Списък с резултати по програма „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ И ОБЩНОСТНИ ИЗКУСТВА“ 2018
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СДРУЖЕНИЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ТАНЦОВОТО
ИЗКУСТВО
ФУЛДЕНС
СДРУЖЕНИЕ

Има ясна нужда и работа с
общностите извън установените
центровe. Не е ясно дали ще
достигнат до целевите групи.
България,
http://fullda Култура за
Нереалистично планиране на
София
01-10-18
30-09-19
24648
9350
0
ncebg.com Кремиковци
дейностите. Препоръчва се да се
потърсят партньорства - най-вече с
Идеята на проекта е да подобри достъпа до изкуство и култура на жителите на Район Кремиковци, СО, чрез създаване на
училища. Проектът е неодобрен за
школи за обучение на деца и възрастни в съвременни танцови техники, джаз балет, латино танци, стрийт денс. Това се
финансиране поради недостиг на
налага, тъй като в района няма нито един общински или държавен културен институт, няма театър, кино, музей, галерия.
средства.
Единствените културни оператори са народните читалища, а те предлагат само обучение по фолклор.

СДРУЖЕНИЕ ЗА
ПОДКРЕПА НА
ЛИЦА С
УМСТВЕНИ
Документа ЗАТРУДНЕНИЯ
лно кино СДРУЖЕНИЕ

Важна целева група и комбинация от
методи за постигане на промяна.
Проектът не е достатъчно подробно и
убедително разписан. Има добри
партньори и добри специалисти, но
гр.Варна
01-02-19
30-06-19
9908
9908
0 не е добре представен потенциалът
за устойчивост. Проектът е
неодобрен за финансиране поради
Проектът цели създаване на модел за създаване на приобщаваща среда на младежи с интелектуални затруднения, чрез
недостиг на средства.
ангажираност в творческа работилница - Отвъд мълчанието. Създаване на театрална постановка и документален филм за
насочване общественото внимание към способностите на хората с увреждания и промяна на стереотипите спрямо тях.
Работилница
за театрално
изкуство Отвъд
мълчанието

Изящни
изкуства,
Театър
3

4

ЗНАНИЕ
СДРУЖЕНИЕ

http://www.
znanielovech Развитие чрез България,
култура
Ловеч
.org

30-09-18

30-09-19

9973

9973

Проектът ангажира хора от етнически малцинства да се включат в креативен процес. Чрез работа с деца ще въвлечем
родителите в създаването на творчески продукт улесняващ достъпа до изкуство и култура. С подкрепата на художник
децата ще нарисуват герои инспирирани от културата и идентичността си. Впоследствие тези герои ще се превърнат в
главни действащи лица в представление, което ще се играе от професионалисти пред публика от общността.
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Изящни
изкуства,
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нт,
Културно
наследств
о,
Кураторск
а дейност,
Нови
медии,
Фотограф СДРУЖЕНИЕ ИМЕ
ия
СДРУЖЕНИЕ

Резидентна
програма на
тема
Социално
развитие чрез
творчески
практики,
Водна кула
арт
България,
резиденция
град
2019
Добрич

Силна страна е въвличането и на
родители в проекта, но липсва
0
иновативност. Не са добре
аргументирани някои разходи.
Проектът е неодобрен за
финансиране поради недостиг на
средства.

Кандидат със силен опит. Проектът
работи с местна общност, но не
адресира ясно изразен социален
проблем. Пренася вече
съществуваща дейност на
организацията на нова локация.
Проектът е неодобрен за
финансиране поради недостиг на
средства.

30-10-18

30-09-18

10000

10000

0

Резидентна програма, включваща гост менторска програма с изявени артисти, куратори и културни мениджъри от Европа и
страната избрани след отворена покана. Мястото за реализация ще бъде в град Добрич и района. Изложбените
пространства ще са ключови за градовете обекти на културното наследство. Проектът цели работа с общностите чрез
социално ангажирани творби на специфични теми разработени на място заедно с артистите резиденти.
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Изящни
изкуства,
Интердис
Месим
циплинар МЕЖДУНАРОДЕН
ЗАЕДНО ен проект, СЪВЕТ НА
творчески
Музика,
САМОДЕЙНИТЕ
работилници
Приложни СРЕДИЩА
http://www. за смесени
изкуства СДРУЖЕНИЕ
групи
София
01-10-18
30-09-19
9772
9772
bread.bg/
Проектът -Месим ЗАЕДНО - творчески работилници за смесени групи- предвижда смесени творчески работилници,
обединени около месенето на хляб за хора в равностойно положение и хора с увреждания. Цели развитие на творческия
потенциал, позитивно влияние върху нагласите и по-добро социално включване.
Интердис
циплинар
ен проект, ТЕАТЪР НА
http://theate Театър на
Танц,
ОТГОВОРНОСТТА rofresponsibi отговорността- България,
Театър
СДРУЖЕНИЕ
Форум 2018
Пловдив
lity.com/

Различен и иновативен подход, но не
надгражда вече използвани практики.
Припокрива се до голяма степен с
обичайната дейност на
организацията. Ползва алтернативен
и интересен похват. Проектът не е
0
одобрен за финансиране.

Интересен подход към темата за
социално ангажирани узкуства.
Липсва аргументация при дейностите.
Не се въвлича качествено целевата
01-10-18
07-10-18
4966
4966
0 общност. Липсва доказателство за
опита и потенциала на екипа.
Проектът е насочен към три от дейностите на Театър на отговорността - Форум 2018. Работилница за съвременни сценични Бюджетът е неубедително разписан.
изкуства - Отвътре навън с рък. Магда Шпехт - Полша. Работилница Тренинг за емоционална интелигентност с рък. доц. дОграничен ефект. Проектът не е
р. Светлана Байчинска. Дискусия- Ролята на театъра извън сцената, в която ще бъде провокиран диалог между артисти и
одобрен за финансиране.
професионалисти от социални сфери.
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Изящни
изкуства,
Интердис
циплинар
ен проект,
Културно
наследств
о,
Кураторск
а дейност,
Музейна
дейност, ГАЛЕРИЯ
Приложни "РАКУРСИ" ООД
изкуства ООД

Почувствай
изкуството.
Достъп до
визуалното
изкуство на
ученици със
http://www. зрителни
rakursi.com затруднения.

България,
гр. София

Силен и важен проект. Коректно
изготвен и реалистичен бюджет. Има
ясно изразен елемент на участие.
Поради сходност с дейностите на
Националната галерия се препоръчва
партньорство. Проектът е одобрен
за финансиране с лека редукция на
бюджета.
10-01-19

10-05-19

5260

5260

5000

Проектът Почувствай изкуството - Достъп до визуалното изкуство на ученици със зрителни затруднения предвижда
организиране на изложба и уъркшоп за ученици на възраст 11-19 години от СОУ Луи Брайл в София. Той има за цел да
представи произведения на визуалното изкуство пред зрително затруднени хора по достъпен за тях начин.

СДРУЖЕНИЕ
Документа ФЕНИКС 2009
лно кино СДРУЖЕНИЕ
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Полетът на
http://www. феникситеphoenix2009 продължениет България,
Варна
.ngobg.info/ о...

Имат дългогодишна дейност в
сферата, опитен и обещаващ екип.
01-10-18
30-09-19
9994
9994
0
Проектът е основно свързан с
популризиране на дейността на
организацията. Проектът е
Проект ПОЛЕТЪТ НА ФЕНИКСИТЕ- ПРОДЪЛЖЕНИЕТО... е биографичен документален филм, в който се проследява
развитието на единствената любителска театрална формация включваща в състава си младежи с и без увреждания.С този неодобрен за финансиране поради
недостиг на средства.
проект целим достигане до широка публика и мотивиране на още млади хора, че независимо от здравния статус, социална
група и етнос, човек е възможно да сбъдва мечтите си, занимавайки се с изкуството, което обича.

ДРАМАТИЧНОКУКЛЕН ТЕАТЪР
СИЛИСТРА
КУЛТУРЕН
ИНСТИТУТ
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Тетърът има добро намерение да
ангажира местните общини и добра
ВРАТА ДО
стратегия за разпространение.
Театър
ПЪТЯ
България
01-10-18
30-09-19
17347
9500
0
Препоръчва се по-задълбочено
въвличане на целевите групи.
Стратегията за популяризиране не е
достатъчно ясна. Има заложени
Врата до пътя е театрален спектакъл по пиеса на Орлин Дяков, за борбата на едно младо момиче със зависимостта си от
недопустими разходи. Проектът е
наркотиците. Спектакълът е насочен към младите хора, като показва, че здравата семейна среда, българските традиции и неодобрен за финансиране поради
морал са основата, на която всеки може да стъпи за да преодолее трудностите в живота.
недостиг на средства.

ДА ЖИВЕЕ
БЪЛГАРИЯ патриотизъм,
http://www. национализъм
adelamedia. и език на
омразата
net
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България София,
Пловдив,
Велико
Търново,
Харманли

Отговаря на целите на програмата и
засяга социална тема, която не
Документа АДЕЛА МЕДИЯ 99
присъства сред останалите
лно кино ЕООД
01-11-18
30-09-19
9970
9970
5500
кандидати, съдържа дискусия с млади
хора по важен социален проблем.
Заложени са недопустими разходи
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ - ПАТРИОТИЗЪМ, НАЦИОНАЛИЗЪМ И ЕЗИК НА ОМРАЗАТА е проект за провеждане на филмови
като дневни и нощувки. Проектът е
прожекции с дискусии, който цели да привлече общественото внимание и да провокира дебат сред младежите в училищата
одобрен за финансиране с
и висшите учебни заведения по темата на възраждането на национализма у нас. В основата на проекта е филма на Адела
редуциран бюджет.
Пеева ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ, който предизвика значителен обществен интерес в медиите и публичното пространство.
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Дизайн,
Изящни
изкуства,
Интердис
циплинар
ен проект,
Музика,
Приложни ЛЮСИЕНА
изкуства, ВЕЛИЧКОВА
Театър
КРУМОВА

-

Цикъл
обучения Срещи с
изкуството

София Лесичово

15-10-18

15-09-19

8854

8854

Провеждане на Цикъл обучения - Срещи с изкуството, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания - Лесичово, Пазарджик. Обучението е разработено по метода класическа сугестопедия на проф. д - р Георги
Лозанов. Проектът стимулира по нестандартен начин възприемането на изкуството.
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Интердис
циплинар
ен проект,
Литератур
а,
Приложни СДРУЖЕНИЕ
изкуства, "ПРЕГЪРНИ МЕ"
Театър
СДРУЖЕНИЕ

Иновативен кураторски подход и
добри партньори. Проектът използва
сугестопедията като алтернативен
образователен елемент. Липсва
устойчивост, тъй като проектът не
развива капацитет на местно ниво.
Планът за разпространение не е
достатъчно добре аргументиран.
Проектът е неодобрен за
0 финансиране поради недостиг на
средства.

Ясно отговаря на целите на
програмата и подробно описва подход
за работа с децата. Организацията
има капацитет и сериозни медийни
http://www.
партньорства. Социална група се
България,
pregarnime. Малкият
засяга и в други подкрепени проекти.
принц
София
02-01-19
31-05-19
9290
9290
4000 Подробно описан бюджет. Проектът
org/
е одобрен за финансиране с
Иновативен, интерактивен метод за работа с деца, лишени от родителска грижа, базиран на артистични и арт-терапевтични
редуциран бюджет.
практики от сферата на литературата, театъра и приложното изкуство, който да спомогне за тяхната социална адаптация,
разгръщане на личностния и творчески потенциал. Реализация на радиопиеса по Малкият принц и пътуващо ателие Театър в куфар, в които равнопоставено ще се включат децата и професионални актьори.
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Силен проект на организация с опит,
но стандартен за нейните дейности.
ФОНДАЦИЯ
Добро планиране на дейностите и
Интердис "СВЕТЪТ НА
познаване на целевата група.
циплинар МАРИЯ"
Стратегията за разпространение
ен проект ФОНДАЦИЯ
15-10-18
15-10-19
9935
9935
0 може да се подобри. Припокриване на
проекта с обичайните дейности на
Проектът предвижда реализиране на творческа лаборатория с 5 артистични модула по музика, рисуване, керамика, разказ
организацията, проектът не е
и фотография за пълнолетни хора с интелектуални затруднения, в които ще експериментират с конкретното изкуство,
одобрен за финансиране.
водени от професионален артист. Ще бъдат посетени културни събития, привлечени доброволци, ще се поддържа
интернет страница и ютюб канал.
Творческа
лаборатория
за хора с
http://maria интелектуални
затруднения гр. София
sworld.org

ФОНДАЦИЯ
ЦЕННОСТИ,
ДОБРОДЕТЕЛИ,
ИНТЕГРИТЕТ
ФОНДАЦИЯ
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Комбинация от разнообразни методи
за достигане до целевите публики.
Изящни
изкуства
01-10-18
31-05-19
5000
5000
0 Липсва иновативност. Може да се
търси по-висока художествена
стойност при работа с целевата
В 8 месеца проектът ще проведе 16 работни ателиета по групово рисуване с пръсти и други колективни креативни дейности
група. Проектът не е одобрен за
- декупаж, творческа работа с вълна и др. - с деца и младежи в риск и членове на техните семейства, ползващи услугите на
финансиране.
Центъра за обществена подкрепа към сдружение ИМКА-Габрово. Творбите от работните ателиета и техните автори ще
бъдат представени пред габровската общественост чрез заключителна изложба и общ творчески празник.

Театър

http://www. Сътворилнициvvifoundatio приобщилниц България,
и
Габрово
n.org/

НАРОДНО
Бъди в час и
ЧИТАЛИЩЕ
преоткрий
"НАПРЕД - 1903Г." http://napre себе си с
ЧИТАЛИЩЕ
d1903.info театър

България,
Павел баня

28-09-18

31-01-19

9880

9880

Участие на девет деца и младежи в риск в адатптирана куклена постановка за снемане на напрегнатостта и цялостно
развитие на личността, с изкуство и психология. Куклотерапията е раздел на Арттерапията и е ефективен метод за
идентификация и развитие на основните механизми на личността. Тя е катализатор на личностни и групови процеси, при
които се стимулира емоционалната интелигентност, отключват се социални интеракции на социално равнище

Един и същ екип със силно сходен
проект, кандидатстващ през различни
0 организации. Не предлага иновативен
модел и не предполага устойчив
ефект. Проектът не е одобрен за
финансиране.
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НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
"ВЪЗРОДЕНА
ИСКРА - 2000"
ЧИТАЛИЩЕ

Един и същ екип със силно сходен
Република
проект, кандидатстващ през различни
Променяме
България,
организации. Не предлага иновативен
себе си с
град
модел и не предполага устойчив
Театър
театър
Казанлък
28-09-18
28-12-18
9950
9950
0 ефект. Проектът не е одобрен за
финансиране.
Участие на деца и младежи със СОП и неравностойно положение от непредставени социални групи в адатптирана куклена
постановка за снемане на напрегнатостта и цялостно развитие на личността, с изкуство и психология. Куклотерапията е
раздел на Арттерапията и е ефективен метод за идентификация и развитие на основните механизми на личността.
https://assoc
iationseven.
wordpress.co Първи стъпки
в киното
m/
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Иновативни методи на работа. Добър
план и много интересна идея.
Игрално "СЕДЕМ"
кино
СДРУЖЕНИЕ
Пловдив
03-12-18
07-07-19
13690
9970
0 Дейностите по разпространение не са
достатъчно добре разписани.
Аналогичен на друг подкрепен проект,
но планира да се провежда в
Пловдив, където има по- голяма
Проектът представлява работа по кино с деца в неравностойно положение от пловдивския квартал Столипиново, като
включва общо 11 филмови занимания, реализирането на учебен игрален филм от участниците и премиера на филма, както концентрация на събития през 20182019 г. Проектът е неодобрен за
и предоставяне на модел за работа с деца на преподавателите в училището на целевата група.
финансиране поради недостиг на
средства.

Театър

СДРУЖЕНИЕ
"МАЛЕ-МАЛЕ"
СДРУЖЕНИЕ

Как се прави
професионалн
http://www. о театрално
представлени България,
malleе
София
malle.com

01-10-18

01-07-19

7108

6898

0
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Проектът предвижда работа с деца в неравностойно положение с цел запознаването им с продукцията на театрални
представления. Той ще предостави възможност на децата от ЦНСТДБУ Любен Каравелов гр. София да се запознаят с
работата на актьори и режисьори, като вземат активно участие в изготвянето на куклено-театрално представление за деца.

Прилага се стандартен и вече
съществуващ модел за работа с
деца. Липсва иновативност. Не е
достатъчно ясно дефинирано
въздействието и резултата от
проекта. Ограничена целева група.
Проектът не е одобрен за
финансиране.

Литератур
а,
Интердис
циплинар
ен проект,
Музика,
ПАНИК БУТОН
Театър
ТЕАТЪР ЕООД
19
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Силно открояващ се с качествата си
Съзидателно България,
проект, който навлиза в реална
лекуване
София
01-10-18
31-05-19
10473
9973
7000
болнична среда и разрешава
социален проблем чрез изкуство.
Точно отговаря на условията на
програмата. Проектът е одобрен за
Проект за четири творчески атеиета с деца -пациенти на Университетска детска болница по белодробни заболявания в
финансиране.
София, водени от професионалисти в сферата на музиката, литературата, театъра и визуалните изкуства. Фокус - развитие
на комуникационни и креативни умения у децата чрез създаване на фантастичен наратив.

Интердис
циплинар
ен проект,
Културно
наследств
о,
Културен
мениджмъ
нт,
Културно
предприе
мачество,
Кураторск ИНТЕРКУЛТУРА
а дейност КОНСУЛТ ЕООД

Подходи за
творческо
https://inter- общуване с
cultura.eu/b мултиезикова
публика в
Пловдив,
g/knowБългария
България
now/

01-10-18

23-05-19

7515

4460

0

Задвижен от необратимите процеси на глобализация и конкуренция за интереса на публиката и за общуване въпреки
различията, проектът подпомага творци и аудитории да насочат енергия и желание за положителна социална промяна чрез
изкуство, засягащо обществено значими теми както в творческите дейности, така и в равнопоставено участие на
многоезикова публика.

Не представя творчески резултат в
следствие на креативен процес.
Насочено е към развиване на
капацитет на творците, а основните
целеви групи на програмата са
общности в неравностойно
положение. Припокрива се с
обичайната дейност на
организацията. Проектът не е
одобрен за финансиране.
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МЛАДЕЖКИ
Интердис ЦЕНТЪР КРЪГ-АРТ http://krug- С АртBus В
циплинар ДВИЖЕНИЕ КРЪГ movement.t ИЗТОЧНИТЕ
ен проект ФОНДАЦИЯ
umblr.com/ РОДОПИ

Мин. 10
населени
места от 4
общини Кърджали,
Ардино,
Крумовград
и
Момчилгра
д

01-11-18

30-09-19

15098

9938

Специален дизайнерски мини АртBus, с 6 артисти ще пропътува през 4 общини в област Кърджали, като спира за
провеждане на мобилни арт лаборатории с майсторски класове и уъркшопи по дизайн, представяне на културно
наследство, стрийт арт и др. За участващите артисти това е своеобразно турне в периферни населени места, а за
участниците от местните етнообщности е нов опит, възможност за изява и творческо вдъхновение.
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Организацията развива дейност в
локации с ограничен достъп до
култура. Иновативен похват с
потенциал за достигане до нови
публики. Силни партньори и артисти.
Групите, с които работи, са различни
от обичайните. Препоръчва се позадълбочен общностен подход.
6600 Заложени са недопустими рзходи за
дневни и настаняване. Проектът е
одобрен за финансиране с
редуциран бюджет.

Да бъдеш
Палечка куклено жестомимичен
детски филм
по приказката
Палечка на Х. София,
К. Андерсен
България

Много добре оформена кандидатура
Аудиовизу
от силен екип. Участват артисти с
ални
опит и надграждат съществуващи
изкуства,
проекти. Добре подготвен проект.
Театър,
МИЛА
Предвижда адаптирано съдържание.
Анимацио ПЛАМЕНОВА
Имат силни партньори и потенциал за
нно кино КОЛАРОВА
01-10-18
31-07-19
10440
9890
6200 широко разпространение.Проектът е
одобрен за финансиране с
Проектът Да бъдеш Палечка цели създаването на видео приказка, съчетаваща жестомимичен език и куклен театър и
редуциран бюджет.
насочена към децата с увреден слух. Идейният фокус е в темата за различния и приключението да търсиш свое място под
слънцето. Творческият екип събира глухи и чуващи актьори и кукловоди.
СДРУЖЕНИЕ ЗА
Музика,
РАЗВИТИЕ НА
Приложни ПСИХОизкуства, СОЦИАЛНАТА
Театър,
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Фотограф В БЪЛГАРИЯ
ия
СДРУЖЕНИЕ

Терапия чрез
изкуство

България,
гр. София

01-11-18

30-10-19

9537

9537

Проектното предложение е насочено към превенция на социалното изключване на хората стежки психично здравни
проблеми чрез използване методи на изкуството- психодрама и арт терапия, в процеса на тяхната психосоциална
рехабилитация. Очакванията са това да предизвика положителна промяна в самочувствието и самооценката им, което е
ключова предпоставка за процеса на тяхната ресоциализация.

Разнообразни подходи към постигане
на социална промяна, но недобре
балансиран бюджет - 90 % хонорари.
Не е ясна ролята на всички участници
в проекта. Припокрива се с обичайна
0
дейност на организацията.
Некоректно подадени документи - без
подпис и печат на декларациите.
Проектът не е одобрен за
финансиране.

ИНСТИТУТ ЗА
ПОДГОТОШКА НА
СЛУЖИТЕЛИ В
МЕЖДУНАРОДНИ
Фотограф ОРГАНИЗАЦИИ
ия
СДРУЖЕНИЕ
24

Интересен и добре написан проект,
но липсва иновация и устойчивост. Не
е ясно как проектът е свързан с
http://www.i Фотоприключе
мисията на кандидата, който работи в
ние
София
10-01-19
30-06-19
9999
9999
0
tpio.eu
други сфера. Тесен кръг на
разпространение - малко интеракция
с по-широката общественост.
Неубедителна мотивация. Проектът
Провеждане на поредица от уъркшопове по фотография за младежи в неравностойно положение - лишени от родителски
е неодобрен от финансиране
грижи и с увреждания, последвана от изложба на фотографии в социално предприятие-кафене СТЪПКА ЗА БЪЛГАРИЯ.
поради недостиг на средства.

Аудиовизу
ални
СДРУЖЕНИЕ
изкуства, "ТИШИНА"
Театър
СДРУЖЕНИЕ
25

Театрален
спектакъл
УСМИВКИ ОТ
НЯМОТО
КИНО
София

Проектът се случва по повод юбилей
на кандидата и цели популяризиране
на дейността на самата организация.
10-01-19
25-10-19
14400
10000
0 Припокрива се с обичайната дейност
на организацията и не предлага
иновативен модел. Не въвлича нови
представители на целевата група.
Събитието ще представи пред широка публика творчеството на артистите с увреден слух и натрупания опит през годините,
Проектът не е одобрен за
обединен в спектакъл, съобразен със специфичните възможности и сценични изразни средства на актьорите с увреден
финансиране.
слух. По своя замисъл проектът предвижда създаване на едно оригинално представление като форма - синтез между
различни изкуства.
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Артистични
Занимания и
Многообразни
Организирани
Групови
Активности АЗ
МОГА Театрална
терапия за
Интердис
деца и
циплинар СДРУЖЕНИЕ "НАШ http://www. младежи със България,
ен проект, СВЯТ"
гр. София
ourworldcen специални
Театър
СДРУЖЕНИЕ
нужди
и гр. Варна
ter.com

01-10-18

01-09-19

9531

9031

Всеобхватен проект с разнообразни
дейности, който засяга и групи извън
столицата. Стандартен подход,
единствено насочен към деца с
аутизъм. Подходът чрез театър и
ателиета се използва по-успешно в
одобрени за финансиране други
проекти. Проектът е неодобрен за
финансиране поради недостиг на
средства.
0

Проектът с акроним АЗ МОГА има за цел да създаде терапевтични театрални ателиета, в които общо 40 деца и младежи
със специални нужди, аутизъм и други увреждания ще подобрят социалните си и комуникативни умения. Ще създадат
иновативна театрална продукция заедно с професионални актьори и режисьори.
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Дигитални
изкуства,
Дизайн,
Изящни
изкуства,
Интердис
циплинар
ен проект,
Музика,
Приложни
изкуства,
Танц,
Фотограф
ия

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
ХАМАЛОГИКА 2014 https://hama Street links ЧИТАЛИЩЕ
logika.com/ Улични връзки Бургас

РЕЗЕРВА 2
Доказан успешен опит на
организацията. Структурата на
проекта и идеята са добри.
Устойчивостта не е силно
аргументирана. Проектът е
неодобрен за финансиране поради
недостиг на средства.
18-02-19

30-04-19

10355

8675

Подрастващи младежи, настанени в жилища от семеен тип се включват в културната динамика и специфичното улично
изкуство на Бургас. Street Links предлага 3 профила на реализация в сферите на графити, пърформанс и фотография.
Фокус-обживяване на стара административна сграда, активна културна точка в града.

0

Докосни
галерията Мобилна
изложба от
България
https://www фонда на
.nationalartg Националната гр. София,
гр. Варна
allerybg.org галерия
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Значим проект с оригинален подход и
всеобхватност. Надгражда вече
Изящни
НАЦИОНАЛНА
съществуващи дейности на
изкуства, ГАЛЕРИЯ
кандидата. Поради сходност с
Музейна КУЛТУРЕН
дейност
ИНСТИТУТ
01-10-18
31-05-19
9310
9310
0 проекта на галерия "Ракурси", който е
одобрен за финансиране поради
допълнителни дейности с участие
(уъркшопи), се препоръчва
Докосни Галерията е първа по вида си музейна програма насочена изцяло към хора с увредено зрение в различни
партньорство. Проектът е
възрастови групи. Стартира през 2016 г. с изработвамето на четири тактилни карти с аудио описания за ключови
неодобрен за финансиране поради
произведения от колекцията на Националната галерия. През 2018 г., НГ е в готовност да разшири обвхата на програмата
недостиг на средства.
като включи и мобилна изложба, съобразена със специфичните потребностите на незрящите и напълно достъпна за тях.

Интердис
циплинар
ен проект,
Музика,
Нови
ФОНДАЦИЯ СИЙД
медии
ФОНДАЦИЯ

Интересен проект извън столицата.
Не е ясно аргументирано
https://www
разпространението на проекта.
.facebook.co
Липсва устойчивост. Не добре
m/seedfoun
балансиран бюджет спрямо
Groovy Office Самоков
15-10-18
15-09-19
10000
10000
0
dationbg/
човешките ресурси и разходите за
продукция и реклама. Проектът е
Groovy office е предаване за алтернативни професии и музика, които биват представяни чрез български и европейски
неодобрен за финансиране поради
говорители от различни сфери - изкуства, култура, спорт, образование, предприемачество, медии, хора от
недостиг на средства.
неправителствения сектор, влогъри, лидери и други, и добре познати артисти. Дългосрочната визия е да се създаде онлайн
професионална платформа Groovy Office като инструмент за овластяване и създаване на възможности за младите хора.
Аудиовизу
ални
изкуства,
Нови
"ФОРМАТ СФФ"
медии
ФОНДАЦИЯ
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Teaching
European
Северозап
History through адния
Cinema
регион

Проект в район с ограничен достъп до
култура. Засяга темата за
европейското гражданство и
01-01-19
31-10-19 146173
9967
5000
европейсата история. Съфинансира
се по вече доказан и подкрепен
проект от ЕС. Предвиден е тренинг за
преподавателите, което осигурява
Проектът е насочен към филмова грамотност и кино образование с основната цел да повиши познанието на публиките
устойчивост. Препоръчва се поотносно европейското филмово наследство, същевременно с това, да увеличи приноса на европейските филми и
задълбочен подход към децата в
възможността за употребата им в сферата на образованието, и по-специално на преподаването на европейската история.
риск. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.
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Анимацио
нно кино,
Аудиовизу
ални
изкуства,
Документа ВЕРТИГО ФЕСТ
лно кино ООД ООД

ХАЙДАР

София,
България

01-10-18

13-10-19

31376

9240

Проектът Хайдар е симбиоза от социални активности и професионален артистичен процес, управляван от
мултидисциплинарен екип. Като краен резултат на проекта е предвидена реализацията на документален филм за
бежанците от Ирак в България, концентриран върху техните гледни точки.

32

33

Мултидисциплинарен подход. Няма
достатъчно добре изразена
интеракция с общността.
Неаргументирани разходи в бюджета.
0 Липсва задълбочена ангажираност с
целевата група. Проектът не е
одобрен за финансиране.

България,
с.
Александр
ово
община
Павел баня

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
"КИРИЛ И
МЕТОДИЙ-1896Г.”
ЧИТАЛИЩЕ

Един и същ екип със силно сходен
проект, кандидатстващ през различни
Не на
организации. Не предлага иновативен
http://napre агресията с
модел и не предполага устойчив
Театър
02-10-18
31-01-19
9830
9830
0 ефект. Проектът не е одобрен за
d1903.info изкуство
финансиране.
Участие на девет деца и младежи с девиантно поведение в адатптирана куклена постановка за снемане на напрегнатостта
и цялостно развитие на личността, с изкуство и психология. Куклотерапията е раздел на Арттерапията и е ефективен метод
за идентификация и развитие на основните механизми на личността.

Неясно структуриран и аргументиран
проект. Основен разход в бюджета е
България,
комисия по подбор. Ограничена
Музика
София
15-10-18
10-07-19
9983
9983
0 целева група и стандартен модел.
Проектът не е одобрен за
Проектът Младежка Академия Музика има за цел да постави началото на дългосрочна обучителна и образователна работа
финансиране.
на деца и младежи от общностни групи в неравностойно положение в областта на музиката. Чрез подбор 15 деца и
младежи от 6 до 15 годишна възраст ще овладяват свиренето на струнни, дървени и духови инструменти с педагози с
дългогодишен опит.
"КУЛТУРА, МЕДИИ,
КОМУНИКАЦИЯ"
СДРУЖЕНИЕ

Младежка
Академия
Музика
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Музика,
Приложни
изкуства,
Танц,
Театър,
Фолклор, " КЛУБ НА
Фотограф РАДОСТТА"
ия
СДРУЖЕНИЕ

https://www
.facebook.co
m/ClubOfJoy
KlubNaRados
tta/

Метаморфозитеатрален
музикалнотанцов
България
спектакъл
Първомай

01-10-18

30-09-19

10000

10000

Добро мислене към подхода за
диалог между различни групи деца.
Припокрива обичайната дейност на
организацията и не са аргументирани
редица от разходите. Проектът не е
0
одобрен за финнасиране.

Метаморфози е общ творчески продукт, който ще включи работата на децата и младежите от малък културен център в град
Първомай. Те творят в областта на приложното изкуство, народните и модерни танци, театъра, творческото писане,
музиката и фотографията. В този проект ще се включат повече от тридесет деца в неравностойно положение, в това число
и децата от центъра за временно настаняване от кв. Дебър.
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Силен опит и разпознаваем екип.
Походът на
Надгражда предишен успешен проект
Изящни
"ЛЕГАЛ АРТ
и задълбочено адресира
http://legala аргонавтите
изкуства, ЦЕНТЪР"
от Филиповци България,
приоритетите на програмата. Добър
rtТеатър
СДРУЖЕНИЕ
София
30-09-18
29-10-19
15350
10000
6000
centre.org/ и Факултета
избор на целеви групи. Има
потенциал за устойчивост - участие
на педагогическа конференция. Има
Походът на аргонавтите от Филиповци и Факултета е проект за поредица от обучения на деца от ромски произход и
подкрепа от значими партньори.
изложба на Мост на влюбените. Пътят на децата от изолираността на кварталите им до центъра на София е път от
Проектът е одобрен за
недоверието в себе си и света до радостта от публичното приемане на постиженията им. Мостът на влюбените ще се
финансиране с редуциран бюджет.
превърне в тяхната Колхида. Основен фокус - етническата толерантност и съвременно образование чрез изкуства.
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Устойчив потенциал в идеята и
проекта, но с твърде ограничено
СДРУЖЕНИЕ
Гнездото с. Горна
въздействие. Фокусиран е повече
Културно "ФАБРИКА ЗА
Бела
http://ideasf семейни
върху преживяванията на артистите,
предприе ИДЕИ"
речка,
actorybg.org творчески
мачество СДРУЖЕНИЕ
резиденции
България
20-10-18
20-09-19
11668
10000
0 отколкото адресира ясно дефиниран
/bg/
социален проблем. Препоръчва се
избор на локация с по-ясно изразени
нужди. Липсва стратегия за
Гнездото е серия от резиденции за български артисти, които ще прекарат от 2 до 4 седмици, живеейки и творейки в село в
въвличане на местната публика.
местно домакинство, заедно със семейството си. Пилотното издание на проекта ще бъде в с. Горна Бела речка, община
Проектът е неодобрен за
Вършец.
финансиране поради недостиг на
средства.
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Павилион 19
място за игра
Работа с деца
и младежи от
района на
Женския
пазар чрез
изкуство,
култура и
http://www. психосоциална
София,
redhouseподкрепа
България
sofia.org

Доказана организация с опит, която
надгражда вече успешно реализиран
проект и засяга значими теми и
целеви групи, особено в локално
важен за постигане на по-успешен
мултикултурен диалог район от
столицата. Организацията има
доказан капацитет и източници на
ФОНДАЦИЯ
финансиране, поради което се
ГЪЛИВЕР
препоръчва редукция на
КЛИРИНГ ХАУЗ
ФОНДАЦИЯ
01-10-18
30-06-19
12500
10000
6000 бюджета.Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.
Работа с деца и младежи от местни и мигрантски общности от района на Женския пазар в София и техните семейства чрез
изкуство, култура и психо-социална подкрепа. Проектът цели преодоляване на духовната маргинализация, неграмотността
и подкрепа за създаване на по-добра среда и перспективи за развитието на децата.
Документа
лно кино,
Игрално
кино,
Интердис
циплинар
ен проект,
Литератур
а, Музика,
Танц,
Театър
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Интердис
циплинар
ен проект, ЖАНА ПЕНКОВА
Танц
ПЕНЧЕВА

-

Празнуване на
хореографият
аразпростране
ние на
хореографска
работа
Отпразнувай и
артистичен
тренинг за
хора със
България,
специални
Бургас и
потребности София

Съвременният танц е интересен и
подходящ метод на работа с хора с
увреждания. Въвлича много
ограничена група. Не добра стратегия
за привличане на публика. Проектът
е неодобрен за финансиране
поради недостиг на средства.
14-01-19

30-04-19

11682

9398

Празнуване на хореографията разширява полето на взаимодействие между хората със специални потребности и сферата
на съвременните изпълнителски изкуства, в което са поканени да се включат. Програмата обединява танцово
представление и артистична работилница създадени за тази социална група.

0
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Дизайн,
Изящни
изкуства,
Музика,
Приложни
изкуства,
Танц,
ФОНДАЦИЯ
Фотограф "СИНГЪЛ СТЕП"
ия
ФОНДАЦИЯ

Важна целева група. Има силна
подкрепа от Отворено общество и
заявка за публичност. Неоснователни
разходи в бюджета. Малък мащаб 01-03-19
30-09-19
20500
10000
2500 въздействието се ограничава до 12
младежи. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.
Мултидисциплинарна артистична работилница, която събира млади ЛГБТИ артисти от страната, за да им даде платформа
да израснат като индивиди и артисти с помощта на уважавани ментори, да творят в рамките на общ краен продукт и да
бъдат себе си, на място без стигма, предразсъдъци и изолация.

Интердис
циплинар
ен проект,
Културна
антрополо
гия,
Приложни ХАНА БЕТАНИ
изкуства ОСУАЛД-РОУЗ

Мултидисципл
инарна
артистична
Априлци и
https://singl работилница София,
CampOUT
България
estep.bg

-

Красотата,
която ни
свързва

Пловдив

01-11-18

20-10-19

10233

9981

4500

Проектът ще изследва понятието за Красота в бедна ромска общност, заедно с местните семейства. Международен артист
и социален антрополог ще развият иновативен подход за дългосрочно творческо сътрудничество в общността. Резултатът
ще бъде изложба на серия съвместно направени художнически книги, дискутиращи темата за Красотата и изразите на
естетичност в общността. Ще се използват рециклирани материали, наблягащи на местните устойчиви практики.

Иновативен и стойностен проект,
добро предварително проучване,
важна група и активно нейно
въвличане. Добра стратегия за
популяризиране. Проектът е
одобрен за финансиране, но с
редуциран бюджет.

Интердис
циплинар
ен проект,
Фотограф ИЗЯЩНИ ДЕЛА
ия
ФОНДАЦИЯ
41
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Професионално разработен проект,
част от глобална мрежа, който
София,
поставя България на картата на
България
01-10-18
30-09-19
10000
10000
5000
света. Включване на доказани
артисти и разнообразни целеви групи.
Иновативна, мултидисциплинарна
изложба в самия квартал. Много
добър опит на кандидата и потенциал
Чрез иновативен похват и през езика на фотографията и илюстрацията, партисипативният проект INSIDE OUT - ТОВА СЪМ
за добра реализация. Проектът е
АЗ ще популяризира ромската култура и история и ще противодейства на съществуващите предразсъдъци, с цел
одобрен за финансиране.
създаване на мостове между различните общности в София.

Културна
антрополо
гия, Танц,
Фолклор,
Театър

Inside Out
https://finea Project - Това
съм аз
cts.co/

БЪЛГАРИЯ
,
СЕВЛИЕВ
О,
СМОЛЯН

Силен аспект е, че се организира на
локация с ограничен достъп до
https://www ДА ПЕЕМ И
култура. Неясна методология за
.starofhopeb ТАНЦУВАМЕ
работа с целевата група.
01-11-18
30-09-19
13457
9474
0
ulgaria.org/ ЗАЕДНО
Неоправдани разходи. Неясна логика
на дейностите. Проектът не е
Създаване на среда за колаборативно действие между изкуство, фолклор и етнокултурно наследство сред деца и младежи
одобрен за финансиране.
от всички неравностойни групи в обществото, с цел изграждане на активни творчески личности, откриващи идентичността
си в недрата на българщината, устойчиво развиващи си и позитивно участващи в изграждане на човешки ценности, морал
и приемане на всички слоеве от утрешното общество.
ФОНДАЦИЯ
ЗВЕЗДА НА
НАДЕЖДАТА
ФОНДАЦИЯ
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Изящни
изкуства,
Интердис
циплинар
ен проект,
Културно
наследств
о, Музика,
Приложни
изкуства,
Танц,
Театър,
Фолклор,
Фотограф
ия,
Хорово
изкуство

НAРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ
1943“ ЧИТАЛИЩЕ

Нов живот за
традиции и
интеграция

Село
Долна
Малина Община
Горна
Малина,
София
област

Силни партньори и интересен проект,
който използва обещаващи методи.
Не е ясно доколко има трайна
бежанска общност в селото и
инфраструктура за подкрепа. Не е
убедително доколко ще се случи
активното включване. Проектът е
неодобрен за финансиране поради
недостиг на средства.

01-05-19

30-07-19

9810

9810

0

Проектът Нов живот за традиции и интеграция представлява социална иновация, при която артисти, бежанци и местното
население се обединяват, за да създадат взаимно свързани творчески продукти, които да бъдат представени пред
общността с цел съхраняване и разпространение на културното наследство на България.
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Научи, за да
го направим
заедно Танцувай за
https://nbu. ненасилие в
училище
bg/

Проект с качествени
професионалисти със сериозен опит.
НОВ БЪЛГАРСКИ
България,
Не предлага иновативност и не е ясно
Танц,
УНИВЕРСИТЕТ
Пловдив,
въздействието от дейностите. Твърде
Театър
ВУЗ
София
01-10-18
30-04-19
10200
10000
0
общ характер. Проектът е
Заявяване на активна гражданска позиция от страна на НБУ и участниците в проекта по повод на така наболял проблем за неодброен за финансиране поради
недостиг на средства.
обществото - училищното насилие.Осигуряване на възможност за досег до изкуство на ученици от т.нар рискови групи - от
етнически произход, с нисък социален статус и др.
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СВОБОДНО
ПОЕТИЧЕСКО
Литератур ОБЩЕСТВО
а
ФОНДАЦИЯ

Творчетво в
сянка издаване на
литературен
алманах с
творчеството
на автори
останали
http://freep отвъд
oetrysociety. публичната
видимост
com/

София,
Пловдив,
Русе,
Варна,
Бургас и
други
населени
места в
България

24-10-18

30-06-19

10000

10000

Добър екип с доказан капацитет в
сферата на културата. Не работи с
конкретен социален проблем, а
предлага по-скоро академичен и
0 изследователски подход. Целевата
група е твърде малка. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Творчество в сянка - издаване на литературен алманах с творчеството на автори останали отвъд публичната видимост е
проект поставил като основен фокус откриването, издаването и представянето в настоящия културен контекст на автори на
литература в България, които поради маргинализиране, живот в социална и творческа изолация не са били издавани или
са имали големи трудности при издаването на своите произведения.
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Кандидат с богат опит в
реализирането на проекти в различни
сфери. Не добро планиране и логика
Културен
на дейностите. Не е ясно как ще се
Интердис
център
привлекат целевите групи. Неясно
циплинар ОБЩИНА БУРГАС http://www. Талантът
Морско
разписан бюджет със слабо
ен проект ДРУГА П.Ф.
преди всичко Казино
01-11-18
31-05-19
10000
10000
0
burgas.bg
аргументирани пера. Разходи за
реклама без общината да е посочила
своите безплатни възможности за
реклама. Проектът не е одобрен за
Проектът Талантът преди всичко цели да даде възможност на хора с увреждания и хора в неравностойно положение да
финансиране.
покажат пред публика талантите си в различни сфери на изкуството. Предвидените дейности включват - творческо писане,
словесно-музикален спектакъл и обща изложба.

Етнология
, Музика,
Театър,
Фолклор,
Фотограф
ия
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ОБЩЕСТВО ЗА
КУЛТУРА И
СЪПРИЧАСТНОСТ
"ЩЪРКЕЛИТЕ"
СДРУЖЕНИЕ

РЕЗЕРВА 1 Иновативен проект, има
интересен образователен елемент,
http://stor СЛЕПАЧКА
София,
България
30-10-18
30-10-19
9930
9930
0 междупоколенчески диалог. Имат
ks.biz/
АКАДЕМИЯ
подкрепа по редица програми.
Впечатляват 7 крайни продукта.
Проектът е неодобрен за
СЛЕПАЧКА АКАДЕМИЯ е културно-образователен социален проект с участието на слепи музиканти, артисти и деца. Включва научни
презентации на уникалното средновековно явление. Музикотерапевт и композитор ще работят със слепи деца и ще бъдат реализирани финансиране поради недостиг на
средства.
две аудио приказки. В серия от публикации в Детското онлайн сп. Щъркел ще бъдат представени биографии на слепи артисти. На
финала ще се състои Концерт-спектакъл и фотоизложба

Изящни
изкуства,
Културоло
гия,
Кураторск
а дейност,
Музика,
Приложни
изкуства,
ПАУЛИНА
Театър,
Фотограф ВАЛЕНТИНОВА
ия
ЗАХАРИЕВА

-

Арт ТОМ

София
България

02-01-19

30-06-19

14000

10000

5000

TOM е съкращение, което означава Тикун Олам Мейкърс. Тикун Олам е еврейска ценност, която означава да поправиш
света. ТОМ е международно движение, което събира хора със специални нужди и мейкъри, които заедно да създадат
свободни за ползване технологии, в помощ на ежедневните предизвикателства на хората със затруднения. Целта на Арт
ТОМ е да даде достъп и да помага на хора в неравностойно положение да създават изкуство и култура.

Иновативен и значим проект с
потенциал за въздействие. Единствен
предлага технологични и дизайнерски
решения. Бюджетът е реалистично
изготвен. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.
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Много добър екип, използващ
интересни похвати. Единствен засяга
темата за насилието и превенция на
Сподели, за да
насилие. Предлага решение, което
София
01-10-18
01-10-19
9500
9500
5700
разкажа
ще възникне от самата общност.
Значим и интересен проект. Проектът
е одобрен за финансиране с
Чрез сесии по форум театър да се провокира разговор и да се извърши социо-културна работа за превенция на насилието,
редуциран бюджет.
на местата в един град, в които има активна будна памет за скорошен инцидент и-или непрекъснато прилагане на насилие,
за да се подпомогне неговата превенция чрез изкуство.
Интердис
циплинар ФОНДАЦИЯ
ен проект, "ПЛАТФОРМАТА НЕ"
Театър
ФОНДАЦИЯ

ОБЩО

456396

74000

