
Годишен доклад за дейността на сдружение „Академика 245“ за 2015г. 

 

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 2015г., съществени дейности 

 

През 2015г., сдружението печели два национални проекта. Проект „Да съхраним духа на 

етноса жив“, в който е партнъор и „Заедно намираме решения“, където е водеща организация. 

По двата проекта са извършени регулярните дейности според графикът за изпълнение на 

дейностите, както следва: 

Проект „Да съхраним духа на етноса жив“ – изпълняван от  СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, 

гр. Антоново в партньорство със Сдружение „Академика - 245“ и НУ „Д-р Петър Берон” с. 

Изворово, към ЦОИДУЕМ. Проектът е насочен към ученици, учители и родители от СОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Антоново и НУ „Д-р Петър Берон”, с. Изворово. СОУ – 

Антоново обучава ученици от селски район. Дейностите се провеждат със 150 ученици от 

начален и прогимназиален етап на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Антоново, партньорското 

НУ „Д-р. Петър Берон” с. Изворово, партньорите от Сдружение Академика – 245, с родители 

и 40 учители  и възпитатели от същите училища. Целта на проекта е обхващане и задържане в 

образователната система на децата и учениците от  етническите малцинства, чрез осигуряване 



на качествено образование  в мултикултурна среда - чрез съхраняване и развиване на 

културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, чрез повишаване 

квалификацията на учителите за въвеждане и развитие на интеркултурно образование. Роля и 

принос на Сдружение „Академика-245”, гр. Антоново за постигане на целите на проекта: 

На базата на натрупаният опит при изпълнението на проекти свързани с работа в 

мултикултурна среда, човешкият ресурс, с който разполага Сдружението, опитът, който екипът 

на организацията има в работата на терен с деца и млади хора в риск, основно от етнически 

малцинства, деца и млади хора, живеещи в малки населени места, работа с родители на деца в 

риск, ще подпомогне успешното и резултатно реализиране на проектните дейности. Екипът на  

Сдружение „Академика – 245”, ще има съществен принос при реализацията на дейностите, 

свързани както с обученията, така и с  педагогическа подкрепа за работа в мултикултурна среда 

през целия период на проекта. 

Основната дейност изпълнявана от Сдружението е: Повишаване на квалификацията на 

учители. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование. 

Методическо подпомагане през целият период на проекта. 

- Основна цел на дейността е подобряване на компетентността на преподавателите в двете 

училища за работа в мултикултурна среда и промяна на цялостния подход на работа на 

учителите от подход, ориентиран около учебния процес към подход, ориентиран към развитие 

на детето. 

Цел на дейността е и превръщане на учителската работа в работа в дух на толерантност и 

недискриминация за съхраняване и развиване на културната индентичност на различните 

етноси. 

-Методическо подпомагане на преподавателите за въвеждане и развиване на разнообразни 

форми на интеркултурност през целия период на проекта; Сдружението оказва педагогическа 

подкрепа за работа в мултикултурна среда през целия период на проекта, консултира,  а при 

необходимост участва и в разрешаването на по-сложни казуси, които училището не успява да 

разреши само. 

 

Проект „Заедно намираме решения“ - който се изпълнява от Сдружение Академика – 245“ и 

се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански 

инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който 

се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация 

„ОУК“. Проектът е насочен към създаване на модел за активно детско и младежко участие в 

дейности в полза общността, от която са част, чрез създаване на отворена Младежка 

инициативна група в град Павликени с участието на ученици от трите училища в града - СОУ 

„Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и ПГАТ „Цанко Церковски“. С настоящият проект 

ще се даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока 

самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране на 

важни местни проблеми и намиране на адекватни, от гледна точка на младите хора, решения. 

Ще се подобри взаимодействието между заинтересованите страни - местна общност, 

институции, семейство и млади хора, стимулиране на активното участие на децата и 

младежите и ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и 

заинтересованите страни ще имат възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за 

важни за общността въпроси. Проектът е с продължителност 2 години и стартира през месец 

декември 2015г. Проектното финансиране е на стойност 24 740 лв. 

 



 

2. Изразходваните средства за двата проекта през 2015г., са: 

- за проект „Да съхраним духа на етноса жив“ – партньора не изразходва средства; 

- за проект „Заедно намираме решения“ – проекта е финансиран през месец декември, 

изразходвани са 250 лв. 

 

3. Размер на безвъзмездно получено имущество и приходи от други дейности за 

набиране на средства 

- През 2015 г., сдружение „Академика 245“ не е  придобивало имущество и не е получавало 

други приходи.   

 


