
 

 
 VIA CIVIC Association 

1330 Sofia, Bulgaria,  
Razsadnika compl., bl.10, ent.4, ap.115 

mob.tel. +359 888 198 017  
e-mail: via_civic@abv.bg; www.viacivic.org  

  

 

1 

 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВИА СИВИК“  

ЗА 2020 Г. 

 

Организация „ВИА СИВИК“ е регистрирана като фондация с решение на СГС по 

ф.д.№11308 от 2004 г., пререгистрирана  като Сдружение с нестопанска цел на 26.05.2009 г., 

вписана в Централния регистър на Министерство на правосъдието като сдружение за 

дейност в обществена полза и в регистъра на Националната информационна система на 

младежта. Сдружението е вписано в Агенция по вписванията – регистър на ЮЛНСЦ с 

партиден номер 20180131081903. 

 

Органи на управление на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет в състав 

Деяна Драгоева – Председател, Петър Тальский и Иван Драгоев - членове.  

 

Мисия на Сдружение „ВИА СИВИК“: Подпомагане на младите хора да придобият и 

развият необходимите за динамично променящата се среда компетентности (знания, умения 

и отношение), да разгърнат своя потенциал и да се включат пълноценно във всяка област на 

живот. 

Визия: Свят на щастливи млади хора с иновативни и креативни решения, създаващи 

общото си бъдеще. 

Дейности: Организацията осъществява своите цели чрез участие в конкурси за проекти в 

национални и международни фондове и програми, в партньорство с местни и международни 

организации, предоставя експертни услуги и консултации, разработва програми и провежда 

обучения с целевите групи и партньори. Фокус в дейностите е развиване на капацитета на 

гражданските организации като принос за създаване на силно гражданско общество.   

 

Основни приоритети на Сдружение „ВИА СИВИК“ през 2020 г.:  

• Развитие дейността на организацията като доставчик на обучителни възможности за 

повишаване капацитета на гражданските организации, създаване и реализиране на 

иновативни обучителни програми, базирани на НФО, привличане на професионални 

треньори и фасилитатори, вкл. международни.  

• Развитие на форми на дигитална младежка работа, вкл. и при предоставяне на 

обучителни възможности, адекватни за Ковид-19 кризата, и преодоляващи социалната 

изолация и възникващите неравенства. 

• Разширяване на партньорската мрежа на национално и международно ниво, 

създаване на общи дългосрочни проекти с устойчив резултат. 

• Разработване на нови идеи и проекти, отговарящи на актуалните нужди на 

младежите и техните организации. 

• Подобряване на публичността и имиджа на организацията. 
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Дейност през 2020 г. на международно ниво 

 

Участия с проектни предложения по програма Еразъм +/Младеж/Мобилност на 

младежки работници 

Екипът на Сдружение „ВИА СИВИК“ непрекъснато поддържа и комуникира с 

партньорската си мрежа, която наброява над 30 организации от Европа и не само, за 

обсъждане на възможни съвместни участия по проекти по програма Еразъм +/Младеж, 

насочени към повишаване на капацитета на младежките организации, развиване на знания, 

умения и компетентности на екипите от неправителствения сектор, както и за мобилност на 

младежи и младежки работници. Сдружението полага усилия в привличането на опитни 

обучители, предлагащи иновативни програми и методи, които да придадат качество на 

предлаганите обучителни програми. Екипът има развита експертиза за създаване на 

иновативни по рода си обучителни програми, съобразени със спецификите на работа на 

младежките НПО и отговарящи на конкретни потребности, идентифицирани в екипите на 

гражданските организации. Основни теми, по които работим, са дигитални компетентности, 

медийна/информационна/дигитална грамотност, (социално) предприемачество, равенство и 

включване, права на човека, личностно развитие, екология, устойчиво развитие и др. 

Ковид-19 кризата, нейното развитие и налаганите мерки за преодоляване разпространението 

на заболяването, затрудни реализирането на собствените ни и партньорски проекти и зададе 

изключителни предизвикателства пред дейността на организацията, а и на партньорите. 

Наложи се период на адаптиране към новите реалности, както и търсене на алтернативни 

форми за взаимодействие с целевите групи, партньори и фактори от социалната еко система.  

Сдружение „ВИА СИВИК“ през 2020 г. получи финансиране по две свои проектни 

предложения, подадени към програма Еразъм +/Младеж: 

1.”Storify Yourself To Create Togetherness!”, договор 2019-3-BG01-KA105-077810, 

подписан на 3 февруари 2020 г. на стойност 21132 евро, със срок от 6 месеца (1.05-

31.10.2020 г.), в който участват 10 партньорски организации, а ВИА СИВИК е координатор. 

С анекс, продължителността на проекта беше удължен с още 10 месеца поради 

невъзможност за реализиране според предвиденото заради Ковид-19 епидемията.   

Целта на проекта е: Повишаване на качеството и ефективността на младежката работа чрез 

подобряване на уменията на младежките работници да прилагат иновативен комплекс от 

инструменти за личностно развитие в работата си с младите хора с различен профил. 

• Подпомагане на младежките работници да преоткрият себе си и мисията си, което ще ги 

направи по-мотивирани и успешни в младежката работа. 

• Повишаване на знанията и уменията им за прилагане на иновативни комплексни методи 

и инструменти за личностно развитие (коучинг, преживенчество и др.) на младежи в 

специфична ситуация и комуникиране на проблемите им (сторителинг). 

• Създаване на среда за обмен на опит, добри практики в младежката работа, 

демонстриране на инструментариум и ефективни методи за личностно развитие, 

насочени към социално включване, кариерно развитие и превенция на 

маргинализирането. 

• Насърчаване на междукултурното сътрудничество и работата в мрежа при търсене на 

решения за мотивиране и подкрепа на младежи от рисковите групи. 
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2020 г. беше изпитание за реализиране на проекта, тъй като непрекъснато се променяха 

Ковид-19 мерките в различните държави на организациите – партньори по проекта. Като 

координатор ВИА СИВИК се справи отлично с управлението на проекта и най-вече при 

комуникацията с партньорските екипи, с които се провеждаше регулярна, открита и 

диалогична комуникация, при която всички изразиха съпричастност и желание да 

подпомагат качественото реализиране на проекта. Датите за провеждане на физическото 

обучение бяха променяни три пъти като финално беше взето солидарно решение 

реализирането на обучението да се планира за юни 2021 г., съгласувано и одобрено от НА. 

2."Storify Your Mission for Impact! Youth Worker as a Digital Communicator", договор  

2020-1-BG01-KA105-078385, подписан на 25 юни 2020 г.,  на стойност 18969 евро, със срок 

от 14 месеца (1.06.2020 – 31.07.2021), в който участват 14 партньорски организации, а ВИА 

СИВИК е координатор.  

Целта на проекта е: Изграждане капацитета на гражданските организации, решаващи 

проблеми на младежи с различен профил, в областта на комуникацията чрез внедряване на 

нови дигитални подходи в ежедневната им практика и постигане на по-успешно и устойчиво 

социално взаимодействие и промяна. 

Това ще се постигне чрез: 

• Интензивно практическо обучение на младежките работници за развиване на 

комплекс от умения и увеличаване на дигиталния инструментариум, необходими им 

като ефективни дигитални комуникатори и специфични за гражданския сектор; 

• Подготовка на НПО екипите за дигитално трансформиране на младежката работа 

чрез преосмисляне на цялостното дигитално комуникационно поведение на 

организацията и качествено промотиране на дейностите и резултатите; 

• Прилагане на иновативна обучителна програма за развиване на дигитални 

компетенции на младежи от уязвимите групи и подготвянето им като дигитални 

комуникатори; 

• Създаване на среда за обмен на опит, информация и ресурси, на добри дигитални 

практики в младежката работа, демонстриране на иновативни инструменти и 

подходи за дигитално включване на младежи с различен профил. 

 

Обучението беше планирано за есента на 2020 г., но поради ескалиране на ситуацията с 

Ковид-19, беше взето решение между партньорите да се пренасочи за лятото на 2021 г. 

Като координатор, ВИА СИВИК създаде и обезпечи дигиталната инфраструктура за 

проектите, проведе и координира комуникацията между партньорите, управлява процеса на 

вземане на съгласувателни решения, както и взаимодейства активно с НА при възникване на 

сложни ситуации. Регулярното и открито комуникиране с партньорите подобри взаимното 

доверие и подпомогна за изграждане на имидж на умел мениджър и координатор на проекти.  

3. Разработване на проектно предложение по КА2 / Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices, целящ повишаване на капацитета на ГО, работещи с младежи с 

различен профил, по отношение на дигиталната комуникация и да подпомогне 

дигитализирането на младежката им работа чрез разработване и внедряване на иновативни 

дигитални решения и подходи за постигане на по-успешно и устойчиво социално 

взаимодействие и промяна, чрез:  
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• Изграждане на стратегическо, транснационално партньорство за обединяване 

експертизата на партньорите, опит, добри практики, работещи модели и др., свързани с 

дигиталната комуникация и развиване на компетентности на НПО екипите  

• Изработване на иновативно, комплексно и достъпно решение за обучение (МООС) на 

дигитални комуникатори в гражданския сектор, с цялостна методика и ресурси  

• Подбор и систематизиране на общодостъпна банка с полезни ресурси и методически 

материали, добри примери и практики от НПО сектора  

• Подготовка и мотивиране на НПО екипите да пристъпят към дигиталната си промяна 

като реализира креативна кампания, промотираща възможностите на дигиталните 

инструменти, подпомагаща дигиталната комуникация между младежи и НПО и я оформи 

методологически като добър пример за качествена кампания, реализирана с лимитиран 

ресурс. 

 

Партньор от България беше Фондация „Импакт драйв“, а като международни партньори 

бяха привлечени COFAC - организация с нестопанска цел, която отговаря за управлението 

на университет „Lusófona“ в Лисабон - Португалия, акредитиран през 1998 г. от 

Министерство на науката, технологиите и висшето образование на страната. И United 

Societies of Balkans (U.S.B.) е организация с нестопанска цел от Гърция. Планираните 

дейности и изработване на интелектуалните продукти беше разпределено между 

партньорите, като университетът в Лисабон беше готов да предостави сертифициране на 

завършилите MOOC, с което да легитимира обучителната програма и да гарантира нейното 

качество и устойчивост във времето.  

Проектното предложение беше разписано основно от екипа на ВИА СИВИК с активното 

съдействие между партньорите и открита ясна комуникация помежду им, свързана с 

ангажиментите, очакваните резултати, процедурите, бюджета и др.  

Проектното предложение беше подадено за първи път на 7 май 2020 г. под името “Dig Your 

Power! Growing Digital Communicators for Mission Driven Organisations”, но не беше оценено 

с достатъчно точки за получаване на финансиране. Преработено и подобрено съобразно 

бележките на оценителите от НА, макар, че в голямата си част имаше противоречиви 

моменти в тях, проектно предложение беше подадено на 1.10.2020, на откритата през есента 

на 2020 процедура за подбор на проектни предложение под названието “DIGitalize Your 

Power to Drive the Social Change for Young People”, като до края на 2020 нямаше 

публикувани резултати от конкурса.  

 

4. Участие в партньорски проекти - Сдружение ВИА СИВИК има и продължава да 

развива своята партньорска мрежа с активни организации, с които съвместно разработва и 

изпълнява проекти. През 2020 г. сдружението беше поканено да се включи в над 10 

партньорски проекта по програма Еразъм +, по теми, свързани с екологията, младежкото 

предприемачество, особен акцент беше емоционалната интелигентност, психическото 

развитие и подкрепа на младежите при преодоляване на страничните ефекти от Ковид-19 

изолацията, права на човека, личностно развитие и др. теми. Някои от проектите на 

партньорите спечелиха финансиране, но също се взе решение реализирането на тези проекти 

да се пренасочи за 2021 г.  

Продължава да е приоритет на организацията повишаване на собствения капацитет, 

обучението на екипа, подобряване и развиване на различни компетентности, водещи като 

цяло до по-качествена младежка работа, развиване на организационните дейности и 

постигане на заложените цели. Членове на екипа преминаха през обучение за развиване на 
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партньорство и подобряване качеството на проектните предложения по програма Еразъм +, 

реализиран в Рим, отмеждународен обучителен екип. В следствие от него беше разширена 

партньорската мрежа, обсъдени нови идеи за общи проекти и се „свери часовника“ къде е 

организацията ни в младежката работа.  

 

  

Дейност през 2020 г. на национално ниво 

 

През 2020 г. екипът на сдружение ВИА СИВИК продължи да следи и търси варианти за 

финансиране на дейностите си, като търси и развива ползотворни партньорства за 

съвместни проекти. В тази връзка стартира реализирането на следните проекти:  

 

1.Проект „Музиката в мен! - подкрепа за таланти и включването им в креативната 

индустрия“, съвместно с Фондация „ВИЗИОНЕР“ – екип на ВИА СИВИК участва активно 

в обсъждането и разработването на проектно предложение с координатор Фондация 

„ВИЗИОНЕР“, подадено към ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 

2014-2021, Схема за финансиране на малки инициативи, Тематичен приоритет № 3: 

Овластяване на уязвими групи, на 16.03.2020 г. Проектът е отговор на нуждата от 

комплексни знания и умения у артистите, необходими, както за реализиране на цялостен 

качествен продукт, така и за процеса на самопромотиране и самонаемане. В него се 

предлагат различен вид подкрепи, за да могат талантите, да станат по-уверени, да разгърнат 

потенциала си в творческата индустрия – обучение, менторство и консултиране при 

създаване на творчески музикален продукт, ноу хау от специалисти в музикалната 

индустрия, концерт за млади таланти, нетуъркинг и др. Целеви групи на проекта са хора с 

нарушено зрение, както и млади таланти в ситуация, определяща ги като група с намалени 

възможности – социални, икономически и друг вид затруднения. 

Проектното предложение беше одобрено и получи финансиране на стойност 9900 евро. 

ВИА СИВИК участва с експерти към екипа на обучители, консултанти, както и се ангажира 

с реализирането на ПР и комуникационните дейности, вкл. при организиране и провеждане 

на планирания финален концерт. Продължителността на проекта е от 15 юли 2020 до 15 май 

2021), като в първите месеци от старта и до края на 2020 г. беше направена процедурата за 

подбор на участниците, беше подготвено и стартира предоставянето на специализирано, 

адаптирано за специфичните обучителни нужди обучение за цялостния процес на създаване 

и промотиране на музикално произведение, реализираха се и творчески работилници.  

Екипът на ВИА СИВИК, ангажиран в проекта, в лицето на Деяна Драгоева и Пламена 

Петрова активно работеха за подпомагане качественото реализиране на планираните 

дейности и най-вече, при комуникационното и информационно обезпечаване. В тази връзка 

се разви страницата на проекта на сайта на водещата организация, създаде се разнообразно 

ПР и информационно оригинално съдържание, разпространи се сред заинтересованите 

страни.  

 

2.Проект „Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs“, подговен и 

подаден към БФЖ в „Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени 2020 г.“ в 

партньорство с Фондация „Импакт драйв“. Проектното предложение спечели финансиране в 

размер на 5000 лв. Проектът е с продължителност 6 (шест) месеца, който ще се изпълнява от 

1 октомври 2020 г. до 31 март 2021 г.  

mailto:via_civic@abv.bg
http://www.viacivic.org/


 

 
 VIA CIVIC Association 

1330 Sofia, Bulgaria,  
Razsadnika compl., bl.10, ent.4, ap.115 

mob.tel. +359 888 198 017  
e-mail: via_civic@abv.bg; www.viacivic.org  

  

 

6 

 

Проектът има за цел да разработи специализирано обучително съдържание за дигитални 

комуникации на каузи и активистки дейности и да обучи до 40 момичета и млади жени. 

Допълнителна цел на проекта е организирането на форум за нетуъркинг и среща с екипите 

на НПО и социални предприемачи. 

До края на годината премина подготвителната фаза на проекта, по време на която 

партньорът Фондация „Импакт драйв“ разработи инфраструктурата, нужна за провеждане 

на планираното шест модулно обучение, предвидено за реализиране изцяло в онлайн среда 

и пое координацията с участничките в проекта. Партньорите изработихме съвместно 

критерии за подбор на участничките, проведохме процедурата като популяризирахме 

активно идеята и същността на обучението, както пред потенциални обучаеми, така и в 

НПО средите.  

Екипът на ВИА СИВИК беше отговорен за създаването и разпространението на оригинално 

съдържание, обезпечаващо проектните дейности, популяризиращо резултатите и др., 

създаване на обучителна програма с интерактивни практични компоненти за активно 

включване на обучаемите, генериране на задания и тестове за оценка на напредъка, както и 

проверка и обратна връзка по тях, създаване на учебни материали, ресурси и др., 

провеждане на практически уебинари за утвърждаване на наученото в конкретни 

практически умения и др. 

Проектът е особено навременен, а формата му удачна предвид реалностите, наложени от 

Ковид-19. Интерес към него и най-вече към обучени дигитални комуникатори все повече 

проявяват организации от гражданския сектор, осъзнали ключовата роля на ефективната 

комуникация за постигането на заложените цели.     

 

3.Проект „Разкажи се в история! Дигитален сторителинг – ключ за ефективно 

комуникиране, ангажиране с кауза и отстояване на права“ беше разработен за „Конкурс 

за подкрепа на момичета и млади жени 2020 г.“ към БФЖ, но не спечели исканото 

финансиране.  

 

В резюме, проектът беше фокусиран към млади момичета и жени и целеше да разгърне 

техния творчески потенциал чрез развиване на умението за дигитално разказвачество, което 

да прилагат както като инструмент за личностното си развитие, самоосъзнаване и 

израстване като лидери, така и по отношение на включването си в социалната комуникация, 

насочена към отстояване на правата на жените и участие в процеса на вземане на решения. 

Проектът предвиждаше серия от базови обучения по творческо писане, сторителинг и теми 

от областта на правата на жените и равнопоставеност на половете, практически 

работилници за създаване на реални истории от самите участнички, менторска подкрепа и 

мотивиращи срещи с успешни жени, както и пространство за споделяне на истории, 

презентиране на дигиталния сторителинг като инструмент, приложим в работата на 

гражданските организации и формалното образование.   

 

Дейности на национално и местно ниво за 2020 г.   

 

1/. Приоритет на Сдружението беше подобряване на видимостта, за което продължи да се 

добавя оригинално съдържание на изградената интернет страница www.viacivic.org с богат 

видео и снимков материал. Страницата е преведена и на английски език.  

mailto:via_civic@abv.bg
http://www.viacivic.org/
http://www.viacivic.org/


 

 
 VIA CIVIC Association 

1330 Sofia, Bulgaria,  
Razsadnika compl., bl.10, ent.4, ap.115 

mob.tel. +359 888 198 017  
e-mail: via_civic@abv.bg; www.viacivic.org  

  

 

7 

 

2/. Консултиране на партньорски обучителни програми, управление на проекти, 

разработване на проектни предложения и обучителни програми и др. – екипът на ВИА 

СИВИК е ангажиран при разработване на комуникационни стратегии, информационни, 

рекламни, ПР и други материали, предназначени за публично разпространение, предоставя 

консултиране по разработване на проектни предложения, както и при управление на 

партньорски проекти. 

 

 

 

 

5 март 2021 г., София 

 

Деяна Драгоева 

Председател на УС на 

Сдружение ВИА СИВИК 
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