
 

 

      

 

                    
 

 

 

Развитие на дарителството на местно ниво 
 

Формуляр за кандидатстване
1
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

 

1. Име на кандидатстващата организация: СНЦ „Млади, активни, креативни“ 

 

2. БУЛСТАТ/ЕИК: 176629598 

 

3. Вид организация (ЮЛНЦ, търговско дружество, друго): ЮЛНЦ 

 

4. Година на регистрация: 2013 г. 

 

5. Представител на организацията:  Катя Алексиева - Стойнова 

 

6. Електронен адрес: makngo@abv.bg 
 

 

7. Телефон: 0899212544 

 

8. Адрес: град/село: с. Куртово, общ.Карлово, ул. „Първа“ № 13А  

 

9. Бюджет на организацията през последните две години (за ЮЛНЦ – годишен оперативен 

бюджет и петте най-големи дарения/проектни средства; за търговско дружество – годишен 

оборот) 

Годишен оборот на организацията за 2019 и 2020 г. – 82 160 г. 

1. Проект „Заедно в разнообразието“ (2019), финансиран по Програма „Еразъм +“  

2. Проект „Демократичният глас на бъдещите лидери“ (2020), финансиран по Програма 

„Еразъм +“  

3. Проект „Стъпка напред“ ( 2019), финансиран от Български фонд за жените 

4. Проект „Дай си шанс“ ( 2020), финансиран от Български фонд за жените 

 
 

 

 

                                                 
1
 Моля, попълнете всички полета (1-26). Моля, спазвайте ограничението за максимален брой символи 

там, където е посочено. Надвишаването му ще намали вашите точки при оценяването. 

mailto:makngo@abv.bg
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ДАННИ ЗА ПРОЕКТА 
 

1. Име на проекта: „Активно дарителство за активна промяна“  

 

2. Местоположение на проекта: населено място/община/област (ако е повече от една локация, 

моля, посочете всички)  

 

Община Карлово 

 

3. Срок на проекта (месеци) – 18 месеца 

 

4. Начало на проекта (дата)  - 01.09.2021 г. 

 

Финансиране 
 

5. Обща стойност на проекта (в български лева) – 37 995 лв. 

 

6. Собствени средства (в български лева) – 2 000 лв. 

 

7. Искана сума от Платформа АГОРА (в български лева) – 35 995 лв 

 

8. Друго финансиране (в български лева) – 0 лв. 

 

9. Бюджетна форма (прикачва се попълнена) – прикачена бюджетна форма 

 

Описание на проекта 
 

10. Опишете идеята и какво целите да постигнете чрез проекта (до 500 думи). 

 

В община Карлово са живели най-големите дарители в българската история - братята 

Евлоги и Христо Георгиеви, допринесли изключително много за развитието на 

образованието в България и Румъния. Делото им е оставило  ярка следа в нас, като техни 

съграждани и сродници, но като че ли се сещаме за дарителството и благотворителността, 

само когато честваме събития от техния живот. 

 

Макар че българинът е склонен да дарява по статистика, особено за подпомагане на хора в 

нужда, все още дарителството не е разпознато като дълг, помагащ ни да се чувстваме 

удовлетворени морално от помощта, която оказваме. Разкритията за злоупотреби с дарени 

средства в България също оказаха отрицателно влияние върху склонността ни  да даряваме. 

като цяло. Пандемичната година обаче постави много хора в затруднено положение, които 

успяха да се справят с помощта на добрите хора, които отделиха от оскъдните си бюджети, 

за да помогнат. Държавата отново абдикира от задълженията си да се грижи за своите 

граждани и много хора останаха без работа и без минимални средства за живот. Тук се 

намесиха неправителствените организации и отделни хора, които дадоха принос за 

спасяване на тежкото положение на много семейства. 

 

Целта на проекта ни е да променим нагласите на местното население по отношение на 

дарителството и да ги насърчим да даряват средства, време и усилия за подобряване на 
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средата, в която самите те живеят. Понякога, ако бъдат обединени усилията и ресурсите на 

местната общност и се подпомогне процесът „от долу на горе“, нещата могат да се 

променят в положителна посока. По този начин хората от общността сами ще решават как 

да променят средата, в която живеят, ще създават промяната, а след това ще бъдат много 

по-отговорни за опазването и съхранението на постигнатото. 

 

Освен с хората от местните общности, планираме да работим и с бизнеса, местната власт и 

институциите за насърчаване на дарителството и сред тях. Социално отговорният бизнес е  

с по-висок имидж в обществото и създава усещането за сигурност сред работниците и 

служителите си. Бизнес, които е склонен да дарява за различни социални каузи, е отговорен 

и са своите служители и работници. Фирми, които даряват средства по различни начини и 

за различни каузи имат и по-висок рейтинг пред своите конкуренти. Хората са склонни да 

купуват стоки и услуги, част от стойността на които се заделя за дарение и подпомагане на 

дарителски кампании.  

 

В нашата община почти няма фирми, на които дарителството да е приоритет. Те даряват 

спорадично и рядко. Чрез този проект ще се опитаме да убедим представителите на 

бизнеса, че е от изключителна важност за тях и техните служители разработването на 

социално отговорна политика на фирмата за даряване на средства и за подобряване на 

средата, в която се развива техния бизнес и живеят техните служители. Ще  ги насърчим да 

даряват за местни каузи и да убеждават и техните служители също да го правят. 

 

От друга страна, ще се насочим и към отделни НПО-та, читалища, неформални обединения 

и отделни граждани – те ще преминат кратко обучение, в което ще придобият важни знания 

за успешното кандидатстване по проекти в областта на дарителството и 

благотворителността и ще бъдат насърчени да даряват.  

 

11. Опишете дейностите по проекта и отбележете тези, които ще се финансират от Платформа 

АГОРА (до 750 думи). 

 

Дейност 1: Пресконференция за стартиране на проекта – отправяне на покана към 

местни медии за запознаването им с дейностите, графика и финансиращите организации;  

 

Дейност 2: Разработване на рекламно-информационни материали за 

благотворителността и насърчаване на дарителството – листовка, винил и видеоклип с 

призиви от изявени дарители от община Карлово. Ще ги използваме при индивидуалните 

срещи с бизнеса, местната власт и институциите за целите на предвиденото обучение; 

 

Дейност 3: Проучване на нагласите на местната общност за даряване в 

благотворителни каузи – ще разработим анкета, която ще разпространим онлайн и на 

хартия, за да достигнем до максимален брой непреки бенефициенти. Резултатите от тази 

анкета ще ни помогнат да разработим следващите дейности по начин, които да отговаря 

най-пълно на нуждите за въздействие върху нагласите за дарителство в положителна 

посока. Среща с представители на различни групи и обсъждане участието им в кръглата 

маса; 
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Дейност 4: Кръгла маса на представители на различни групи от местната общност за 

обсъждане на нуждите за промяна, насърчаване на дарителството, обсъждане на местни 

общозначими каузи, които могат да бъдат осъществени с обединяване на усилия на 

местната общност чрез набиране на средства в дарителски кампании. Обсъждане на идеята 

за създаване на Местен дарителски фонд в Общината, в който да се набират средства от 

дарения, чрез които да бъдат подкрепяни малки местни инициативи, предложени от 

местната общност. Чрез този фонд ще подпомагаме процеса „от долу нагоре“ и ще 

насърчаваме  бизнеса, институциите, местната власт и хората да даряват за подобряване на 

средата на живот за осъществяването на обществено значими каузи; 

 

Дейност 5: Обучение на представители на гражданския сектор (НПО, читалища, 

клубове, неформални граждански обединения, отделни граждани, младежи). От една страна 

ще повишим дарителската им култура и ще ги насърчим да даряват, а от друга страна как 

да създават обществено значими каузи, как да ги разписват в проектопредложение и как да 

ги представят успешно пред спонсори и дарители. Чрез това обучение ще обучим 20 

активни граждани как да правят SWOT анализ на среда, в която живеят, как да 

идентифицират наболели проблеми и как да привличат съмишленици за решаването им. 

Обучението ще бъде с фокус върху това как успешно да кандидатстват за финансиране 

пред Местния дарителски фонд и те самите да даряват. Ще ги насърчим да бъдат активни и 

да подобряват средата, в която живеят с общи усилия – набиране на средства чрез 

дарителство, доброволчество и привличане на съмишленици. В това обучение ще обърнем 

и внимание на насърчаване на доброволчеството и как да бъдат полезни на своите 

общности като даряват време и усилия, а не само парични средства. Експерти в областта на 

дарителството ще споделят добри практики; 

 

Дейност 6: Създаване на Местен дарителски фонд за подкрепа реализацията на местни 

инициативи в Община Карлово. Първата вноска във фонда ще дарим ние в размер на 1000 

лв., а останалите средствата ще се набират от дарители, спонсори и дарителски кампании, 

като те ще се използват за финансиране на малки инициативи на територията на населените 

места от общината. Ще бъдат избрани членове на комисията, които ще бъдат 

представители на различните сектори (местна власт, бизнес, институции, граждански 

сектор, граждани). Комисията ще е отговорна за управление на средствата и 

разпределянето им на одобрените кандидати, подписване на договорите за финансиране, 

мониторинг. Когато бъде набрана достатъчно голяма сума, ще бъдат обявявани периодично 

конкурсни сесии, в които ще могат да кандидатстват за финансиране местни организации и 

неформални обединения от граждани.  Проектите ще се предлагат за гласуване и в сайта, 

който ще изработим. Местният дарителски фонд ще остане и след приключване на проекта; 

 

Дейност 7: Създаване на динамичен сайт, в който ще качваме информация за Местния 

дарителски фонд, за набраните средства, за постъпилите проектопредложения в обявените 

сесии. Проектите ще преминат през експертно разглеждане и селектиране от страна на 

Комисия. Проектопредложенията ще бъдат качвани на сайта за гласуване, а събралите най-

голяма подкрепа, ще бъдат предлагани за финансиране. По този начин процесът на 

финансиране ще бъде прозрачен и резултатите ще бъдат видими. В сайта ще има място за 

споделяне на добри практики от вече изпълнени проекти, подкрепени от Местния 

дарителски фонд; 
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Дейност 8: Обявяване на първа сесия за разпределяне на набрани средства в Местния 

дарителски фонд. Надяваме се в рамките на проекта да успеем да наберем поне 5000 лв., с 

които да обявим първата сесия за финансиране на млаки мести инициативи. Набиране на 

проектни предложения, качването им в сайта за гласуване, одобряване на инициативи, 

събрали най-много гласове. Сключване на първите договори за финансиране. 

 

Дейност 9: Проучване на промяната на нагласите на местната общност след 

успешното реализиране на проекта. Анализ на постигнатата положителна промяна сред 

местната общност и мониторинг на постигнатите резултати; 

 

Дейност 10: Пресконференция за приключване на проекта и отчитане на резултатите; 

 

Резултати 
 

12. Опишете какъв е очаквания ефект от проекта (моля, посочете измерими резултати) (до 750 

думи). 

 Количествени резултати 

- Брой проведени пресконференции за стартиране и финал на проекта – 2 бр.; 

- Брой проведени анкети в началото и края на проекта– мин 100 бр.; 

- Брой проведени срещи с представители на различни групи от местната общност 

– мин. 50; 

- Брой изработени рекламно-информационни материали – 1000 листовки, 1 

рекламен винил и 1 рекламен видео клип; 

- Проведена кръгла маса с представители на различни местни общности – 1 бр.; 

- Проведено обучение на представители на различни групи от местната общност – 

1 бр.; 

- Обучени 20 участника; 

- Създаден Местен дарителски фонд – 1 бр. 

- Набрани средства от дарения във фонда до края на проекта – мин. 5000 лв. 

- Подкрепени малки местни инициативи – мин. 5 

- Създаден динамичен уеб сайт за проекта – 1 бр. 

- Брой медийни отразявания на дейностите на проекта и за създадения местен 

дарителски фонд – мин.20 

 Качествени резултати 

- Повишена дарителска култура сред местното население; 

- Насърчено дарителството на местно ниво; 

- Изградена позитивна нагласа към дарителството особено сред младите хора от 

Община Карлово; 

- Насърчена социална отговорност сред местния бизнес и положителното им 

отношение към дарителството; 

- Идентифицирани наболели обществени проблеми в населените места на община 

Карлово от жителите им и предложени начини за решаването им; 

- Обучени представители на различни групи от местната общност –бизнес, НПО, 

читалища, неформални групи, младежи как да дефинират каузата, за която 

търсят подкрепа, да убеждават дарителите да подкрепят тяхната кауза и 

насърчаването им те също да даряват средства, време и усилия за постигане на 

положителната промяна; 
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- Насърчена активност сред местното население и склонността им да даряват и да 

подкрепят обществено значими кампании с вярата, че от тях зависи постигането 

на положителната промяна; 

- Повишена информираност сред местното население относно създаването и 

устойчивото съществуване на Местния дарителски фонд и желанието им да 

даряват в подкрепа на подобряване на средата, в която живеят; 

- Положителна промяна на нагласите относно дарителството и 

благотворителността; 

 

 

Устойчивост 
 

13. Опишете как ще продължи проектът след приключването на осигурената финансова 

подкрепа (до 500 думи). 

 

Местният дарителски фонд, които ще създадем по време на проекта ще продължи да 

съществува и след приключването на проекта. Веднъж създаден и разпознат от местната 

общност като средство, чрез което може да си постигат мечтите за желаната промяна в 

техните населени места, без да очакват, че всичко ще им бъде направено наготово от Кмета 

и/или общината, жителите и бизнеса ще продължат да го подкрепят с дарения. Улеснената 

процедура за кандидатстване ще насърчи много местни читалища, НПО-та, неформални 

групи младежи да търсят подкрепа за осъществяване на малките си, но значими за местната 

общност проекти. 

 

Членовете на комисията ще работят безвъзмездно и ще се избират всяка година. По този 

начин много съмишленици ще дадат своя принос за съществуването на Местния 

дарителски фонд, отделяйки  от времето си, но вярвайки, че това е начина за справяне с 

доста наболели проблеми в малките населени места на Общината. 

 

Сдружението заедно с читалището-партньор ще продължи да работи в насока за 

подобряване на дарителската култура сред местните жители на община Карлово. Ще 

издирим собственици на големи фирми в България и чужбина, които са родом от община 

Карлово и ще им представим Фонда като една чудесна възможност, чрез която могат да 

подкрепят родното си място. 

 

Надяваме се фондът да бъде устойчив във времето и чрез общи усилия да променим заедно 

средата, в която живеем, учим, работим.  

 

Информация за кандидата и партньорите 
 

14. Опишете какъв опит има вашата организация в изпълнението на подобни проекти (до 750 

думи). 

 

Сдружение “Млади, активни, креативни” е създадено през 2013 г. Членовете на сдружението са 

активни млади хора както от по-малките население места на Община Карлово, така и от 

общинския център. Членове и доброволци на организацията ни са над 50 младежи.  От няколко 

години активно се включваме в местни, национални и международни проекти и инициативи.  
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Организирали сме 3 младежки обмена, на които сме били домакини и сме участвали  като 

партньорска организация в над 10 проекта, подкрепени от Програмата „Еразъм +“ в различни 

европейски държави. 

Проектите ни на местно и национално ниво са насочени към насърчаване активната гражданска 

позиция на младите хора, права на човека, борба с дискриминацията, хомофобията, расизма и 

ксенофобията. Организацията ни работи с различни маргинализирани групи - роми, деца и 

младежи, живеещи в изолация в селските райони на Общината, жени и млади момичета, 

подложени на дискриминация по пол, системно нарушаване на правата им, на домашно насилие. 

Организираме кампании за разясняване на правата им, как могат да се защитят и да излязат от 

ситуацията, в която са попаднали. Работим много добре с местния бизнес, власт и училища, които 

са наши партньори в много местните инициативи и проекти. 

От 2017 година сдружението ни е Евродеск мултиплаер към Програмата „Еразъм +“ и предоставя 

полезна информация на младите хора от Община Карлово за възможностите за включване, 

пътуване и участие, които предоставя Програмата. Като Евродеск точка организираме различни 

инициативи за 12 август, „Time to move”, Европейската седмица на младежта. Организацията е 

разпозната сред местната общност като сериозна и надеждна.  

От 2015 година сме официален партньор на националния Агент на движението към Европейската 

кампания " NOW WE MOVE" и участваме активно в провеждането на Седмица на масовия спорт и 

физическата активност за здраве. Всяка година организираме различни масови спортни събития, в 

които всеки желаещ може да се включи без да поставяме никакви ограничения по пол, възраст, 

раса, етност. Тези спортни събития ги използваме от една страна да насърчаваме хората да изберат 

своето движение, да спортуват и да се борят с обездвижването, а от друга страна да бъдат 

толерантни към различията, съпричастни, помагащи и търсещи баланса между здравото тяло и 

душевния мир.  

От 2019 год. организацията ни е член на коалиция "Равни БГ". Гражданско обединение „Равни БГ“ 

сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в 

сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. 

Тази гражданска коалиция работи за развитието на общество, което: 

- подкрепя равноправието и солидарността между хората в България; 

- зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, които не подбуждат към насилие 

и дискриминация; 

- спомага за диалога между отделните социални групи; 

- уважава човешкото достойнство и създава възможности за пълноценна изява на всички хора, 

независимо от техните различия; 

- вдъхновява гражданската инициативност и взаимната подкрепа; 

-осигурява прозрачни и честни правила за отговорно участие в обществения живот. 

В момента сме част от проект „Европа като общност на гражданите“ на фондация „Софийска 

платформа“, целта на който е укрепването на капацитета за граждански активизъм на местно ниво 

чрез подобряването на гражданската инфраструктура (физическата и организационна 

инфраструктура, която прави ангажирането на гражданите възможно, като например достъп до 

процесите на взимане на решения и определяне на местни политики, но също така и наличието на 

общностни центрове, библиотеки и др.) и подобряване на гражданска грамотност (знания и 

умения, които дават възможност на един гражданин да бъде активен). 

Успешните партньорствата, които сме изградили до момента, ще ни помогнат в изпълнението и на 

този проект с предоставяне на експертиза, добри практики и специалисти в областта на 

дарителството. 
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15. Посочете партньорските организации за осъществяването на проекта, ако има такива. 
 

Народно читалище „Христо Ботев - 1928 г.“ с. Столетово, общ.Карлово 

 

16. Посочете с какво ще допринесе всеки от тях и кой ще е водещият партньор (до 250 думи). 

 

Водещият партньор ще е СНЦ  „Млади, активни, креативни“. Сдружението има дългогодишен 

опит в управлението на проекти на местно, национално и международно ниво. Заедно с партньора 

– НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово сме реализирали няколко успешни дарителски 

кампании, една от който е дарителска кампания "Коледен подарък от сърце за всяко дете“, 

която бе част от Щедрият Вторник 2020 . Каузата бе успешна, като събра дарения в размер на 

над 4000 лв. Средствата бяха вложени в закупуването на коледни играчки и лакомства, които 

достигнаха до 80 деца в нужда. В тази дарителска кампания бяха събрани и много играчки, които 

зарадваха над 100 деца с помощта на Дядо Коледа. 

 

Читалището-партньор е организирало още няколко успешни дарителски кампании и има опит в 

цялостното им организиране и администриране: 

 

 Две поредни години – 2020 и 2021 г., НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ организира дарителска 
кампания на местно ниво „Заедно за един светъл Великден“ – бяха подкрепени 

семейства и възрастни хора в нужда; 
 

 От февруари 2021 г. читалището набира средства по кампанията „Да поправим покрива на 

училището, което днес пази бита на столетовци“. До този момент са събрани над 8000 лв., 

като целта е със събраните средства да бъде осъществен ремонт на стария училищен 

покрив, под който днес се съхранява Етнографска сбирка „Традиция и съвремие“. 

 

Двете организации си партнираме и работим заедно от доста години, за да направим Община 

Карлово едно приятно и приветливо място за живеене. В нашите дейности привличаме много 

младежи-доброволци, които насърчаваме да бъдат активни и да се грижат за родните си места. 


