички поколения, ето защо паркът в с. Долни Вадин 
е в процес на трансформация, осъществявана от местни ентусиасти. Като част от 
проекта са монтирани модерни кардиосъоръжения за спорт на открито, които дават 
повече възможности за активен начин на живот.

2018-2019
Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Спортувай и се забавлявай на лед
Организация: СНЦ „Родителско настоятелство

към зимна пързалка Славия“
Населено място: София

Спортът развива характер и важни житейски умения. Демонстрации по фигурно пързаляне и 
хокей на лед вдъхновяват 80 деца да се включат в безплатни тренировки на лед. Повечето 

от тях остават да тренират на пързалката за постоянно.



ОКОЛНА СРЕДА



ОКОЛНА СРЕДА
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Видеонаблюдение на Поморийското езеро
Организация: СНЦ "Зелени Балкани - клон Поморие"
Населено място: Поморие

Създадена е система за видеонаблюдение, която позволява запознаване със света на 
птиците, обитаващи Поморийското езеро отблизо. Системата допринася и за 
по-интересното представяне на научно-популярна информация за посетителите на центъра. 
Резултати: 1500 души са посетили центъра в първите 8 месеца от старта на 
модернизацията.

Проект: Безопасна среда за децата в Ясен
Организация: Народно читалище „Просвета-1923“

Населено място: с. Ясен

Детска площадка за безопасни игри и място за приятна почивка на възрастните, 
събират поколенията в с. Ясен.

Резултати: Над 400 деца от 3-14 г. вече използват площадката за игри и забавления. 



ОКОЛНА СРЕДА
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Диви съседи
Организация: СНЦ „Зелени Балкани - Стара Загора“
Населено място: Стара Загора

Този изключително интересен проект цели опазване на редките видове в Стара Загора. 
Резултати: до 12 500 души е достигнала информационната капания за опазване на 
застрашени животински видове, обитаващи сгради. Повече от 300 деца са преминали 
интерактивно обучение за опазване на редки животни.

Проект: Засади дърво или плати
Организация: Родителска организация

„Заедно за децата на Търговище"
Населено място: Търговище

Проектът предизвиква жителите на Търговище да допринесат за облагородяването и 
чистотата на града, като засадят дърво.

Резултати: инициативата постига голям успех. Засадени са 200 тополи, над 2000 
души са информирани за еко целите на проекта, създадена е среда за срещи на открито 

за местните хора.



ОКОЛНА СРЕДА
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Връзката между поколенията - гаранция за по-качествен живот
Организация: Сдружение „Екомисия 21 век”
Населено място: Ловеч

Проектът дава възможност на младите хора в Ловеч за професионална реализация в областта на  
пчеларството.
Резултати: над 80 младежи са запознати със спецификите на пчеларството в рамките на 
проекта, а част от тях планират да го превърнат в свой бизнес.

Проект: Кресна – земя на хората
Организация: РС - Балканка 2009 - Благоевград

Населено място: Благоевград

С цел подпомагане развитието на туризма в района са създадени туристически 
маршрути, с обща дължина 51 км. Те са разположени по западните склонове на Пирин - от 

Кресненско дефиле по долината на река Ощава до Национален Парк Пирин. Любители на 
планинския туризъм могат да се запознаят с маршрутите и от разработената онлайн 

платформа www.marshrutikresna.com.



ОКОЛНА СРЕДА
2018-2019

Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Типицето - достъпната пещера
Организация: Сдружение „Могилица"
Населено място: с. Могилица

Туристи ще достигат пещера Типицето по нова осветена еко пътека, 
която се захранва от слънчеви панели. Пещерата се намира в близост до 
смолянското село Могилица и разполага с галерия от 73 м. 

Проект: Живият свят на Черно море
Организация: Морски клуб „Приятели на морето“

Населено място: Варна

Проектът цели запознаване на младите хора с черноморската флора и фауна. 
Резултати: 30 младежи от осем варненски училища вече придобиват нови знания и 

умения за опазване на растителните и животинските видове в Черно море и работят за 
опазването му, взимайки проби от водата, обучени като водолази. 



Проект: Опазване на биологичното разнообразие и дивечовото богатство в Западна Стара планина
Организация: Ловно-рибарско сдружение „Миджур”

Населено място: с.Чупрене

С уникалната си флора и фауна резерват Чупрене е природен дом на застрашени от изчезване диви животни и птици. Предстои 
инсталиране на наблюдателна система, която да следи за тяхното опазване, както и провеждането на различни образователни 

активности, които да създадат у младите хора култура за опазване на околната среда. 

2018-2019
Проекти в прогрес от второто издание

ОКОЛНА СРЕДА



КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО



КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Проект: Чудеса в музея на Чудомир
Организация: Клуб „Отворено общество“
Населено място: Стара Загора

Проектът цели да модернизира музея на Чудомир в Казанлък. С помощта на дигиталните 
технологии на посетителите на музея са представени приказки, озвучени с гласа на техния 
автор, така творчеството на Чудомир оживява и радва все повече млади хора. 
Резултати: След модернизацията през 2018 г. посещаемостта на музея се е увеличила с 
1000 души, спрямо септември 2017 г.

2017-2018
Реализирани проекти от първото издание

Проект: Историята на Плевен оживява
Организация: Фондация „Съвременна плевенска медия“

Населено място: Плевен

Проектът запознава младите хора с историята на знатни плевенски родове и важни 
исторически сгради, като ги превежда през уникални маршрути. 

Резултати: Над 2500 ученици от IV до VIII клас научиха повече за историята на своя 
град, преминавайки през създадените по проекта тематични маршрута, водени от 20 

младежи, обучени за екскурзоводи.



КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Проект: Младите в общността
Организация: НЧ „Любен Каравелов 1897”
Населено място: с. Куртово Конаре

Проектът цели да осигури достъп до културни инициативи за местната общност, 
както и повече възможности за изява на младите хора в селото. 
Резултати: организирани са редица културни събития и активности. 5 млади местни 
творци ще представят творчеството си, поставяйки дървени пластики в парка на 
Куртово Конаре. 

2018-2019
Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Тамбури дрънкат
Организация: ОНЧ "Св.Св.Кирил и Методий-1905"

Населено място: Велинград

С цел съхраняване на фолклорните традиции във Велинград е създадена детска школа по 
тамбура, която запознава младежите в града с магията на музикалния инструмент и 

развива техния талант. 
Резултати: над 200 деца и младежи са се докоснали до магията на тамбурата, а 15 от 

тях вече готвят първия си концерт, възстановили местната традиция.



КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Проект: Античността оживява на Хисарлъка
Организация: Сдружение "Дебют"
Населено място: Кюстендил

Проектът цели изследване на местното културното наследство и популяризирането му 
пред широка публика чрез специално създадена театрална постановка, представена в 
средновековната крепост „Хисарлъка“ край града. 
Резултати: 50 младежи взимат участие в подготовката на спектакъл за римски 
празник.  

2018-2019
Проекти в прогрес от второто издание

Проект: БЕБЕТЕКА
Организация: Народно читалище „Развитие - 1873“

Населено място: Пещера

Важността на четенето за детското развитие от ранна възраст мотивира създаването 
на детски кът в библиотеката на град Пещера. 

Резултати: обособеният кът привлича поне по 10 малчугана и родителите им дневно,
а представления с разказвач на приказки въвлича още 500 души в света на книгите.  



Проект: Жените в историята на Русе
Организация: Сдружение „Европейски пространства 21”

Населено място: Русе

Проектът цели да запознае русенски ученици с вдъхновяващи примери от историята на Русе и мястото на жените, 
допринесли за общественото развитие на града от миналото до наши дни.

Резултати: създаден е  културен маршрут (3285 метра) и образователен модул с изложба, включени в градската 
програма „Русезнание“. Очаква се 400 ученици да бъдат запознати с историята на бележити русенки от  ХIХ до ХХI век.

2018-2019
Проекти в прогрес от второто издание

КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО



ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Зелена класна стая
Организация: СУН при ОУ „Хр. Смирненски“
Населено място: Генерал Тошево

Проектът цели създаване на зелена класна стая в двора на училището, за да стимулира 
интереса на децата към природните науки и да повиши знанията им. 
Резултати: класната стая е любимо място за 208 деца и 26 учители, които провеждат 
своите часове, в близост до алея с билки.  

Проект: Заедно с нашите деца
Организация: Сдружение „Бъдеще за България“

Населено място: Казанлък

Проектът цели да заздрави връзката между деца и родители, като комуникира ползите 
от позитивното родителство и прекарване на повече време с децата.

Резултати: над 70 майки и бащи участваха в различни тренинги със своите деца.



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Създадено за векове – умира за часове
Организация: СНЦ „Млад природозащитник  БЕСАПАРА”
Населено място: с. Бяга

Проектът цели да обучи доброволци от  района на Пещера и Брацигово как да реагират 
при възникване на пожар.
Резултати: 108 човека са придобили знания и умения за потушаване на пожари.

Проект: Предизвикателствата на порастването
Организация: Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Населено място: София

Проектът цели разработването на образователно видео, което да комуникира с тийнейджърите 
факти, свързани с пубертета и рисковото поведение при първите сексуални контакти.

Резултати: Над 1000 младежи от страната научиха за промените през пубертета.



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Другите часове
Организация: Сдружение ИМКА
Населено място: Габрово

Проектът цели да мотивира ученици от региона да бъдат по-активни  в извънкласни 
дейности и обществено значими инициативи. 
Резултати: близо 400 ученици от Габрово и Севлиево придобиха нови знания и умения – 
как да привличат съмишленици, да бъдат лидери и да развиват общността.

Проект: Фокус: Форум за Открита Комуникация между 
Училището и Семейството

Организация: Асоциация „Родители“
Населено място: София

Проектът цели създаване на наръчник, който да улесни родителите в комуникацията 
им с училището. Като част от проекта се създава и форум с тема „Училището - 

зона за родители“, който допълнително дава насоки за подобряване на диалога между 
родителите и учителите.



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Учим се и растем заедно
Организация: Народно читалище „Родина - 1860”
Населено място: Стара Загора

„Учим се и растем заедно“ цели да насърчи децата да четат повече, чрез поредица от 
активности за малки читатели до 12 г. и техните родители.
Резултати: най-малките читатели от Стара Загора участват в образователни 
инициативи в академия на открито, привлякла над 80 деца през лятната ваканция. 

Проект: Да научим повече в музея
Организация: Сдружение „Приятели на Регионален природонаучен 

музей-Пловдив”
Населено място: Пловдив

Проектът цели създаване на интерактивно съдържание, което да привлече млади 
хора в музея. 

Резултати: в експозиционните зали са разположени информационни екрани и е 
разработено мобилно приложение. Така дигиталните технологии правят науката 

привлекателна за младите в района.



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Зона за фитнес – за по-добър живот
Организация: Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“
Населено място: Сливен

Проектът цели изграждането на мултифункционална фитнес площадка на открито, 
която да стимулира физическата активност при младежите. 
Резултати: над 2000 ученици, учители и родители спортуват редовно на площадката. 

Проект: Младите в действие
Организация: Фондация Национален алианс за работа с доброволци

Населено място: Пловдив

Проектът цели въвличане на младежи във важни за общността каузи и ги стимулира да 
бъдат активни граждани. 

Резултати: 70 младежи от три гимназии са преминали обучения за гражданска 
активност. Реализирани са три обществено значими кампании, привлекли 1500 младежи.  



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Поколение на иновациите
Организация: СНЦ „Български географски портал-Географ БГ”
Населено място: София

Проектът цели интегриране на нови технологии в уроците по география с цел 
осъвременяване на учебния процес. 
Резултати: обучени са 71 учители, които вдъхновяват интереса към географията 
на близо 15 000 ученици.
  

Проект: Светът на слепите хора
Организация: Фондация - „Очи на четири лапи"

Населено място: София

Проектът цели да запознае децата със света на слепите хора. Създадено е помагало, 
разпространено по време на обучения за децата.

Резултати: 1000 деца и 2868 членове на техните семейства научиха какво е 
правилното поведение при срещата с незрящ и станаха по-толерантни. 



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Училище за толерантност
Организация: Сдружение БАЛИЗ-Плевен
Населено място: Плевен

Проектът цели да информира и провокира толерантност на ученици от Плевен 
към техни връстници с интелектуални затруднения. 
Резултати: над 300 ученици станаха по-толерантни към свои връстници с 
интелектуални затруднения.  

Проект: Децата и актуалните професии
Организация: Сдружение „ГлухАРТчета“

Населено място: София

Проектът цели да запознае децата от начален курс с различни професии, като им 
помогне да разберат връзката между образованието и професионалната реализация. 

Резултати: 250 ученици от 3 столични училища се запознаха с 10 от най-актуалните 
професии по време на организираните творчески работилници и ролеви занимания.



ОБРАЗОВАНИЕ
2017-2018

Реализирани проекти от първото издание

Проект: Кинофестивал (не)възможното образование
Организация: Сдружение „Общност за демократично образование“
Населено място: София

Проектът цели информиране на общността за разнообразните видове образование.
Резултати: Повече от 800 души научиха кои са алтернативните форми на обучение и какви 
резултати могат да постигнат чрез тях по време на 11 прожекции. Над 150 учители се 
включиха в пет работилници за иновативно обучение.

Проект: Бъдещето е тук
Организация: Сдружение „ПМГ-Надежда”

Населено място: Ловеч

Проектът цели модернизиране и дигитализиране на класна стая в ППМГ Ловеч. 
Резултати: над 400 ученици учат в новосъздадената смарт класна стая по уроци с 

електронно съдържание, включващи видеоклипове, анимации и  презентации. 
Оборудването стимулира интереса към науката и доброто представяне на учениците.



ОБРАЗОВАНИЕ
2018-2019

Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Академия „Мини машини“
Организация: Фондация „Гууд Мюзик Съсайъти“
Населено място: София

Проектът цели разработването на иновативна онлайн платформа с видео уроци, 
която да запознае младежите в страната с така наречените умения на бъдещето - 
работа в екип, критично мислене и креативност. 
Резултати: платформата вече има 650 регистрации, а 15 училища ще я 
интегрират в часовете на класа. 

Проект: Мрежа училищни медии
Организация: Фондация „Гласът на децата“

Населено място: София

Проектът цели да развие комуникационните умения на младежи, като ги вдъхнови да 
създават полу-професионални медийни продукти. 

Резултати: Оборудвано е студио за работа на учениците. 20 ученици от 4 столични 
гимназии са участвали в тематични обучения, водени от комуникационни специалисти.



ОБРАЗОВАНИЕ
2018-2019

Проекти в прогрес от второто издание

Проект: The different care
Организация: Сдружение „Образование и здраве"
Населено място: Пловдив

Проектът цели да създаде позитивна и приятелска среда за малките пациенти 
в УМБАЛ „Св. Георги“. 
Резултати: до момента 961 деца са участвали в различни арт работилници и 
поредица образователни занимания, които им помагат и да наваксат с учебния 
материал, пропуснат по време на престоя им в болницата. 
  

Проект: Демонстрационен кабинет по физика и химия в Смолян
Организация: Сдружение „Регионално сдружение на 

научно-техническите съюзи“
Населено място: Смолян

Проектът цели да възвърне интереса на децата в Смолян към магията на точните науки. 
Резултати: Над 140 ученици вече направиха своите първи опити в създадения мобилен 

демонстрационен кабинет по физика и химия.  



ОБРАЗОВАНИЕ
2018-2019

Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Шумен – зеленият град
Организация: Сдружение с нестопанска цел за общественополезна 
дейност „Научно-образователен център за наука, технологии, 
инженерство, математика и изкуства - СТЕАМ“
Населено място: Шумен

Проектът цели създаване на дендрологичен маршрут за опознаване на дърветата и 
храстите в Шумен. 
Резултати: предстои да бъдат поставени 85 табели и 175 авторски снимки на растения, 
които запознават жителите на града с природното разнообразие в парковете.  

Проект: 4х40х4000
Организация: Фондация „Лърн"

Населено място: София

Проектът цели да запълни липсата на здравно образование в училище.  
Резултати: обучени са 40 ученици които ще предадат наученото на 

4000 свои връстници.



ОБРАЗОВАНИЕ
2018-2019

Проекти в прогрес от второто издание

Проект: Работилница - Анимирай обичáй
Организация: Сдружение „НИШАН“
Населено място: София

Проектът цели да запознае деца по интересен начин с различни български обичаи.
Резултати: провеждат се работилници, в които 64 ученици от 6 столични училища 
осъвременяват български народни обичаи с помощта на новите технологии. Създадените 
продукти ще бъдат разпространение сред съучениците им и ще достигнат до над 3000 деца.

Проект: Недопускане на пожари през есенно-зимния отоплителен сезон
Организация: Сдружение „Спортен клуб "Пирин - 160"

Населено място: Благоевград

Проектът цели повишаване на културата за пожарна безопасност и развиване на умения за 
справяне в такива ситуации.

Резултати: кампанията е обхванала над 10 000 домакинства, а в инструктажи за безопасно 
поведение са се включили и 1250 ученици.






