
Годишен доклад за дейността на сдружение „Академика 245“ за 2016г. 
 

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, които осъществяват дейности в полза на изграждане на 

регионална и национална политика и гражданско общество; 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 (курсове, семинари, образователни лагери, конференции, 

кръгли маси) по управление и развитие на демократичното гражданство, човешки права, 

екологично и здравно образование, социални умения, кариерно развитиесъздава клубове по 

интереси за отговор на потребностите на общността осъществява информационно-

консултативно, обучително и експертно съдействие зависимост от потребностите на 

общността; реализира проучвания и анализи според нуждите на гражданската общност, като 

генерира ресурси и информация за разработване и прилагане на европейските и 

международни стандарти във всички сфери на обществения живот; организиране и 

провеждане на национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, 

форуми, конференции, концерти, фестивали, изложби и други публични събития и 

съдействие на членовете и партньорите за участие в местни и международни инициативи, 

програми, проекти, публични форуми и други; привлича експерти, специалисти и 

доброволци за подпомагане дейността на сдружението, както и оказване на подкрепа на 

организации в планиране и организиране на социално отговорни кампании, чрез осигуряване 

на специалисти, информация, лобиране, нетуъркинг, срещи с институции, организиране на 

събития и пресконференции, подкрепа в медийната разгласа 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 2016г., съществени дейности 
 

През 2016г., сдружението печели два национални проекта. Проект „Младежка банка- Велико 

Търново“ и “„Street dance срещу насилието в училище“, като водеща организация. През 2016 

г., продължава и изпълнението на проект „„Заедно намираме решения“. 

По трите проекта са извършени заложените дейности според графикът за изпълнение на 

дейностите, както следва: 

 

 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., и очакваме 

негово приключване до края на 2017г. 

 

 Проект „Младежка банка - Велико Търново “ - Старата столица е четиринадесетия 

град, в който инициативата намира здрави основи. Изпълнител на проекта е сдружение 

„Академика – 245”, благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, с 

финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Целта на проекта е участниците в 

него да създадат инициативи, с които да наберат средства и да помогнат на други деца за 

реализацията на техните идеи. Инициативата трябва да се осъществи в рамките на 12 месеца, 

а в началото е формиран екип от доброволци, които са на възраст между 14 и 25 години. 

Създадена е фейсбук страница, на която всички могат да предлагат своите идеи за 

инициативи. До момента са осъществени 10 инициативи, а със събраните средства ще бъдат 

подкрепени младежки проекти. 

 

 Проект „Street dance срещу насилието в училище“  - финансиран от ФРГИ по 

програма „Гласове“. Основната цел бе да разработването на модел за трансформиране на 

агресията и насилието в творчество, чрез силата на танца. Като подцел е разбирането на 

основните причини, подтикващи към насилие в училищата на местно ниво, както и развиване 

на толерантно мислене в целевата група. Дейностите по проекта стартираха с 

идентифициране на участниците в двете целеви групи.  Проведохме беседи с помощта на 

училищния психолог и студенти по психология. Проведохме занимания под формата на игри, 

насочени към решаването на проблема с насилието и агресията в училище. Уроци и 

уъркшопи по street dance под надслов: „Street dance вместо насилие“. Участвахме в концерт, в 

края на проекта с участието на професионални танцьори и участниците от целевите групи. 

Работихме по информиране и публичност, като отразявахме дейностите в местните медии, 

включихме и провеждане на флашмоб, видеозаснемане  на процесите на работа. Създаваме 

късометражен филм за разпространение по електронните медии. Целта ни е да насърчим 

толерантността и превенцията на агресия в училище. 

В резултат на проведените дейности и мероприятия създадохме траен интерес в участниците 

за пренасочване на агресията в творчество. Предизвикаме интерес, както в целевите групи, 

така и в заинтересованите страни – родители и учители, а и в широката общественост. 

Постигнахме промяна на мисленето и нагласите на участниците спрямо проблема с 

насилието в училище. Практически резултати  видяхме в  поведението на участниците, а 

именно  усвояването и използването на  меки умения в общуването си с околните. 

Основната цел на психологическите тренинги беше – работа върху емоционалния свят на 

младите хора, разпознаване на собствени емоции, извеждане на социално приемливи форми 

на поведение, разчитане и зачитане на собствените и лични граници. Проектът на Младежка 

банка във Велико Търново е първият, който фонд „Гласове“, който работи към фондация 

„Работилница за граждански инициативи“, подкрепя. Средствата, с които фондът финансира 

идеята на Младежка банка – Велико Търново, са набрани по време на първия 

благотворителен концерт „Изкуство срещу насилието“. 



 

 

2. Изразходваните средства за трите проекта през 2016г., са: 
– за проект „Заедно намираме решения“ – 8356 лв. 

– За проект „Младежка банка - Велико Търново“ – 1200 лв. 

– За проект „Street dance срещу насилието в училище“ – 500 лв. 

 

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

набиране на средства 
- През 2016 г., сдружение „Академика 245“ не е  придобивало имущество и не е получавало 

други приходи.   

 


