
УЧИЛИЩНИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТИ
•35 СЕУ Добри Войников, училище, София, училищен съвет на 35 СЕУ, 
•Софийски ученически съвет, неформална група, София, организация на 
учениците, членуващи в ученически съвети в София, която има за цел да 
равива уменията на учениците да бъдат активни в ученическото 
самоуправлени и да инициира общи действия за промяна
•91 НЕГ Проф. Константин Гълъбов, училище, София, ученически съвет и 
организиране на подкаст по важни за учениците теми
•6 ОУ Свети Никола, училище, Стара Загора, училищен съвет
•157 ГИЧЕ Сесар Вайехо, училище, София, ученически съвет на 157 ГИЧЕ
•68 СУ Акад. Никола Обрешков, училище София, иновативни кабинети и 
методика на преподаване на СТЕМ предметите, създадени със съвместни 
усилия на учители, родители и деца

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ ЦЕЛЕВО ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА  
ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
⭕Фондация „Лумос“ - България, НПО, София, национален обхват, програма 
„Самозастъпници“
⭕Сдружение за споделено учене ЕЛА,  НПО София национален обхват 
тематични проекти за подкрепа на деца в интелектуални затруднени и 
СОП
•Сдружение „Еквилибриум“, НПО,Русе,Бяла, тематични проекти за 
овластяване на деца и младежи от уязвими групи и социални услиги, 
вкл. деца и младежи с увреждания
⭕SOS Детски селища в България, НПО, София, Перник, Велико Търново, 
Габрово, Трявна, тематични прокети за овластяване на младежи, 
напускащи грижа
•Фондация „Асоциация Анимус“, НПО, София, тематични проекти за 
въвличане на деца и младежи в дейности по превенция на наислието
•Сдружение „Съучастие“, НПО, Варна, тематични проекти за социална 
промяна в ромските общности в града
•Международна огранизация по миграция - България, НПО, София, 
тематични проекти за овластяване на непридружени деца бежанци и 
мигранти в България
•Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, НПО, Сливен, 
тематични проекти за подобряване на живота на ромите в България
•Фондация за общностно развитие и сътрудничество, НПО, Сливен, 
овластяване на млади жени от местната ромска  общност
•Младежка фондация „Арете“, НПО, София, развитие на младежка 
доброволческа мрежа
•Асоциация „Интегро“, НПО, Разград, младежки групи за противодействие 
на речта на омразата, обучения на връстници и национални форуми по 
дебати
•Сдружение „Роден двор“, НПО, с. Галиче, Враца
⭕Сдружение „Инициатива за равни възможности“, НПО, София, национален 
обхват, програма "No one left behind" за изграждане на младежки 
клубове в ромски квартали за организиране на различни общностни 
дейности и застъпничество за решаване на проблеми
⭕Постоянна ромска конференция, НПО, София, национален обхват 
⭕Национална асоциация по приемна грижа, НПО, София, национален 
обхват, стипендии за ученици с висок успех в приемна грижа; затворена 
група, където младежите от приемна грижа да си разменят информация и 
опит
•Фондация „Конкордия България“, НПО, София, овластяване на деца в 
риск от ромска общност и  деца с увреждания от социални услуги; 
подкаст "Социалът говори"
•Сдружение „Младежки клуб Рома - Столипиново“ 1996, НПО, Пловдив, 
работа с младежи за стимулиране на по-активно гражданско участие в 
решаването на проблемите в кв. Столипиново и по-дорба социална 
адаптрация на децата и младите хора от ромски произход
•Фондация „Дигнита“, НПО, София, овластяване на млади жени по 
отношение на въпросите на трафика и основано на пола насилие 
•Асоциация „Деметра“, НПО, Бургас, Клуб за танци "Петлите" за 
подкрепа на младежи, лишени от родителска грижа - танцова група, 
която е създадена от младежи от институции за тяхното творческо 
развитие и изявяване
•Сдружение „Няма невъзможни неща“, сдружение, Варна, овластяване и 
възможности за заетост в социално предприятие на младежи с 
интелектуални затруднения, вкл. от социални услуги; доброволчески 
инициативи
⭕МОГА - Младежка организация на глухите активисти, НПО, София, 
национален обхват 
⭕Младежка организация към Съюза на глухите в България, НПО, София, 
национален обхват 
⭕Национална асоциация на децата с диабет, НПО, София, национален 
обхват 
⭕Българска федерация за адаптриана физическа активност, НПО, София, 
национален обхват 
•Сдружение „Алтернативи“, НПО, Айтос, Карнобат, НПО, създадено 
специално, за да подобри възможностите за социална интеграция и 
чуване на гласа на децата, настанени в услуги за грижа за деца с 
увреждания
⭕Фондация „Агапедия България“, НПО, София, Пловдив, организацията, 
която е доставчик на услуги, се стреми да включва децата във 
вземането на решения и живота на услугите
⭕Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български 
универстет, София, национален обхват, изследователски проекти с деца 
и младежи от уязвими групи и социални услуги

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ СЪВЕТИ
•Общински ученически парламент и Младежки дом Враца, общинска дейност, 
Враца
•Младежки парламент - Русе, общинска дейност, Русе, младежка академия 
за лидери, организиране на еко походи, засаждане на гори, почистване, 
дарителски кампании, младежки фестивали
•Младежки Общински Парламент - Плевен,общинска дейност, Плевен
•Общински младежки съвет - Шумен, общинска дейност, Шумен 
•Младежки парламент - община Козлодуй, младежка група, Козлодуй  
•Детски общински съвет и ЦПЛР Стара Загора, общинска дейност, Стара 
Загора,
•Детски парламент и Младежки дом Благоевград, общинска дейност 
Благоевград 
•Градски ученически парламент и Младежки дом Велико Търново,общинска 
дейност Велико Търново
•Детски и младежки парламент и ЦПЛР Кърджали, общинска дейност, 
Кърджали
•Ученически парламент и ЦПЛР Панагюрище, общинска дейност Панагюрище
•Народно читалище „Иван Вазов“ - Мадан, НПО, Мадан, Младежи парламент 
в Мадан
•Ученически парламент и ЦПЛР Търговище, общинска дейност, Търговище

ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ И ПРОСТРАНСТВА
•Горнооряховски младежки парламент, неформална група, Горна 
Оряховица, тематични проекти за опазване на околната среда, 
публичните пространства, оставане в града и др.
•Фондация „Подобри“, НПО, Шумен, „Младежка сфера“ - открито 
пространство за младежки дейности и насърчаване на младежкото участие 
в областта на подобряване на градската среда
•Движение „Ученици за промяна“, младежка група, София, подобряване на 
диалога между учители и ученици; изкуства и творчески пространства; 
иновации в сферата на образованието с идеи "от ученици за ученици"
•Скейт клуб/Хале 3, НПО, Варна, въвличане на деца в изграждане и 
поддръжане на скейт парк, пространство за събития и работилници
•Младежки център „Младежи говорят“, НПО, Бургас, органзиацията 
започва около младежи доброволци, които обучават връстници по темата 
трафик на хора и постепенно се разсраства до младежко пространство за 
различни видове активности, посветени на социални значими проблеми и 
каузи
•Burgas Open Space, младежка група, Бургас, младежко пространство за 
културни събития и организирани дейности
•Astro School, младежка група, Бургас клуб, организиран от завършили 
паралелка по физика в една от гимназиите в Бургас за развиване на 
знанията на младите учени и учениците в астрономията
•Фондация „Тротоара“, НПО, София, младежко пространство за култура, 
изкуство и доброволчество
•Социална инициатива „Мисия ученически клубове“, неформална група, 
Казанлък, инициатива за създаването на неформални ученически клубове 
по интереси в ППМГ „Н. Обрешков" Казанлък

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАЗВИВАТ МЕНТОРСКИ ПРОГРАМИ И 
ПРОГРАМИ ЗА ЛИДЕРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
⭕ABLE Mentor, младежка група, София, национален обхват, програма за 
индивидуално менторство на ученици
⭕Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), НПО, 
София национален обхват, младежка академия за лидери в областта на 
предприемачеството
⭕Джуниър Ачийвмънт България, НПО, София, национален обхват, 
изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност; 
подкаст „Децата и парите“ съвмсетно с в. „Капитал“
•Асоциация „Голям Брат, Голяма Сестра - България“, НПО, Пловдив, 
менторска програма и доброволчески инициативи в подкрепа на деца, 
които живеят в социални услуги
⭕„GLOW“ (Girls Leading Our World), НПО, София, национален обхват, 
лагер за развитие на лидерски умения за момичета на възраст между 14 
и 18 години
•Обучителна организация „Динозавър“ и Младежки дом 
Търговище,общинска дейности/НПО, Търговище, тренинги за младежи за 
развитие на лидерските умения и демократичната култура
⭕Mentor the Young, младежка група, София, национален обхват, 
национална платформа за менторство за личностно развитие, лидерски 
умения и предприемачество за студенти
⭕Mладежка организация „Действие“, НПО, София, Благоевград, Варна, 
Бургас, Велико Търново и Пловдив, програма за изграждане на 
лидерските умения и личностното развитие на ЛГБТИ младежи
⭕Подари време, НПО, София, Враца, Перник, Благоевград, Пловдив, 
Велико Търново, Варна, добровоческа органзиация за менторство за 
деца в институции
⭕Teenovator, София, национален обхват, Старт-ъп клубове; менторска 
програма, обучения и награди за детски предприемачески идеи и 
проекти
⭕Операция „Плюшено мече“, НПО, София, национален обхват, менторска 
програма, насочена към талантливи деца от социални услуги или в 
риск, която дава шанс за кандидатстване в университет ли 
квалифициране за професионална реализация след завършване на средно 
образование

ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ МЕДИИ И ПЛАТФОРМИ ЗА ОБЩУВАНЕ
⭕Платформа U-Report Bulgaria, онлайн платформа, София, национален 
обхват, Платформа U-Report за допитвания до деца и младежи по 
значими теми, които ги касаят
•sCool media, детска медия, София, младежка медия, в която 
гимназисти пишат по различни теми, които избират сами, вкл. 
доброволчество, социални проблеми и проблемите в образователната 
система
•„Книговище“ - Новините на детски език, детска медия, София  
новини и онлайн дикусии по актуални обществени, поличитески и 
социални теми, написани за малки деца
•YOUTHub, детска медия София, онлайн платформа за младежки дейности 
и новини, свръзани с възможности за деца и младежи
•Teen Station, детска медия, София, медия от ученици за ученици от 
цялата страна; подкасти на социално значими теми, напр. „Отвътре 
навън“ за детското психично здраве, популярни в Spotify, Soundcloud, 
Mixcloud

ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КОНСУЛТАТИВНИ ГРУПИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИНСТИТУЦИИ
⭕Държавна агенция за закрила на детето, държавна институция, София 
национален обхват, „Съвет на децата“
⭕Омбудсман на Република България, държавна институция, София, 
национален обхват, „Младежка консултативна група“
⭕УНИЦЕФ България, междуанродна организация, София, национален 
обхват център за застъпничество и подкрепа в рамките на „Зона 
Закрила“ и тематични изследователски проекти
•Надежда и домове за децата - клон България, НПО, София, „Програма 
за активно детско участие“
⭕Национална мрежа за децата, НПО, София, национален обхват, 
Платформа „Мегафон“
⭕Eurochild (в партньорство с НМД в България), междуанродна 
организация, София, национален обхват, Национален Юрочаийлд Форум 
(НЕФ)  младежки групи за обсъждане на акутални проблеми и 
консултиране на политики и проекти, които засягат децата в България
•Фондация ПУЛС, НПО, Перник, София, „Младежки клуб“ и други 
тематични проекти от и за деца от услуги за резидентна грижа, както 
и младежи, живели в грижа
•Фондация „За Нашите Деца“, НПО, София, Пловдив, детски 
консултативен съвет към Фондацията, която управлява два комплекса за 
ранно детско развитие

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАЗВИВАТ ДЕТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
⭕Български Младежки Червен Кръст, международна хуманитарна 
организация, София, национален обхват, въвличане на деца и младежи в 
доброволчески и благотворителни инициативи и обучения на връстници
⭕TimeHeroes, платформа за доброволчество, София, национален обхват 
ученически доброволчески клубове и състезание с награди по 
доброволчество между тях „Купата на героите“
•Сдружение „Активно общество“, НПО, Видин, младежка доброволческа 
инициатива за реализирне на проекти за подобряване на градската 
среда и социално включване във Видин
•Център за работа с деца и младежи - с. Малки чифлик,общинска 
дейност с. Малко чифлик, Велико Търново, въвличане на децата в 
различни дейности с обществена полза
•Център за работа с деца и младежи -  с. Къпиново, общинска дейност 
с. Къпиново, Велико Търново, въвличане на децата в различни дейности 
с обществена полза
•ОУ Александър Георгиев-Коджакафалията, училище, Бургас, насърчаване 
и подкрепа за създаването на детски проекти за опазване на околната 
среда и запазване на традициите
•Младежка организация „ЗА ТЕБ“, НПО,Варна, артистична работилница 
"Място ЗА ТЕБ" за деца и младежи с интелектуални и обрзователни 
затруднения, с които работят други деца-доброволци
•Сдружение „Млади, активни, креативни“, сдружение, Карлово, местна 
организация за активизиране на младежите и хората в неравностойно 
положение в общността; местен дарителски фонд
•ОУ Васил Априлов, училище, Варна, екологично иновативно училище, 
включващо учениците в разнообразни дейности и кампании по опазване 
на околната среда
⭕Ротари Интернешенъл - България, бизнес клуб, София, Велико Търново 
и др., национален обхват, „Интеракт“ - програма за деца от 12 до 18 
години на принципа на клубното членство, което клубовете-родители 
подкрепят и финансират за реалзириане на проекти
⭕БГ Бъди активен, НПО, София, национален обхват, грантови схеми и 
подкрепа за проекти на активни в младежки, екологични и спортни 
дейности младежи за преобразяване на публични пространства и за 
облагородяване на градската среда, така че да е привлекателна за 
младите и опазване на околната среда; създадени са над 20 младежки 
пространства в България.
⭕Фондация „Благотворител“, НПО, София, национален обхват, Конкурс 
"Млад Благотворител" - грантова схема и награди за детски проекти за 
благотворителност
•Фондация „Гален Темелков“, НПО, Шумен, младежка организация, която 
събира средства и предоставя стипендии за студенти по медицина
⭕Асоциация за развитие на българския спорт АРБС, НПО, София  
национален обхват, доброволческа група за популяризиране на спорта и 
позитивни промени в средата за живот
•Сдружение „Аутизъм - образование, бъдеще и възможности“, НПО 
София, въвличане на доброволци в създаване на условия за социална 
интергация на хора с аутизъм
⭕Фондация „Жълти стотинки“, НПО, София, национален обхват, 
постоянна благотворителна акция за събиране за стотинки под надслов 
"Деца помагат на деца"
•Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, НПО, Варна, 
въвличане на младежи в доброволчески дейност и постоянна 
застъпническа кампания
•Фондация „Институт за социални услуги в общността“, НПО, София, 
работа с младежи от алтернативните услуги като доброволци по 
инициативи в социалната сфера, развиване на средата в социалните 
услуги
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ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАЗВИВАТ ДЕТСКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И 
ОВЛАСТЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА
⭕Фондация „Малките стъпки“, НПО, София, национален обхват, тематични 
проекти с училища и малки общини за подобряване на гражданската 
култура и участие на децата в разрешаването на проблеми в общностите
⭕Фондация „Партньори - България“, НПО, София, национален обхват 
тематични проекти в областта на гражданското образование и 
образованието по правата на човека и културата на приобщаване
⭕Сдружение „Български детски и младежки парламент“, НПО, София, 
национален обхват, проекти по въвличане на деца в различни инициативи 
с обществено значение
•Сдружение „Маргиналия“, НПО, София, въвличане в дейности и обучение 
на младежи за противодействие на насилието, ксеонофонията и речта на 
омразата; Marginalia Youth Channel - младежки youtube канал по темата
⭕Фондация „Заедно в час“, НПО, София, национален обхват, тематични 
прокети по права и гражданско участие за ученици
•Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, НПО, Пловдив 
Пловдив застъпничество за младежка политика в България, развитие на 
младежки пространства, обучения на младежки работници
⭕Национална мрежа на международните младежки центрове, НПО, Стара 
Загора, Враца, Добрич, Пловдив, Бургас, Монтана, Габрово, Перник и 
София, центрове, изградени по общински проекти, за целенасочено 
развитие на прострнаство за младежки дейности и въвличане на деца и 
младежи в живота на общностите
•Международен младежки център - Стара Загора, общинска дейност, Стара 
Загора 
⭕Сдружение „Безопасни детски площадки“, НПО, София, Пловдив, Стара 
Загора въвличане на деца в инициативи по създаване и опазване на 
детски площадки
•Клуб по дебати „LOVE4“, НПО, София, онлайн младежка организация, 
създадена от треньори по дебати, която цели да развива уменията за 
критично мислене и формулиране и отстояване на тези
⭕ Сдружение „Знание“ - Ловеч, НПО, Ловеч, Луковит, Троян, Угърчин, 
Летница, Ябланица, тематични проекти, насочени към развитие на 
уменията на децата и специалистите, които работят с тях, да са 
активни и запознати с правата си, вкл. в ДЕТСКИ ГРАДИНИ
⭕Национален младежки форум, НПО, София, национален обхват, включване 
на млади хора в обществени, социално-политически процеси и развитие 
на инициативност и лидерски умения у младежите
⭕Фондация Северозападен институт за младежки политики, НПО, Монтана 
Монтана, Видин, Враца, Лом, тематични проекти за развитие на 
гражданските умения и обучения на деца над 14 г. възраст за 
застъпничество пред образователни и социални институции
⭕Фондация здраве и социално развитие (HESED),НПО, София, Кюстендил 
въвличане на ромски младежи в проекти превенция на насилие, промяна 
на средата в ромските квартали – напр. младежите идентифицират точки 
в квартала, които искат да променят
•Сдружение „Обединени млади граждани“,НПО, Пловдив, тематични проекти 
за насърчаване на инициативността на младежите и развитие на лидерски 
умения
•Младежки клуб „Young Improvers for Youth Development“, НПО, Смолян 
Смолян въвличане на младите хора във вземането на решения на местно 
ниво и подобряването на живота на уязвимите групи
⭕Национален ученически парламент, НПО, Пловдив, национален обхват 
проект за създаване на Национален ученически форум за ученици-членове 
на училищни и общински съвети
⭕ Национално Сдружение „Младежки Глас“, НПО, Бургас, Пловдив, Русе, 
София, Перник, Велико Търново, Свищов, Варна, Плевен, Малко Търново, 
Монтана, Карнобат, Казанлък, Габрово мрежа за младежки дейности в 
различни тематични области, органзиирани в клбубове, с клонове в 
цялата страна
•Съвет за младежка политика - Пазарджик, НПО, Пазарджик, създаване на 
възможности и застъпничество за участие на деца и младежи във 
вземането на решения за живота на общността
•Общност за демократично образование, НПО, София, „Демократично 
училище“ - център за учене, насърчаване на автономността и вземането 
на решения от децата от ранна възраст
•Академия за визионери (Столична община), общинска дейност, София, 
грантова схема за младите хора (15-29 год.) в търсенето на по-добри 
решения за общността
•Варна на младите (Община Варна), общинска дейност, Варна, локален 
грантова схема за младите хора (15-29 год.) в търсенето на по-добри 
решения за общността
•Международен младежки център - Враца, общинска дейност, Враца
•Фондация „Гея“, НПО, Варна, въвличане на деца и младежи в дейности 
по опазване на околната среда, против вандализма и еко-активизъм
•Фондация за приложни изследвания и комуникации, НПО, София, 
тематични проекти
•Клуб на жените „Родопчанка“, НПО, Смолян, работa с родители и деца 
под 10 години; подкрепят YIYD при подготовка, реализиране и отчитане 
на проекти
•Младежки и граждански инициативи в Розовата долина, НПО, Карлово, 
тематични проекти за насърчаване активното младежко гражданство и 
доброволчество, предоставяне възможности за мобилност, обучение и 
надграждане на знания, умения и компетентности на младите хора от 
района на Розовата долина
•Сдружение „Първи юни“, НПО, Бяла Слатина, Белослатински младежки 
парламент; насърчаване на доброволчеството и иницативността на местно 
ниво
⭕Асоциация Дебати България, НПО, София, национален обхват, Клубове 
по дебати; 

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ВЪВЛИЧАТ ДЕЦА В ОБУЧЕНИЕ НА 
ВРЪСТНИЦИ И КАМПАНИИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПО ЗНАЧИМИ ТЕМИ
⭕Българска асоциация по семейно планиране (БАСП), НПО, София, Русе, 
Плевен, Стара Загора, обучения за младежи (вкл. обучители на 
връстници) в областта на здравето; доброволчески инициативи
•Асоциация Ная, НПО, Търговище,обучения на връстници по превенция и 
работа с насилието над деца и доброволчески инициативи
•Сдружение Център Мария, НПО, Горна Оряховица, обучение на връстници 
по темата за домашното насилие и доброволчески инициативи, 
организирани в Младежки клуб към Центъра
⭕Национална комисия за бобра с трафика на хора, държавна институция, 
София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, 
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, обучение на връстници по 
превенция на трафика на хора
•Местна комисия за борба с трафика на хора, държавна институция, 
Велико Търново, обучение на връстници за превенция на трафика на хора
•Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен 
център общинска дейност, Велико Търново, обучения на връстници по 
превенция на употребата на наркотици
•Младежка академия за ДоброТворци, общинска дейност, Бургас, грантова 
схема за младите хора (15-29 год.) в търсенето на по-добри решения за 
общността; участниците после се огранизриат и остават свръзани в 
неформалната група „Добротворвите от Бургас“, която е активна във 
фейсбук
•Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен 
център, общинска дейност, Ловеч, обучения на връстници по превенция 
на употребата на наркотици
•Млади За Земята, младежка група, София, група за младежки климатичен 
активизъм
•Петъци за бъдеще България, младежка група, София, група за младежки 
климатичен активизъм
⭕Младежки Воден Парламент, младежка група, София, национален обхват 
мрежа от клубове, работещи по темата за опазване на околната среда, 
водите и водните системи в България
⭕Климачтични герои - WWF България, НПО, София, национален обхват 
инициатива на WWF България за привличане на млади хора (15-25 год.), 
които да създават видеосъдържание на климатични теми след 
специалзиирано обучение
•Българско Движение „Син флаг“, НПО, Поморие, тематични проекти за 
насърчаване на екологичното образование и грантови схеми за младежки 
проекти
•Сдружение „Шанс и закрила“, НПО, Хасково, обучение на връстници за 
превенция и справяне с насилието над деца и информираност чрез 
кампании по темата за правата на децата
•Сдружение „Ре-акт“, НПО, София, тематични проекти

ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУПИ, 
РАЗВИВАЩИ ДЕТСКИ АКТИВИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

⭕ Организации, развиващи мрежи в повече от едно населено място


