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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от СНЦ „Паралел-Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България. 

гр. Силистра, ул. Добруджа 41, ет.3 
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Въведение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представените в този свитък нискобюджетни кампании са разработени и реализирани от 

няколко сдружения на гражданското общество ( читалища и неправителствени организации) 

в област Силистра. Те имат за основна цел да включат младежите в дейности по запознаване 

и защита на правата на човека (ПЧ) и заедно с това да покажат как на местно ниво могат да се 

реализират вълнуващи инициативи, насърчаващи толерантно и антидискриминационно 

поведение сред различните етнически общности в региона.  

 

Изпълняват се в рамките на  проекта “Време да бъдем активни” на СНЦ „Паралел Силистра“ 

и партньорите:  Европейски информационен център - Велико Търново и Сдружението “Алианс 

за регионални и граждански инициативи” – София. Финансовата подкрепа е предоставена от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство www.activecitizensfund.bg 

 

Участващите граждански организации преминаха двудневен тренинг на тема „Модел на 

местни кампании за защита на правата на човека и антидискриминация“.  След обучението те 

планираха своите кампании по теми, свързани с Международния календар за защита на ПЧ, 

но и вземайки под внимание местните проблеми. Например, в с. Голеш, където населението е 

предимно от ромски етнически произход, основната тема беше грамотността и продължаване 

на образованието. Проектният екип съдейства на организациите при реализирането на 

кампаниите и предостави финансова помощ за реализиране на дейностите по места.  

 

Опитът от кампаниите е оценен от партньора “Алианс за регионални и граждански 

инициативи” – София, който го популяризира на национално ниво и насърчи и други 

граждански сдружения да го приложат.  



 

 

 

В това издание споделяме нашия опит в провеждането на тези нискобюджетни кампании в 

област Силистра. Част от инициативите са вдъхновени от Ръководството КОМПАС на Съвета 

на Европа, което можете да намерите на  https://paralel-silistra.net/active/publications/ и да 

въведете обучението по човешки права във вашата общност. Приемете нашите кампании като 

стимулиращи идеи, които да ви вдъхновят.  

 

Бъдете креативни, допитайте се до представителите на вашата общност какво считат, че би 

било най-полезно или най-интересно за тях и какво би съответствало на уменията им. Заедно 

планирайте действията си и организирайте ваши кампании с участие на младежи и в защита 

правата на човека!  

 

Посетете ни на: www.paralel-silistra.net , https://www.facebook.com/paralelsilistra.net  
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Кампания: „Заедно за нашата гора“ , 

с. Ситово, Община Ситово  
Организация/ Време на 

провеждане 

Целева група на 

кампанията 

 

Цел  

 

СНЦ  „Информационен 

център за развитие на 

община Ситово“ 

05.07 – 20.10.2020 

 

 

Младежи, хора в активна 

възраст от всички етноси 

 

Да повиши екологичната култура в 

съответствие с чл. 29 от Всеобщата 

декларация за правата на човека:  

„Всеки човек има задължения към 

обществото, в което единствено е 

възможно свободното и цялостно 

развитие на неговата личност.“ 

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

• Публикации в 

социалните мрежи и 

групи, свързани с 

околна среда; 

• Снимки и колаж „преди 

и след“ 

 

В рамките на кампанията екипът ще организира срещи с младите 

хора от селото. По време на тези събития участниците ще 

разиграят интерактивната дейност “Внимавайте! Ние 

наблюдаваме!“ от помагалото КОМПАС. Те ще дискутират 

връзката между замърсяването и правата на човека. Чрез тази 

интерактивна игра частниците ще се запознаят със  социалните, 

икономическите и екологични разходи за една памучна фланелка. 

И ще стигнат до извода, че замърсяването е форма на 

дискриминация.  

Втората дейност предполага почистване на горския кът, където 

обикновено се разхождат всички.   

Бюджет  

1. Поредица от срещи за ангажиране с кампанията – кмет на 

населено място, община Ситово, доброволци; 

2. Анонсиране на кампанията чрез социалните мрежи; 

3. Вело шествие от деца и младежи за раздаване на брошури 

и разлепяне на плакати за деня на кампанията. 

4. Почистване на гората и изнасяне на събраните отпадъци. 

5. Публикация в общински и  регионален вестник 

Материали: плакати, 

брошури, стикери за 

тениски с логото на проекта 

и кампанията, тениски. 

Кетъринг - почерпка за 

участниците в кампанията – 

дребни сладки и напитки 

 

Мото на кампанията, 

връзка с човешки права 

„Заедно за нашата гора“ – 

кампания във връзка с 

Международен ден на 

младежките умения- 15 

юли. Право на безопасна и 

здравословна околна  среда. 

График на консултациите 

Дистанционно – 5 юли 

Посещение – 10.07 – 20.07.2020 

 

 



 

 

Кампанията “Заедно за нашата гора” е инициирана от СНЦ “Информационен център – 

Ситово” съвместно с повече от 10 младежи от с. Искра. Ето защо тя е посветена на 15 юли, 

Международния ден  на младежките умения според календара от събития, посветени на 

правата на човека.  

“Време е да сме активни и да поемем отговорност за действията си”, твърдяха участниците в 

кампанията. „Имаме право да живеем в чиста среда, но трябва и да се грижим за нея“. 

Близначките Гамзе и Гюлназие, съвместно с Емре Серхат – любител-фотограф, подготвиха 

информационна брошура и организираха “вело-моб за гората”, за да съберат свои приятели – 

ентусиасти.  Така 20 доброволци от с. Искра се събраха на 19 юли в гората край селото и 

изнесоха от нея повече от 50 чувала пластмасови отпадъци, изхвърлени от техните съселяни.  

По време на кампанията те дискутираха връзката между замърсяването и правата на човека.  

С помощта на фасилитатора Моазес Джевдет те направиха задълбочен анализ на социалните, 

икономическите и екологични разходи, свързани с пластмасовите отпадъци, които са най-

често срещани в гората край с. Искра.   По примера на интерактивната дейност “Внимавайте! 

Ние наблюдаваме!“ от помагалото КОМПАС участниците разсъждаваха върху местата, 

откъдето идват ресурсите за производство на пластмасови бутилки, опаковки или кутии. Те се 

запознаха с информационните листа „за проследяване на истинската цена на памука„ и                     

„ Истинската цена на една памучна тениска „ от изданието КОМПАС. А след това заедно 

обсъдиха какъв допълнителен разход трябва да заплати общината, за да прибере и депонира 

безразборно изхвърлените „продукти“  

Емре, един от младежите – инициатори, сподели: “Ние защитаваме  правото на всеки човек, 

независимо от етнос или пол  да живее в безопасна и екологична чиста среда. Време е да сме 

по-толерантни както към природата, така и помежду си”.   

 

Така младите хора, 

участващи в кампанията 

показаха, че всеки човек 

има право не само да 

участва в културния 

живот на обществото, но 

заедно с това има и 

задължения към същото 

това общество, в което 

единствено е възможно 

свободното и цялостно 

развитие на неговата 

личност.   

 

 



 

 

 

Кампания: „Силата на жените в селските райони“, 

с. Искра, Община Ситово 
Организация/ Време на 

провеждане 

Целева група на кампанията 

 

Цел 

 

СНЦ „Сдружение на 

жените“ – с. Искра“ 

 

20.08 – 25.09.2020 

Жени в активна възраст от 

всички етноси, млади хора, 

родители 

 

1.Да се повиши мотивацията на 

жените от с Искра да се включат 

активно в обществения живот. 

2. Да насърчи общността да 

осъзнае връзката между 

човешките нужди, личното 

благосъстояние и правата на 

човека. 

 

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

• Публикации в 

социалните мрежи и 

страницата на 

организацията 

• Снимки 

В рамките на кампанията екипът организира няколко срещи с млади 

жени от селото. По време на тези събития участниците разиграха 

интерактивната дейност “Героини и герои” от помагалото 

КОМПАС. Те дискутираха връзката между човешките нужди и  

социалните стереотипи относно положението на жените и правата 

на човека. Изработените от тях „материали“ бяха използвани за 

декорация на фотоизложбата в училището. Същевременно екипът 

ги насърчи да се включат по-активно в кулинарната изложба.  

Втората дейност предполагаше организиране на фотоизложба 

“Силата на жените” от местен фотограф. Тя беше реализирана  

съвместно с  кулинарното изложение с продукти, приготвени от 

местни жени.  

Бюджет 1. Поредица от срещи за ангажиране с кампанията – с 

родители, доброволци, директор на училище в селото, 

членове на организацията. 

2. Анонсиране на кампанията чрез социалните мрежи; 

3. Изграждане на декор на пространство в района на 

училището за подреждане на изложба от фотоси с жени от 

селските райони , отразяващи тяхната дейност; 

4. Кулинарна изложба и кутия за дарения. Набраните 

средства се предоставят на училището и детската градина. 

5. Публикация в общински и  регионален вестник. 

Материали: плакати, 

брошури, стикери за 

тениски с логото на 

проекта и кампанията. 

Кетъринг 

Мото на кампанията, 

връзка с човешки права 

„Силата на жените в 

селските райони“ – 

кампания във връзка с 

Международен ден на 

жените в селските 

райони- 15.10 

График на консултациите 

Дистанционно – до 05.09.2020 

Посещение – 10.09 – 25.09.2020 

 



 

 

Кампанията „Силата на жените от селските райони“ стартира в последните дни на август 

2020. Тя е организирана от СНЦ „Сдружение на жените“ – с. Искра“ и е посветена на 15 

октомври - Международния ден на жените в селските райони.  

 

До 10.09. организаторите анонсираха кампанията в социалните мрежи и поканиха 10 млади 

жени на уъркшоп. По време на срещата чрез  мозъчна атака, групова работа и работа в малки 

групи, участниците дискутираха собствените си ролеви модели на жени. След това те 

разсъждаваха върху различни героини и герои като символи на социализация и култура и как 

стереотипите на пола пускат корени в нашата история, култура и ежедневие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фасилитаторите използваха интерактивната игра „Героини и герои“ от ръководството 

КОМПАС на Съвета на Европа .  

Благотворителната изложба-базар под мотото  „Силата на жените от селските райони“  се 

проведе на  25 септември в с. Искра. Тя бе посветена на Международния ден на жените в 

селските райони - 15- ти Октомври. Това е ден, когато се обръща внимание към правата на 

жените и тяхната роля за развитието на икономиката, производството и сигурността на 

храните. 



 

 

Инициаторите СНЦ  „Сдружение на жените“ - с. Искра“ решиха чрез организиране на  

благотворителен базар да покажат, че нежната половина от човечеството има съществена роля 

за живота на село, точно в духа на препоръката на Европейския парламент от 1 март 2018. 

Този документ ясно посочва, че по-голямата част от жените в света живеят в селски райони и 

че поради това те са изложени в по-голяма степен на различни форми на дискриминация въз 

основа на възраст, класова принадлежност, етнически произход, раса, увреждане и полова 

идентичност. 

Ето защо на 25 септември 

жени от всякакви възрасти от 

Община Ситово участваха 

със своите кулинарни и 

художествени произведения, 

както и  парични средства в 

благотворителната 

кампания. Така те показаха 

съпричастността си към 

искането за 

недискриминация.  

Събитието бе предварително 

анонсирано и съчетано с 

фотоизложба със снимки на 

работещи жени от  

селото.  

 

С набраните средства от 

благотворителния базар се 

подпомогнаха двете 

училищни институции на 

територията на селото – 

детска градина и училище за 

закупуване на дигитална 

техника. Към събитието се 

присъединиха и 2 читалища 

от Общината - НЧ "Христо 

Смирненски"- Ситово и НЧ " 

Зора" - Нова Попина, които 

също подпомогнаха 

кампанията. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кампания: „Да посеем бъдеще“, 

с. Голеш, Община Кайнарджа 
Организация/ Време 

на провеждане 

Целева група на 

кампанията 

 

Цел 

 

Читалище „Родина 

1941“ – с. Голеш 

 

01.08 - 12.08.2020 

10 ученика, завършили 

основно образование  

Младежи, които 

продължават образованието 

си в по-висока степен 

1. Да насърчим младежите от местната 

общност да продължат образованието 

си 2. Възпитаване в толерантност и 

недискриминация 

3. Неизползване на език на омразата 

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

снимки,  

прес съобщения на 

сайта на читалището, 

Проучване колко деца 

са завършили основно 

образование и 

мотивацията им за 

продължаване в 

следваща степен  

В рамките на кампанията екипът организира няколко срещи с  младежи 

за представяне на кампанията.  

По време на тези събития участниците участваха в следните 

инициативи:  

• Дискусия за правото на образование 

• Работа по групи за възпитание в неизползване език на омразата 

Организаторите използваха следните дейности от помагалото 

„Компас“: 

• Образование за всички 

• Да чуем гласа на всеки 

Финалът (поантата) на кампанията е обща среща, за която ще бъдат 

изпратени покани до училищата в Силистра и Бюрото по труда.  

Събитието включваше: презентации на училищата в областта, 

презентации на професиите и нуждите на пазара в областта; 

Представянето се реализира и от образовани жители на селото – млади 

хора за пример, завършили висше образование 

  

Бюджет 

Материали: плакати,  

Кетъринг - за 

участниците в 

инициативите 

 

Мото на 

кампанията, връзка 

с човешки права 

График на консултациите 

„Да посеем бъдеще“ – 

всеки има право на 

образование 

Дистанционна – до 02.08.2020 

Посещение - 12.08.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

„Да посеем бъдеще!“ е мотото на кампанията по правата на човека, организирана от 

Читалище “Родина 1941” с. Голеш, община Кайнарджа.  

„Всеки има право на образование! Ние вярваме, че образованието е за всички момичета и 

момчета“ , твърдят младежите от Голеш.  „Самото образование трябва да възпитава уважение 

и толерантност и да учи на права!“, допълва читалищният ръководител Миневер Осман. Ето 

защо кампанията по правата на човека се посвещава на Международния ден на грамотността.  

Младите доброволци от с. Голеш, които организираха събитията за 12 август – Деня на 

грамотността, разработиха свой стикер за събитието.  

Заедно те дискутираха и се съгласиха върху пет причини, поради които трябва да се учи. 

Изразиха ги на табло, което предоставиха на читалището, така че да могат всички  да го 

разгледат, прочетат и размислят върху цитатите, в полза на “ходенето на училище”. Разписаха 

и покани за събитието 

Ден на грамотността, 

които раздадоха на 

свои познати -

ученици и на млади 

майки, които все още 

не са завършили 

средното си 

образование.   

 

Инициативите включваха и дейността „Да нарисуваме 

бъдещето си“ от сборника „КОМПАС“. Особено 

убедително беше  споделянето на преживян личен опит 

от местни младежи, които учат в университети.  

Основното събитие  се проведе на 12 август, 

Международен ден на грамотността, когато ученици, 

младежи и представители на училищни институции 

обсъдиха заедно как да се подготвят за бъдещите 

професии във високо-технологичното общество. 

Младежите доброволци разговаряха с повече от 30 

ученика. “Само чрез знания можете да градите своя 

живот и да получавате по-добро заплащане” ги 

убеждаваше Сердар, магистър по администрация и 

управление на образованието, който вече година 

преподава в местното училище. Те изпълниха и кратка 

музикална програма, която чудесно демонстрира 

талантите им. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кампания: „Всеки има право да се развива“, 

гр. Тутракан 
Организация/ Време 

на провеждане 

Целева група на 

кампанията 

 

Цел 

 

Читалище Тутракан 

„Н. Вапцаров – 1873“ 

 

1.07 – 15.10.2020 

Младежи 18-35 годишни 

Деца от кризисния център 

1. Да подкрепим развитието на 

младежи  и деца, включително деца в 

риск  

2. Да ги мотивираме за интеграция в 

обществото 

3. Неизползване на език на омразата 

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

Анкета, консултации 

с родители и учители, 

които познават децата 

от рисковата група 

В рамките на кампанията екипът организира срещи с младежи за 

представяне на кампанията и подготовка на благотворителен концерт.  

Участниците реализираха следните инициативи:  

• Дискусия за правото на образование и насърчаване развитието 

на младежите 

• Приемане на различните деца 

Организаторите използваха следните примерни дейности от 

помагалото „Компас“: 

• Образование за всички 

• Да чуем гласа на всеки 

• Изиграй това  

 

Финалът (поантата) на кампанията е общ благотворителен  концерт с 

ЦНСТ „Мечта“ - Тутракан 

  

Бюджет 

Материали: плакати, 

флаери, фотограф – 

колаж „от-до“;  

Кетъринг - за 

участниците в 

инициативите 

 

Мото на 

кампанията, връзка 

с човешки права 

График на консултациите 

„Всеки има право да 

се развива“ – 70 

години от подписване 

Конвенция за правата 

на човека 

Дистанционна – до 02.09.2020 

Посещение - 1.09 – 15.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
„Всички цветя на утрешния ден са скрити в семената от днес.“ Водени от тази индийска 

поговорка младежи- самодейци от читалище „Н. Вапцаров“ – гр. Тутракан посрещнаха на 27 

юли своите гости от Центъра за настаняване от семеен тип „Мечта“, с които ще си партнират 

в рамките на кампанията "Всеки има право да се развива". Идеята на кампанията е в 

поредица срещи младите хора да се опознаят, да припознаят своите права и намерят начин да 

развият личностния си потенциал – самодейците като творци и активни граждани, а децата от 

центъра да бъдат окуражени да се изявят и те на сцена. Така под ръководството на танцьорите 

от Клуб за съвременни танци "Dance Dreamers", младежите ще разработят програма за градски 

благотворителен концерт в град Тутракан.  

 

Първите срещи минаха в опознаване и преодоляване на бариери. В помощ на този процес бе 

играта „Силата на цветята“ от помагалото за обучение в човешки права „Компас“. Образуваха 

се няколко групи, като във всяка участваха деца от центъра и от самодейците. На плочите в 

парка изникнаха тебеширени цветя, в които са разписани идеи какво е нужно, за да може един 

човек да се чувства като пълноценно човешко същество. Така младежите се запознаха с 

основните човешки права според Европейската конвенция за правата на човека.  

 

 

 
Преди ваканцията младежите от Тутракан, доброволци от читалище „Н. Вапцаров“ заедно с 

децата от ЦНСТ "Мечта" дискутираха проявите на дискриминация и грубост в интернет.  

Акцентът падна върху езика на омразата, защо се използва и как реагираме. Участниците 

споделиха преживени горчиви моменти от интернет и си обещаха да насърчат съучениците си 

да публикуват постове, но без омраза. Използвайки интерактивните игри от ръководството 

„Компас“ за обучение по правата на човека, младежите – фасилитатори приложиха интересен 

и въвличащ подход. Всеки участник написа по 3 желания, които бяха поставени в обща „Кутия 

на желанията“. А после всеки изтегляше по едно листче и по написаното желание трябваше да 

отгатне неговия автор. Съпоставката на различните желания се оказа интересна за всички.  

През цялото лято, опознавайки се и изграждайки доверие помежду си, младежите и децата се 

готвиха за съвместната програма.  



 

 

Самият благотворителен концерт се състоя на 15 октомври 2020. Доброволците от читалището 

и децата от ЦНСТ “Мечта” успяха да представят по вълнуващ начин своите дарби и умения 

пред обществеността в града. Тяхната кампания привлече повече от 200 човека, представители 

на местна власт, институции и родителска общност. Публиката с удоволствие посрещаше 

изпълненията на малките артисти, а в очите на някои имаше и тайни сълзи. В края на концерта 

дарителите връчиха своите помощи за децата от ЦНСТ “Мечта”.  

 

Така използвайки интерактивните игри от ръководството „Компас“ за обучение по правата на 

човека, младежите – фасилитатори и техните ръководители от читалището приложиха 

интересен и въвличащ подход към децата, за да могат те да се чувстват добре на сцената. 

Публиката от своя страна с радост ги прие за членове на общността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Визуализирай правата на човека“,  

гр. Силистра 
Организация/ Време 

на провеждане 

Целева група на 

кампанията 

 

Цел 

 

Читалище  

„Доростол – 1870“   

01.09– 07.10.2020 

Младежите от фолклорната 

формация към читалището 

1. Да се запознаят младежите от 

фолклорната формация към 

читалището с правата на човека.  

2. Темата трайно да се включи в 

читалищната дейност чрез 

организиране на читателски кът 

„Време да бъдем активни“. 

 

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

Анкета, снимки, 

организиране на 

читателски кът към 

новата читалня на 

читалището  

  Участниците реализираха следните инициативи:  

• Младежите от фолклорната формация към читалището 

участваха в обучение по правата на човека и се запознаха с Всеобщата 

декларация на правата на човека на ООН. Организаторите използваха 

няколко дейности от помагалото „Компас“: 

1. „Визуализирай това“ 

2. „Да чуем гласа на всеки“ 

• В чест на международния ден на четенето беше открит читателски 

кът „Време да бъдем активни“.  

 

 

Бюджет 

Материали: плакати, 

флаери, разпечатки на 

Всеобщата 

декларация на правата 

на човека;  

Кетъринг - за 

участниците в 

инициативите 

 

Мото на 

кампанията, връзка 

с човешки права 

График на консултациите 

Кампания: 

„Визуализирай 

правата на човека“  

Дистанционна – до 30.08.2020 

Посещение – 01.09- 15.10.2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

Читалище „Доростол – 1870“ в Силистра също 

се присъедини към проекта „Време да бъдем 

активни“, независимо, че негови 

представители не участваха в двудневния 

тренинг. Читалищните дейци решиха и те да 

стартират кампания с включване на младежи 

под надслов „Визуализирай правата на 

човека“. 

Първата инициатива ще се проведе на 14 

септември в Читалищната читалня. Това 

обичано място за четене беше наскоро 

обновено с нови мебели, а фондът беше 

допълнен с повече от 2131 книги, на български 

класици и световни творци, енциклопедии, 

речници, специализирана литература и 

списания, дарени от родолюбиви силистренци за новата читалня. 

Събитието събра младежите от фолклорната формация към читалището и ги провокира с 

танци и рисунки да представят правата на човека, описани във Всеобщата декларация на 

правата на човека на ООН. Инициативата беше посветена на Международния  ден на 

демокрацията 15 септември. 

На 7 октомври стартира нощта на литературата в Силистра. Нашият партньор читалище 

„Доростол – 1870“   се включи в  инициативата и като част от своята кампания по правата на 

човека обособи читателски кът „Време да бъдем активни“. Нашата организация „Паралел-

Силистра“ дари литература, свързана с правата на човека и Европейските ценности и обогати 

Читалищната читалня. По време на нощта на литературата младежите от фолклорната 

формация към читалището прочетоха и представиха чрез свои творби  откъси от Всеобщата 

декларация на правата на човека на ООН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Кампания  „Без омраза“ – подкрепа за толерантността,  

 гр. Алфатар  
Организация/ Време 

на провеждане 

Целева група на 

кампанията 

 

Цел 

 

Читалище „Йордан 

Йовков“  - Алфатар 

1.10– 22.10.2020 

Активисти  към читалището 

и преподаватели от 

училището в града 

1.Насърчаване на толерантността и 

антидискриминация под надслов „Без 

омраза“ 

  

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

Анкета, снимки    

Участниците реализираха следните инициативи:  

• Чрез интерактивни методи се  представят правата на човека и ще 

се  инициират  дискусии върху тях ; 

• Организиране на различни прояви за децата, свързани с 16 

ноември – Международния ден на толерантността 

• Организаторите използваха няколко дейности от помагалото 

„Компас“: „Да чуем гласа на всеки“ и „Без омраза“  

 

Бюджет 

Материали: постери, 

флаери, фотограф – 

колаж „от-до“;  

Кетъринг - за 

участниците в 

инициативите 

 

Мото на 

кампанията, връзка 

с човешки права 

График на консултациите 

Кампания : Без 

омраза“ – подкрепа за 

толерантността 

Дистанционна – до 10.10.2020 

Посещение - 15.10 – 22.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец октомври Читалище „Йордан Йовков“, гр. Алфатар стартира кампания за 

насърчаване на толерантността и антидискриминация под надслов „Без омраза“. Активистите 

на читалището се запознаха с интерактивни методи за представяне правата на човека и 

иницииране на дискусии върху тях. А младежите съвместно с местното основно училище „Хр. 

Ботев“ организираха  различни прояви за децата, свързани с 16 ноември – Международния ден 

на толерантността. Така бе продължена кампанията на читалищните дейци - част от проекта  

„Време да бъдем активни“, който насърчава гражданските организации (читалища, 

настоятелства, НПО) да включват в своите дейности млади хора и да организират кампании в 

защита правата на човека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кампания : „ Правата на човека – майчин език“, 

с. Черник ,община Дулово 
Организация/ Време 

на провеждане 

Целева група на 

кампанията 

 

Цел 

 

НЧ „Просвета - 

1944“  

с. Черник, община 

Дулово; 

 

01.10- 30.10.2020 

Младежи, активисти  към 

читалището 

1. Да се запознаят младежите от 

фолклорната формация към 

читалището с правата на човека.  

2. Запознаване на младежите с 

историята на възникването на 

Международния ден на майчиния 

език, да разгледа проблемите на 

езиците на съвременния етап. 

3. Да ги насърчи да научат майчиния 

език, за да могат и правилно да 

научат всички останали.  

4. Подкрепа за междукултурния 

диалог  

Маркетинг Планирани дейности в кампанията 

Плакати, снимки, 

материали за 

обучение, игра - пъзел 

на правата на човека, 

разпечатки на 

Всеобщата 

декларация  

Участниците реализираха следните инициативи:  

• обучение по правата на човека и Всеобщата декларация на  

• В чест на международния ден на Майчиния език Презентация по 

темата и викторина.   

Бюджет 

Материали: постери, 

флаери, материали за 

обучението;  

Кетъринг - за 

участниците в 

инициативите 

 

Мото на 

кампанията, връзка 

с човешки права 

График на консултациите 

Кампания : „ Правата 

на човека – майчин 

език“ 

Дистанционна – 01.08 -01.10.2020 

Посещение -  17.10.2020 

 

 



 

 

 

 

Участниците реализираха следните инициативи:  

• Младежите от фолклорната формация към читалището участваха в обучение по правата 

на човека и се запознаха с Всеобщата декларация на правата на човека на ООН. 

Организаторите използваха няколко дейности от помагалото „Компас“, включително и 

интерактивната игра - пъзел на правата на човека 

• В чест на международния ден на Майчиния език младежите участваха в презентация 

по темата, а след това организираха викторина.  На успешно представилите се бяха връчени 

специални награди.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Популяризиране 
 

Като част от дейностите за популяризиране на разработените модели за нискобюджетни кампании, 

бяха проведени редица информационни дейности, целящи да разпространят сред по-широк кръг 

заинтересовани страни на национално и регионално ниво, моделите за кампаниите и постигнатите 

резултатите. 

 

Проектните дейности, цели и постигнати резултатите от проект “Време да бъдем активни” бяха 

представени през м. септември 2020г. по време на  VIII Национална конференция за глобално 

образование „Глобални компетентности за устойчив свят“. Конференцията се проведе в гр. София 

на 12-13 септември 2020г. с участие на повече от 50 лица, представители на образователни 

институции, НПО и др. от цялата страна.  

Участниците получиха брошури, печатно копие на разработените модели за кампании, 

презентация и инструкции за организиране, популяризираме, активизиране на месните общности 

за участие в провеждане на кампании.  

 

Проектът беше представен още и по време на двудневно обучение на членовете на Българска 

платформа за международно развитие /www.bpid.eu/, което се проведе в началото на ноември 

2020г. в гр. Банско. БПМР е създадена през 2009 г. и обединява експерти и застъпници от 16 

национални организации с идеална цел в областта на социалната справедливост, политиката на 

България и ЕС за развитие, Целите за устойчиво развитие на ООН и глобалното образование. 

 

Подкрепящи писма за планиране и провеждане на нискобюджетни кампании по моделите, 

разработени по проект „Време да бъдем активни” получихме от Българска платформа за 

международно развитие, Сдружение „ Инициативи за местно и регионално развитие“ гр. Айтос, 

Фондация „Каузи“ гр. София, Дружество на обединените нации в България, гр. София.  

 

Разработените модели за нискобюджетни кампании са разпространени от наши партньори и 

достъпни тук: 

http://devedu.eu/ - Ресурсна страница за глобално гражданско образование 

https://arci-ngo.org/ - сайт на Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ 

FB: Get Up and Goals Bulgaria – ресурсна страница на проект Get Up and Goals! С достъп до учебни 

материали за Целите за устойчиво развитие. 

 

 

 

 

 

http://devedu.eu/
https://arci-ngo.org/

