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ПРОЕКТ 

ТЕХНИЯТ ГЛАС 
 

на 
 

СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И 
СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ /ЦОПСИ/ 

 
Проектът „Техният глас” се финансира в рамките на Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

(www.ngogrants.bg) 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  
 
Тематична област: Социално включване и овластяване на уязвими групи 
 

Продължителност на проекта:  
12 месеца: от 31.10.2014 г. до 31.10.2015 г. 
 

Обща стойност на проекта: 21 266.90 евро 
Финансиране от Програмата: 19 134.40 евро 
Място за изпълнение: област Ямбол 
 

Обща цел: Овластяване на уязвими групи в област Ямбол 
Специфична цел: Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и 
маргинализирани общности с гражданските организации от област Ямбол 
 

Целеви групи: 
   - 20 представители на местни НПО;  
   - 15 хора с увреждане; 
   - 15 роми. 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

1.Обучение и подготовка на НПО за работа с хора с увреждания и роми  
2. Провеждане на тематични срещи с роми и хора с увреждания 
3.Създаване и дейност на Съвет за сътрудничество и взаимодействие 
4.Разработване на общи платформи и програми 
5.Изграждане на капацитет и организационно укрепване на кандидата 
6. Провеждане на застъпническа кампания 
7. Провеждане на заключителна конференция  
8.Информационни и медийни дейности 
   8.1.Провеждане на 2 пресконференции 
   8.2.Издаване на информационна диплянка 



   8.3. Изработване на информационни плакати   
   8.4. Създаване и поддържане на електронна страница за проекта 
   8.5. Публикации в местни медии 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
 

 
1.  

Двадесет представители на 8 НПО с усвоени нови знания и умения, които ще им 
помогнат да работят с по-голяма експертиза и да извършват качествени социални 
дейности. 

2.  30 роми и хора с увреждания с придобити умения за анализиране на конкретната 
обстановка, в която живеят и могат да формулират по-точно своите искания. 

3.  Изграден работещ Съвет за сътрудничество и взаимодействие с 9 участника от 3 
целеви групи и приети Правилник и Програма.  

4.  Приети 3 идеи за общи платформи, които са обсъдени от 300 граждани. 

5.  Обучени 20 доброволци и 20 от членовете на сдружение ЦОПСИ. Приети 
Стратегически план и 2 вътрешни правилника на ръководни органи.  

6.  Разпространени 3 вида информационни материали, които са достигнали до 2000 
местни граждани. Проведена 1 седмица на отворените врати с 200 участника. 

7.  Публичен отчет за проекта представен пред 40 участника и приети 2 форми за 
продължаващо сътрудничество.  

8.  Разработени и разпространени 6 вида информационни и медийни продукта, които 
са достигнали до над 5 000 местни граждани. 

 
 
Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа 
на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от сдружение ЦОПСИ и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 
България. 
 


