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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА СНЦ „ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ”  

2017г.  

по чл.40 (ал.2) от ЗЮЛНЦ 

 

I. Извършени дейности в изпълнение на целите на Сдружението и изразходени 

за тях средства: 

През периода (Януари – Декември, 2017г.) СНЦ «Демократично Сдружение Искам 

да Знам» извърши дейности в изпълнение на 2 проекта: 

 

1. Проект « Ползвай безопасно интернет» 

2. Проект « Прозрачен, достъпен и независим съд с високо общественно 

доверие». 

 

Проектът по т.1 се реализира в изпълнение на следните цели, посочени в проекта и 

съответстващи на цели в Устава на организацията: 

 

 Обучаване на деца от предучилищна и начална училищна възраст на 

безопасни техники за ползване на интернет. 

 

Тази цел на проекта съответства на заложените в Устава „Общи цели” и най-

вече на целите по т.5.1.6 и 5.1.7.8, свързани с развитието и утвърждаването 

на духовни ценности, насърчаване и подпомагане на взаимодействията и 

познанията в сферата на гражданското и интеркултурното образование … 

Целта бе постигната чрез изпълнението на две конкретни задачи: 

 

- Подбор на съдържание и интерактивни методи и техники за изготвяне на 

видеоуроци за безопасно ползване на интернет от децата; 

 

- Представяне на изготвените видеоуроци пред ръководители и учители от 

ЦДГ и средните училища , и тяхното последващо разпространение сред 

деца и ученици от целевите групи. 

 

Видеоуроците бяха гледани от общо 175 деца от град Шумен, при заложени 

минимум 100 деца по проекта. От посоченият общ брой преки потребители , 

87 деца са в предучилищна възраст, при заложени 40 деца. Останалите 88 

потребители бяха деца от начална училищна възраст (I-III) клас, при 

заложени по проекта 60 деца, като целева стойност. 
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По отношение на въздействието на проекта върху ръководители и учители 

от ЦДГ и НУ и СУ в гр. Шумен – преки участници бяха общо 22 

представители на учебни заведения в града, при заложени по проекта 20 

души. Те се включиха в полудневно обучение, организирано от 

Сдружението за представяне на двата видеоурока и планиране на кампания 

за разпрастранението им. Непреки ползватели на резултатите оп проекта 

бяха всички ръководители и учители от ЦДГ, НУ и СУ на територията на 

община Шумен, както и всички ползватели на интернет. 

 

Всички извършени дейности по проекта са: 

- Изработване на видеоуроци за безопасно ползване на интернет от 

деца; 

- Представяне на изработените видеоуроци; 

- Разпространение на видеоуроците сред деца от ЦДГ, НУ, СУ в гр. 

Шумен; 

- Управление на проекта. 

Периодът на реализиране на проекта бе 4 месеца (август – ноември 2017г.) 

 

 

Проектът по т.1 се реализира с подкрепата на Община Шумен, в рамките на 

конкурсна сесия по Стратегията за превенция на агресивното поведение сред деца 

и ученици от 15-18 години в Община Шумен” на обща стойност: 2480,00 лева, като 

85% от тези средства в размер на 2101,63 лева бяха предоставени от бюджета на 

Община Шумен, а останалите средства в размер на 378,37 лв. бяха осигурени от 

неправителствената организация. Те бяха под формата на доброволен труд, 

положен от екипа по изпълнение и управление на проекта. 

 

Проектът по т.2 се реализира в изпълнение на следните цели: 

 

 Осъществяване на граждански мониторинг върху реформата в съда и по-

специално върху мерките, които Районен и Окръжен съд – Шумен 

прилагат за да осигурят прозрачност и независимост в своята работа, а 

също и равен достъп до правосъдие за бизнеса и гражданите с акцент 

върху тези в неравностойно положение. 

Тази цел съответства на заложената в Устава на Сдружението цел по 

т.5.1.7.5  и 5.1.13 и 5.1.19, насочени към оптимизиране на правната и 

данъчната среда и насърчаване на диалога и взаимодействието между 

ЮЛНЦ, държавата и местното самоуправление, стопанските 

организации при решаване на проблеми от обществено значение, в т.ч. и 

разработване на програми и проекти за демократично развитие на 

обществото – антикорупция, работа с малцинства, регионално развитие. 

 

Заложените по проекта дейности са:  
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- Проучване и идентифициране на прилаганите от съда мерки за 

осигуряване на независимост и прозрачност в работата на съда и 

гарантиране на достъп до правосъдие за граждани, фирми и хора с 

увреждания; 

- Извършване на гражданско наблюдение и изготвяне на оценки и 

доклади свързани с идентифицираните в дейност 1 мерки, 

прилагани от двете съдилища – за достъп до правосъдие, 

прозрачност и независимост; 

- Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка 

на съда с гражданите и бизнеса; 

- Осигуряване на информация и комуникация по проекта. 

 

Периодът на изпълнение е 17 месеца, считано от 01.09.2017г. Проектът приключва 

в края на м. Януари 2019г.  

Реализира се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Добро 

управление”, като 100% от предоставените средства са безвъзмездна финансова 

помощ, на обща стойност 96 794,14 лева. 

 

Към 31 декември 2017 година дейностите по проекта са в процес на изпълнение и 

по тях няма изплатени суми. 

 

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други 

дейности за набиране на средства. 

 

За посоченият период организацията не е получила безвъзмездно предоставено 

имущество и няма приходи от други дейности или от набиране на средства в 

рамките на организирани кампании. 

 

III. Вид, размер, стойност и цели на получените и предоставени дарения, както 

и данни за дарителите 

 

СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” гр. Шумен не е получавало 

дарения през 2017г. 

.  

 

 

 

Дата: 28.03.2018г.                           Председател на СНЦ:…………………………….  

                                                         „Демократично Сдружение Искам да Знам”:  

Недялка Янакиева Русева 

 

 

 


