Годишен доклад за дейността на сдружение „Академика 245“ за 2018г.
Сдружение „Академика 245“ е организация с нестопанска основана в края на 2014 г., в град
Антоново, област Търговище.
Основни цели на сдружението са да: предлага разнообразни форми на активност на
общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение;
осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и
местни организации и сдружения; съдейства на държавата и общините за развитие на
образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности,
гражданското общество и демокрацията; спомага и подкрепя междукултурния диалог и
сътрудничество между представители на различни култури, етноси и нации в духа на
взаимно разбирателство и уважение към другите; предлага знания за ефективно общуване
между различните възрастови групи, институции и НПО; осигурява специална грижа за деца
в риск и деца в неравностойно положение; обединяване на усилията на организацията и
гражданите за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот за социално слабите
граждани и хората с увреждания и други уязвими групи в следните области: образование и
култура и др.
Средства - Провежда обучения по управление и развитие на демократичното гражданство,
човешки права, екологично и здравно образование, социални умения, кариерно развитие;
създава клубове по интереси за отговор на потребностите на общността осъществява
информационно-консултативно, обучително и експертно съдействие; реализира проучвания и
анализи според нуждите на гражданската общност, организиране и провеждане на
национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, , конференции, и
други публични събития и участие в местни и международни инициативи, програми,
проекти, публични форуми и други; организира форми на обучение и преквалификация с
оглед задоволяване нуждите на хората; работи в партньорство с образователните институции
в областта на гражданско образование, неформалното образование и мултикултурното
образование и др.
1. Описание на извършените през 2018г., съществени дейности
Проект „Спортът в малките общини“, Еразъм + с координатор Община Ламбралдоре,
Италия, период 2017 - 2019
Целева група - Млади хора, уязвими групи. Проект Youth & sport in country and remote EU
има за цел да популяризира спорта и спортните дейности в малки села и градове в страните
Италия, Латвия, България и Испания. В тези общини обикновено спортните съоръжения са
недостатъчни или изобщо не присъстват, а хората особено младежите и децата (на възраст от
6 до 18 години) не практикуват редовни спортни дейности, особено пък ако принадлежат към
неравнопоставените социални групи.
Проект „Подкрепа за социално включване на млади роми чрез неформално
образование”
Програма Еразъм+, Дейност: Изграждане на капацитет на младите хора
Координатор: ИРКА, Албания
Период: 2017-2019 г.
Проектът представлява иновация в областта на образованието на ромските младежи,
предвижда дейности за изграждане на капацитет за ромски младежки чрез неформално
образование. В рамките на проекта ще бъдат разработени учебни програми за неформално
образование и наръчник за развиване и подкрепа на основни умения, за успешното
включване в пазара на труда на младежи от ромски произход.

Предвиждат се провеждане на 4 обучения за ромски младежи и 2 семинара на експерти и
заинтересовани лица в областта на неформалното образование и обучение на младежи от
ромски произход.
2. Приходите от нестопанската дейност на Сдружението за 2018 г. са - 53994,99 лв.
Разходите възлизат на 54009,57 лв.
3. Размер на безвъзмездно получено имущество и приходи от други дейности за
набиране на средства
- През 2018 г., сдружение „Академика 245“ не е придобивало имущество и не е получавало
други приходи.
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