
 

 

 

Ф О Р М У Л Я Р 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС АГОРА 2014 

за читалищна инициатива 

реализирана през 2014 година 

 
Информация за кандидата 

Читалище НЧ "Пенчо Славейков кв. Малашевци -1919", гр. София 

 
Информация за инициативата 

Име на 
инициативата/ 
проекта 

"Синьо лято 2014" 

Опишете 
инициативата в 
резюме,  
като посочите как 
общността и 
партньорите 
участваха  в нея и 
какви са ползите от 
реализирането й 
(до 2 500 знака с 
интервали)  

Проектът е свързан с организиране и провеждане на културни, 
спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на 
рискови групи от населението. 73 деца и младежи се включиха в 
дейностите. Най-малките сред тях от 4 до 7-годишна възраст се 
обучаваха един месец в "училище за всезнайковци" - английска 
забавачка, четене и писане на роден език и приложни изкуства. 
Младежи доброволци подкрепиха инициативата за създаване на 
детски отдел на библиотеката. Студенти от ТУ-София помогнаха в 
ремонтите, а техни колеги от НХА изрисуваха стените и превърнаха 
библиотеката в приказна стая. Лагер "сървайвър" остави отпечатък от 
незабравими емоции на 20 робинзоновци. Безплатни уроци по каяк с 
един от най-изявените треньори в бързи води в България Иван Танги. 
Палене на лагерен огън, нощувка на открито, полева кухня, учеха 
децата как да оцеляват. "Синьо лято" пропътува километри, за да 
участва в регионален преглед на хумора и шегата в с. Байлово, от 
където децата, които обичат фолклора се завърната с грамоти. 
Посетиха родната къща и музея на Елин Пелин. 31 деца и младежи 
стъпиха в Рила планина. Планински водач ги запозна с важни за 
туриста правила. 33 деца три месеца твориха в арт-работилница "И 
баба знае…". Тук се учеха да правят изкуство от ненужни отпадъчни 
материали. Стари изрисувани грамофонни плочи бяха подарени на 
посолството ни в Скопие, където младежи участваха в тържество 
посветено на 177 г. от рожденето на Апостола на свободата. Лятна 
читалня, клуб "Аз обичам България" помогнаха на 11 деца да 
усъвършенстват четенето и знанията си по история и география на 
България. Последната дейност беше участие в еко-инициатива 
"Предай нататък" и детски арт празник. 
Мнозина ще си помислят, че за този проект са усвоени хиляди левове.  
Когато работиш с любов към децата са ти достатъчни само 1506,00 
лв. За да зарадваш всяко едно от тях и да му покажеш, че животът се 
променя от малките хора и от малките добрини към другите. 
 

Опишете 
конкретната роля 
на читалището в 
инициативата 
(до 500 знака) 
 

 Читалището кандидатства и спечели този проект. Екипът на проекта 
беше от наши служители. Всички ние работихме безвъзмездно. Не 
очаквахме толкова добри резултати. 
 



 

 

Посочете от кого е 
била подкрепена 
инициативата 
(Напр. оперативна 
програма, програми 
на ЕС, фондации, 
дарения, община, 
самата общност и 
др.)  
(до 1000 знака) 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд 
"Социална закрила". Подкрепиха ни "dm България" (дариха книги и 10 
библиотечни стелажи), студенти от Технически университет, 
Национална художествена академия като доброволци, доброволци 
от квартала, треньорът Иван Танги - безплатни уроци по каяк на 
20 деца и младежи. 
 

  


