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Фондация „Евроразвитие 2007“ 
 

На 29 април 2015 г. успешно приключи проект на фондация „Евроразвитие 2007“ BG05/805 

„Обичам моето село и се грижа за него“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в 

България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009 – 2014 г. 

 От своето стартиране на 29 октомври 2014 г. до настоящия момент, този проект даде достоен 

принос за активното гражданство в действие чрез стимулиране на гражданската активност в 

малките населени места.  

 

Основна цел на проекта е да популяризираме и да дадем пример за  

активно гражданство в действие, в малките населени места.  

Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от  

1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация  

„Евроразвитие 2007“  целим да дадем пример как активността на местната 

 общност може да подобри средата, в която живее.  

Специфичните цели на проекта са насърчаване на доброволчеството,  

насърчаване на гражданското включване в каузите на НПО. 

Проектът е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа 

за него“ стартирала през 2013г. в с.Труд. 

Защо стартирахме кампанията? 

Започнахме Кампанията през 2013г. Стартирахме я с дарения събрани от различни фирми и 

частни дарители. На два етапа озеленихме общо 8 площадки в с.Труд. Нашата инициатива 

обедини деца, ученици, възрастни, пенсионери около една кауза—да подобрят околната си 
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среда. Проекта е необходим в много български села и фондацията ще продължи да го случва 

и в други села. Единението ни като активно гражданско общество е от изключително 

значение за просперитета ни като нация. Решихме да направим инициативата си 

традиционна и да продължим да даваме пример и в други селца. Открихме финансираща 

програма—“Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014г.“, чиито цели и идеи са най– близки 

до нашата идея.  

  

Дейност 1 : Проведе се конкурс за избор на малко населено място. Конкурса се спечели от 

с.Климент, от общо 17 кандидата. 

Дейност 2: Проведе се откриващ семинар, разясняващ целите и етапите на проекта.  

Дейност 3: Създаде се сайт. 

www.eurorazvitie.org 

Дейност 4: Проведе се семинар Art workshop. Деца и младежи от с.Климент дискутираха 

проблемите по тема „Речта на омразата“, „Толерантност“, „Не на агресията“. Изработихме 

заедно с тях керамични градински фигури , запознаха се с древният занаят на плъстенето. 

Дейност 5: Озеленихме 2 общински терена в с.Климент с активното участие на  44  

Доброволеца от местната общност. 

Дейност 6:   Проведе се закриващ семинар, обобщаващ резултатите и обучение по 

презентационни умения за младежите в с.Климент   

 Дейност 1 : Конкурс  

Бе проведен конкурс за избор на село. Бяха изготвени критерии и тежести за конкурса. Изготви 

се и методология за оценка на офертите. Обява за конкурса бе публикувана на 24.11.2014г. – 

през предварително подбрани за целта комуникационни канали. През сайта на NGO портала, 

редица партньорски организации; само през фейсбук страници, обявата достигна до над 10 000 

потребителя. Обявата бе разпространена и чрез Национална селска мрежа; Europe Direct 

Information Center; Equinox Partners; Alliance for regional Cooperation and Development; 

Програмата за подкрепа на НПО по фин. Механизъм на ЕИП; NGOBG.Info и др. Бяха приети 

17 бр. заявки на интерес  по конкурса. Назначи се комисия по оценка на заявките и на 

14.12.2014г. – обявихме резултатите от конкурса с избрано село – Климент. 
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Дейност 2: Откриващ семинар  

На 25.01.2015г. се състоя откриващ информационен семинар в с.Климент. На него разяснихме 

идеята и целите на инициативата с местната общност и местната кметска администрация. 

Представихме финансиращата програма и последващи мероприятия по проекта. 

Дискутирахме възможностите пред малките населени места и ролята на активното гражданство 

в общността. 

За събитието кметството предостави зала за провеждането на семинара, бе осигурена и 

мултимедия. Бяха изработени и плакати по проекта, извън бюджета. 

 

Дейност 3: Интернет сайт. 

www.eurorazvitie.org 

Избрахме организация (външен изпълнител), която да изпълни заявката ни за изработка на 

сайт, по предварително заявени параметри. Изработен бе интернет сайт – www.eurorazvitie.org .  

Освен пълна информация за проекта, на сайта има специален  раздел – Ресурси, където са 

поместени полезни тематични материали, също и финансирания – на европейско и 

национално ниво, както и частни фондове и тръстове; поместени са и добри практики. Има 

създадена галерия, където са поместени снимки от реализираният проект в с.Климент, както и 

предишни от кампанията. 

 

Дейност 4: Семинар Art workshop 

На 15.03.2015г. се състоя семинар ART workshop в с. Климент по проект „Обичам моето село 

и се грижа за него“. 

По време на творческото занятие дискутирахме с младежи и възрастни за агресията и борбата 

с нея, толерантността и разбирателството. Бяха нарисувани рисунки на горепосочените теми.  

 Изработихме арт керамични градински фигури-  калинки – 5 броя, които бяха поставени 

между растенията, при следващият етап от проекта – озеленяването. Присъстващите се 

запознаха с плъстенето – най-старият начин за правене на тъкани. 

Плъстенето като занятие бе реализирано в допълнение към проекта, по желание на младежи и 

администрацията в с.Климент. 

През м. Май младежи ще обучат възрастни жени от с.Климент в изкуството на плъстенето. – 

резултата е  мултипликация. 
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Дейност 5: Озеленяване  

Бяха избрани два терена за озеленяване от доброволци от местната общност, заедно с местната 

администрация и читалище. След избора на терените бяха избрани и видовете растения. 

В озеленяването се включиха 44 доброволеца. 

Кметската администрация помогна при подготвяне на терените. Бяха закупени 412 

многогодишни и цъфтящи растения. 

Бяха избрани 2 терена. Първият – площта пред кметството (до паметника на загиналите 

войници) – засадихме рози в чест на всеки загинал в първата световна, втората световна и  

балканската война  войник от с.Климент  . 

Освен около паметника озеленихме и площите около него, до алеята на родовете с множество 

кипариси, както и цветни терени. 

Избрахме заедно с местната общност този терен и поради факта, че там ще бъдат поставени 

нови детски атракции по проект спечелен от кметството и по този начин ще се постигне 

взаимодопълване. 

Вторият терен е по продължение на централната улица, от двете страни. 

 

Дейност 6:  Закриващ семинар 

На 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект "Обичам моето село и се грижа за него" 

- с.Климент. Освен предвидената по проекта дейност - Закриващ семинар, на който обобщихме 

постигнатото, отчетохме резултатите, отличихме най-активните доброволци и представихме 

новият сайт. В допълнение осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема 

"Презентационни умения", по предложение на кмета и читалищният секретар. Наученото от 

семинара ще им влезе веднага в употреба, тъй като местните младежи са участници и в други 

проекти, а имаха затруднения с представянето си пред публика. Обучението бе разработено 

специално за целевата група, след направен анализ на нуждите чрез фокус група. Водещ на 

обучението бе професионален треньор с над 7 години практически опит и сертифициран от 

CIPD London. Материалите за проведеното обучение, изработването на програмата и треньора 

са извън бюджета на проекта. 

За събитието кметството предостави зала за провеждането на семинара, бе осигурена и 

мултимедия. Бяха изработени и плакати с фото материали и брошури с информация по 

проекта, извън бюджета. 

 

Информация за закриващото събитие и приключване на проекта бе разпространена през 

предварително подбрани за целта комуникационни канали. През сайта на NGO портала, 

http://www.eurorazvitie.org/


Фондация „Евроразвитие 2007“; 
http://www.eurorazvitie.org/ 
www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007  
 e-mail:eurorazvitie@outlook.com;  
моб. 0882 720 233 

България без граници, Дар БГ нюз,  редица партньорски организации; само през фейсбук 

страници, обявата достигна до над 14 000 потребителя. 

Бяха раздадени и брошури с информация за целта, реализацията и резултатите по проекта и 

оставифме плакати ( информационни по проекта, със снимки от дейностите) в читалището, 

кметството и библиотеката. 

 

По време на изпълнение на проекта споделихме за инициативата и по време на събитие на 

наш партньор Intunity Coaches Circles на 24.04.2015г . Снимки  има поместени тук: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.901218029928664.1073741865.526917597358711&t

ype=1 

 

  

 17 бр. заявки на интерес за участие в проекта, от които бе избрана заявката на 
с.Климент, по предварително заложени критерии и тежести. 
 

 412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения в с.Климент. 
 

 2 обществени терена –озеленени.  
 

 Изработени, заедно с младежи от Климент, и поставени в градините - градински 
фигури  

 

 44 доброволеца - взеха участие в озеленяването. 
 

 140 участника - общо взеха участие в дейностите по проекта. 

 

 

Най-важният резултат е даването на добър пример и активизирането на местната общност. 

Най-важното, което научихме е, че трябва да продължим да живеем ценностите, които сме 

извели за организацията. Единението ни като български граждани – зависи само от нас и ние 

ще продължим Кампанията „Обичам моето село и се грижа за него“. Въздействието е 

многопластово – преобразяване на обществени терени в красиви градини; обмяна на опит и 

добри практики между местната администрация, читалище и НПО, в лице на „Евроразвитие 

2007“. Което ни показа, че има нужда и има смисъл от това, което правим; трябва да мислим 

повече от гледна точка на нуждите на местната общност и да ги подкрепим със капацитета от 

професионалисти с които разполагаме. 

http://www.eurorazvitie.org/
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- Добавяне на дейности по желание на местната общност – според нуждите им и според 

квалификацията на екипа ни. Това ще го направим и при следващото село. 

- Имаме много добре разработени критерии и тежести за избор на малко населено място, 

които може да ползваме и при следващият проект 

- Според местната общност в с. Климент и според екипа ни – сайта е много добре 

структуриран и лесно достъпен, с интересна информация 

- Обучението по презентационни умения ще бъде ползвано като основа за разработване 

на други обучения за младежи.  

- Обучение в мозаечната техника за деца и младежи правим вече за 4-ти път, ще 

разработим дизайн за ментори младежи, които да могат да водят обучение в мозаечна 

техника на техни връстници или възрастни. 

- В цялост – изключително доволни сме от изпълнението на проекта, така както го 

случихме. Мотивирани сме за следващото село по Кампанията „Обичам моето село и 

се грижа за него“. 

 

 

„В проекта в добър екип и синхрон работиха и по-възрастни и по-младите поколения.“; 

 „Личното ми мнение е че чрез проекта превърнахме центъра в по-добро място за жителите и 

нашите гости.“; 

„Благодарим за осъществяването на инициативата на финансиращата организация, 

ръководителите и на нас самите – осъществителите!“;  

„Изказвам моето удоволствие от това, че бях част от тази инициатива и участвах в дейностите.“  

„С реализирането на проекта успяхме да превърнем двата обществени терена в едни красиви 

места. Пожелавам повече подобни инициативи.“ 

„Аз съм изключително доволен от осъществяването на проекта и от крайният резултат – 

озеленяване, дискутиране по различни теми и моезаечната техника. Имам същото наблюдение 

и на хората около мен.“ 

„Прекрасна инициатива и препоръките ми са повече подобни инициативи, за да превърнем 

нашите населени места по-добри за живот.“ 
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 „За мен бе истинско удоволствие да бъда част от този проект. Беседите бяха изключително 

ползотворни и засегнаха много наболели напоследък проблеми. За в бъдеще нека има много 

такива ползотворни инициативи, и нека и ние бъдем част от тях. Моите най-искрени 

адмирации“ 

 

 

Устойчивостта на резултатите се състои в нагласите и начина  на мислене на местната общност 

– свързано с това, че от нас като граждани зависи как ще изглежда населеното ни мястото, какво 

ще се случва в него. И като граждани винаги ще имат подкрепата на НПО сектора, за 

инициативи свързани с подобряване на средата, мисленето, активността. Устойчивостта е в 

даденият пример и в това, че „Евроразвитие 2007“ ще продължи и със следващото село.  

Разглеждаме устойчивостта на 2 пласта 

Първият е локалното ниво – при приключването на кампанията в конкретно село, процесите 

след присъствието на фондацията продължават да работят вътре в общността и ако им е 

необходима помощ – те се обръщат към нас. Резултатите след с.Труд – продължават да се 

множат, има и изграден параклис на едната детска площадка по кампанията „Обичам моето 

село и се грижа за него“, тази пролет има и засадени нови растения в градините от местната 

общност. В с. Климент веднага след приключване на проекта предстои обучение в плъстене, 

което ще се води от младежите за бабите в селото, другото е ,че самата местна общност заяви 

желание да се грижи и потдържа зацветените площадки.  Идеята ни е да дадем искрата, а хората 

поле по места да си поддържат огънчето в заедност. 

Вторият е националното ниво – което ще стане с натрупване на селата включени в кампанията. 

Даването на пример и обединяването на местната общност около една кауза – да направим 

заедно мястото в което живеем – по приветливо място, по красиво, и да случваме нещата в 

заедност, като една общност. 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. 

- www.ngogrants.bg. 

„Този документ е създаден 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 „Евроразвитие 2007“ 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.” 

http://www.eurorazvitie.org/
http://www.ngogrants.bg/

