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  • За програмата 

• ФРГИ 

• Велукс 

• 300 000 Евро 
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Цели на програмата: 
 

• Да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване 
на взаимодействието между семейството, училището и местната 
общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство; 
 

• Да подкрепи иновативни проекти, насочени към социалното включване 
на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за 
развитие на детето, неговото семейство и общност; 
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Цели на програмата: 
 

• Да съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и 
насилие в дома или в училище, както и от други форми на нарушаване 
на детските права; 
 

• Да стимулира активното ангажиране на децата и младежите да бъдат 
добри граждани, чрез създаване и развитие на граждански и социални 
умения посредством дейности в техния квартал, училище или общност 
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• Детско участие - ФРГИ търси инициативи, които  признават 

способностите, интересите и желанията на децата и в 
които  децата  участват пълноценно. Инициативи, изградени на 
принципа на пълноценната комуникация и справедливото 
разпределение на отговорностите и доверие между организациите-
кандидати и децата участници. 

  

Принципи на програмата: 
 



Програма „Дъга“ 2015 – 2017 г. на ФРГИ се финансира от  

 
  

• Устойчивост - ФРГИ търси инициативи, които могат да функционират 
относително самостоятелно след периода на финансова подкрепа, 
както и могат да бъдат повторени или трансферирани и да се 
осъществят в напълно различни условия от други хора и организации. 
 

• Ефективност и ефикасност – ФРГИ търси инициативи, в които 
реализираната промяна е изпълнила  предварително заложените си 
цели и е постигнала положителна промяна върху средата, при 
ефективното използване на ресурсите. 

  

Принципи на програмата: 
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Приоритетно ще се финансират проекти насочени към 
решаване на проблеми на децата, като: 

 
• Работа с деца, отглеждани в семейна среда, но от техни 

роднини или близки, поради икономическа миграция на 
родителите; 
 

• Работа с деца за превенция на насилието; 
 

• Предложения от малки населени места, с население до 50 000 
души 
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Дейности по програмата: 
 

• финансиране на различни инициативи за развитие на деца и младежи, 
с активното участие на самите деца и младежи; 
 

• широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, 
намерени от подкрепените инициативи; 
 

• изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, 
участнички в програмата; 
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Кой може да кандидатства 
 
Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които 
отговарят на всички посочени по-долу формални критерии: 

 
• Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да 

бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и 
нерелигиозни. 
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Кой може да кандидатства 
 
• Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и 

читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се 
изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може 
да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и 
в тяхна полза. Ако кандидатът получи одобрение на идейната си концепция 
на Етап 2 от кандидатстването, кандидatът трябва да предостави декларация 
от името на организацията-посредник за съгласие да администрират 
средствата от тяхно име. 
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Кой може да кандидатства 
 

 

• Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да 
работят в сферата на детското развитие и да търсят начини за 
решаване предимно чрез първична превенция на значими 
проблеми. Кандидатите трябва да са готови да търсят активното 
участие на самите деца и младежи в различни етапи от 
изпълнението на дейностите (т.е. не само в публичните изяви или 
само във фактическото провеждане) 
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Кой може да кандидатства 
 

• Кандидатстващите организации или граждански групи да имат или 
да са готови да създадат  и приложат стандарти за добро 
управление и политика за закрила на децата, както и да прилагат 
правила и норми, гарантиращи качеството на тяхната работа, да 
имат или изградят механизми чрез които да се свързват със и 
отчитат пред различни обществени групи, да са финансово отчетни и 
прозрачни. 
 

 Важно: Организациите, които нямат политики за закрила на детето ще 
бъдат подкрепени да развият такава до края на участието си в програмата. 
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• Финансиране 

 

• Проекти до 30 000 лева 

 

• Проекти минимум 20 месеца 
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• Максимална стойност на отпуснатото финансиране – 30 000 лв. 
 

• Минимален размер на съфинансирането – 30% 
 

• Вид на собствения принос – минимум 20% финансов принос 
 

• Собствен принос „в натура“ - остойностен 

  



 
Недопустими дейности по програмата: 
 

 предоставянето на социални услуги; 
 

 индивидуални стипендии; 
 

 хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и 
т.н.; 
 

 разходи само за издателска дейност; 
 

 само или главно международни младежки пътувания; 
 

 строителство или ремонт на офис; 
 

 закупуване на земя, сгради, превозни средства 
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Начин на кандидатстване: 
 
Кандидатстването за Програмата, съответно получаване на 
финансирането, се осъществява на два етапа: 
 
• Първият етап е представяне на концепция (идейно предложение) 

 
• Вторият етап е представяне на предложение за финансиране (проект) 

На този етап се допускат само организациите, чиито идейни 
предложения са били одобрени и са получили техническа консултация 
от ФРГИ за доразвиване на техните идеи. 
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Документите, необходими за кандидатстване са: 
Етап 1: Идейно предложение 

 
1. Формуляр за кандидатстване с идейна концепция 

 
2. Информационен лист (Формуляр с основна информация за 

кандидатстващата организация) 

 
Само одобрените идейни концепции, преминават на етап 2. ФРГИ изпраща само на 
канидатите, допуснати до Етап 2 формуляр за кандидатстване с пълно проектно 
предложение по електроен път. 
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Документите, необходими за кандидатстване са: 
Етап 2:  Проектно предложение 
 
1. Формуляр за кандидатстване 

 

2. Бюджет на предложението 
 

3. Автобиографии на ключовите експерти по проекта 
 

4. Декларация за съгласие от организацията-посредник да администрира 
средствата по проекта (само ако кандидатът е гражданска група) 
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Само една идейна концепция  

 
 

Само един партньорство 
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  Прогнозен брой на финансираните 

проекти 

 
 

22 проекта  
 

20 000 лева 
 
 



Срок на отчитане и финансиране: 

  Сключване на договор 01.08.2015 г. 1-ви транш 40% 

Период на изпълнение 01.08.2015 – 01.02.2016 г. /6 месеца/ 

1-ви междинен отчет 15.02.2016 г. 2-ри транш 20% 

Период на изпълнение 01.02.2016 – 01.08.2016 г. /6 месеца/ 

2-ри междинен отчет 15.08.2016 г. 3-ти транш 20% 

Период на изпълнение 01.08.2016 – 01.02.2017 г. /6 месеца/ 

3-ти междинен отчет  15.02.2017 г. 4-ти транш 10% 

Период на изпълнение 01.02.2017 – 01.11.2017 г.  /кр.срок/ 

Краен отчет 2 седмици от кр. срок 
на договора 

5-ти транш 10% 
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Договорни условия на финансирането: 
 
 изпълнение на детска политика /Документ ФРГИ/; 
 процедура за събиране на 3 оферти за стоки и услуги над 1000,00 

лв.; 
 разплащане по банков път на суми над 500,00 лв. 
 отчитане на отпуснатото финансиране и собствен принос; 
 собственият принос е ясно разграничим и остойностен; 
 ежемесечен календар на събитията; 
 изискване за осигуряване на публичност /Наръчник/; 
 предварително съгласуване на промени в договора. 


