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Какво нарисува Дъга – 1? 
 
 

“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=BUYhBaNB0M 
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Разнообразие (2)         цветове     партньорство          достъпност        

лекота        

                          гъвкавост            идеи           творчество        деца   

             капацитет               екипност      възможности (3)       подкреп 

  инициативност      забавно            щастие     

Вместо определение: 
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 203 идейни концепции; 
 

 25 първоначално одобрени организации, на които е 
предоставено обучение за разработване на проекти и  
 

 14 окончателно одобрени организации, с които е 
подписан договор за безвъзмездно целево финансиране. 

Процесът: 
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• Инициативи на граждански организации, работещи на местно ниво, 
населени места с население до 100 000 жители; 

 
• Допустими дейности - обучения за връстници, форум театър, училища 

за родители, младежки банки и др.  
 

• Не се финансират социални услуги, които се финансират от други 
дарители; индивидуални стипендии и др. 

 

Какво се търси? 
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• Гъвкавост; възможност за изпълнение на двугодишен проект, който дава 
максимален отговор на потребностите на целевите групи; 

 
• Олекотен варинт на кандидатстване;  
 
• Възможност за обмяна на информация и добри практики; възможност 

за допълнителни обучения и развитие на организацията;  
 

• Надграждане над вече съществуващ опит и/или инициативи, които 
дават възможност организацията да разгърне потенциала си.  

 
 
 

Какво се предлага? 
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• 14 проекта в 11 града на стойност 389 957.00 лв.  
 
• Въздействие: 
 
Подкрепени са  1176 деца и младежи;  196 родители;  181 
професионалиста, работещи с деца и доброволци и над 1600 непректи 
участници между които отново деца, родители и различни специалисти. 
 

Какво реално се случва? 
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• Включване: 
 

- Впечатляващо отношение към децата и младите хора, изцяло 
ориентирано към силните им страни. 
 

- По-силно включване на децата и по-малка работа с родителите, което 
е изведено като препоръка за следващо развитие на програмата. 
 

- Всички проекти са били развивани и прилагани в партньорство 

Какво реално се случва? 
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Какво реално се случва? 

• Надграждане на съществуващ опит и иновативност: 
 
- Организациите са разширили дейността си и са включили 

нови целеви групи.  
 
- Изпълнените проекти и допълнителната информация за 

проблемите на децата от целевите групи са провокирали нови 
идеи. 
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За хората, които могат да са различни, без да искат нищо в замяна, 
 
За писачите на детство,   
 
За това, какво е да си в чужда роля, 
 
За утрешния вестник и 
 

Как някой те вижда....     http://www.wcif-bg.org 

И накрая вместо заключение: 


