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Without solidarity where would you be now? „Гражданското общество срещу
Covid-19“
Your browser does not support the audio element.
По това време миналата година, когато здравните служби на италианския град
Бергамо потъваха под бремето на COVID-19, както припомня членът на ЕИСК
Джузепе Гуерини, неправителствената организация Emergency се включи, поемайки
управлението на полева болница, създадена за справяне с огромния приток на
пациенти. Според думите на медицинския директор Оливиеро Валоти тяхната
помощ е била неоценима.
За тази животоспасяваща роля по време на кризата Emergency получи наградата на
ЕИСК за гражданска солидарност. Заместник-председателят на ЕИСК Килиан Лохан
обяснява концепцията, която стои зад тази специална еднократна награда, а председателят на Emergency Росела Мичо
споделя какво означава това признание от страна на Европа за нейната организация.
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Уводна статия
Всички могат да помогнат - и малки, и големи!
Уважаеми читатели,
Думите са безсилни да предадат моето вълнение! Все още съм под
въздействието на чувствата, изразени от победителите, които бяха удостоени с
Награда за гражданска солидарност тази година.
На 15 февруари имах удоволствието да съпредседателствам церемонията по
връчването на наградите, която беше гледана на живо от 7500 души. Вестта за
отличието, с което ЕИСК награди тези прекрасни инициативи, бързо се
разпространи из цяла Европа.
А победителите бяха само върхът на айсберга. Всички 250 кандидатури, които получихме, свидетелстват за
фантастичната солидарност, която мнозина проявиха и все още проявяват в условията на COVID-19. Наградените
проекти са моментна снимка на случващото се по места, на огромните усилия в помощ на нуждаещите се, полагани от
безброй организации и отделни лица, които дори спасяваха човешки живот или просто помагаха на хората да се
справят с трудностите, предизвикани от пандемията. Те показаха, че нашите многобройни общности са наистина
сърцето на Европа.
Що се отнася до тяхното съдържание, то беше най-разнообразно: от предоставяне на подкрепа в натура, като
например храна и помощ на възрастните, бездомните, лицата, които изготвят защитни медицински материали за
лекарите, медицинските работници или персонала на родилните отделения, до проекти, провеждани изцяло онлайн,
например за опазване на психичното здраве на тинейджърите и на всички нуждаещи се, за борба с фалшивите новини
във връзка с COVID-19, за оказване на помощ на децата със специални образователни потребности и на техните
родители, позволяваща им да продължат учебната дейност и лечението след затварянето на училищата, за
организиране на сертификационни курсове по всички важни теми, свързани с COVID-19, или просто на концерти от
балконите за повдигане на духа по време на първия локдаун. А това е само една извадка!
Наградените проекти са доказателство, че всеки може да помогне, без значение дали е малък или голям. Сред тях има
както инициативи, стартирани от 18-годишни ученици, така и мащабни операции, предприети от международно НПО,
което работи на различни континенти и редовно предоставя медицинска помощ в кризисни ситуации.

Вижте колко много можем да постигнем, когато използваме това чувство на гражданска отговорност, това
състрадание и това внимание към нашите съседи.
Целта на ЕИСК беше да отдаде дължимото на приноса на европейското гражданско общество за преодоляване на
кризата и на неговата жизненоважна роля. Искахме да покажем на хората, работещи по места, че Европа им е
благодарна за тяхната ангажираност и солидарност. Решихме да направим това, като връчим награди.
Надяваме се, че нашите награди ще се окажат не само стимул за нашите победители, но и ще вдъхновят всички други
организации и физически лица да продължават да проявяват своята невероятна солидарност, тъй като работата, която
вършат, е от решаващо значение за спечелването на битката срещу пандемията и за изграждането на по-добро
бъдеще за Европа. Затова и отбелязахме този момент с тези невероятни хора, изпълнени с чувство на голяма гордост
и преклонение.
Бихме искали също да опознаем по-добре тези смели и изобретателни хора и тяхната работа. В този брой можете да
прочетете интервюта с всеки един от нашите победители, които, наред с другото, ни обясниха какво ги е накарало да
стартират своите проекти и как те са били посрещнати от хората, на които са помогнали пряко. Можете също така да
чуете подкаста с победителя в трансграничната категория „Спешна помощ“ — неправителствена организация,
построила болница в Бергамо по времето, когато този италиански град беше силно засегнат от коронавируса в
първите дни на пандемията. Има и някои забавни факти за онези, които искат да научат повече. Приятно четене!
Килиан Лохан,
заместник-председателя на ЕИСК по въпросите на комуникацията

Накратко
Гледайте церемонията по присъждането на Наградата за гражданска
солидарност за 2020 г.
Гледайте видеоматериала, посветен на присъждането на Наградата за гражданска солидарност и открийте 23
невероятни проекта, които ни помогнаха да преживеем кризата.

Наградата за гражданска солидарност за 2020 г. в медиите
Кратък преглед на заглавията в медиите към днешна дата във връзка с Наградата за гражданска солидарност за 2020 г.
Австрия — Wiener Zeitung: "Österreichische Initiative gegen Fake News ausgezeichnet"
Белгия — De Standaard: "Europa bekroont Poolse (17) die fake webshop tegen partnergeweld opzette"
България — Plovdiv24.bg: "Карин дом" печели наградата на ЕИСК за гражданска солидарност за България"
Хърватия — Hina: "Hrvatska mreža za beskućnike dobitnica prestižne europske nagrade"
Кипър — Cyprus Times: "Το βραβείο Αλληλεγγύης Πολιτών της ΕΟΚΕ για τους Κύπριους εθελοντές, χαιρετίζει ο Επίτροπος
Εθελοντισμού"
Франция — Touteleurope.eu: "La plateforme française "Bouge ton Coq" récompensée par le Comité économique et social européen"
Германия — Deutsche Welle: "Walczą z pandemią: sklep dla ofiar przemocy i psycholog przez Whatsapp"
Гърция — Globalview.gr: "Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ STEPS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ"
Унгария — Euronews – HU: "Uniós elismerés a Magyar Helsinki Bizottságnak"

Ирландия — The Irish Journal: "Alison wins EESC prize for Covid-19 info course"
Италия — La Repubblica: "Emergency vince il premio europeo per la solidarietà civile:
assegnato per il suo modello flessibile e replicabile nel gestire ospedali"
Литва — Delfi.lt: "Komunikacijos ekspertei Karolina Barišauskienei – tarptautinis
apdovanojimas už projektą „priešakinėse linijose“
Малта — Times of Malta: "Chamber of SMEs wins prize for helping businesses during
pandemic"
Полша — RMF 24: "Licealistka z Polski z prestiżową nagrodą. Jej inicjatywa wspiera ofiary
przemocy domowej"
Португалия — Público: "Covid-19: projecto Vizinhos à Janela distinguido com prémio
Solidariedade Civil"
Румъния — Euractiv.ro: "Asociația Prematurilor câștigă Premiul CESE pentru solidaritate
civilă acordat României"
Словакия — Aktuality: "Organizácia Človek v ohrození získala medzinárodnú cenu za
občiansku solidaritu"
Словения — RTV Slovenija: "Glasujte za ime tedna"
Social Europeo"

Испания — EL Dia: "Afammer recibe el premio solidaridad civil del Comité Económico y

Обединеното кралство — - oxinabox.co.uk: "KIDLINGTON’S CHERWELL COLLECTIVE ONLY UK PROJECT TO WIN €10,000
INTERNATIONAL PRIZE FOR WORK DURING PANDEMIC!"

Нови публикации
Всички победители на едно място
ЕИСК публикува брошура, в която са представени всички проекти, удостоени с
неговата Награда за гражданска солидарност, и която съдържа много
информация за самата награда.
Можете да изтеглите брошурата от следния адрес:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

Новини от ЕИСК
BULGARIA - КАРИН ДОМ - ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“ ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА НА
ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ
Българската фондация е сред 23-мата лауреати от ЕС и Обединеното кралство, които получиха наградата за
изключителния си принос към борбата с COVID-19 и неговите катастрофални последици
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) присъди Наградата за гражданска солидарност на българската
фондация „Карин дом“ за нейния проект, предлагащ онлайн обучение за семейства на деца със специални нужди с цел
предоставяне на подкрепа и мотивиране на родителите да продължат терапията на децата си у дома по време на
пандемията от COVID-19.
ЕИСК, консултативен орган, който представлява европейското гражданско общество на равнище ЕС, избра българската
фондация „Карин дом“ за най-добър български кандидат за наградата, като заяви, че нейният проект е забележителен
пример за солидарност, тъй като фондацията бързо премина от пряк контакт при всички свои дейности към провеждането
им онлайн, за да помогне на децата със специални образователни потребности и техните родители. Те са сред хората, които

по време на COVID-19 се сблъскаха с повече предизвикателства, отколкото
останалите.
„Карин дом“ беше обявен за един от 23-те лауреати по време на виртуална
церемония по награждаването, организирана от ЕИСК на 15 февруари.
Всеки победител получи награда на стойност 10 000 EUR .
При връчването на наградите председателят на ЕИСК за комуникацията Килиан
Лохан заяви:
„ЕИСК многократно подчертава, че солидарността и целенасочените съвместни
действия са от ключово значение за преодоляване на една подобна пандемия.
Единственият ефективен отговор на криза като тази пандемия е да се действа бързо,
решително и съвместно. От това могат да бъдат извлечени поуки за справяне с други
кризи, независимо дали са социални, икономически или екологични.
Гражданското общество е начело на всички действия за солидарност и без помощта
му на терен цената за тази пандемия щеше да бъде много по-висока. Всички проекти, които получихме, са доказателство за
безкористната ангажираност на гражданите и техните обединения, демонстриращ огромния принос на гражданското
общество в тази борба. С тази награда изразяваме признанието си към хората и организациите, които оказват въздействие
в тези безпрецедентни времена. Чест е да можем да я отпразнуваме заедно.“
Наградите бяха присъдени на победителите от 21 държави от Европейския съюз. Една награда беше връчена на проект с
трансгранична насоченост и една на организация от Обединеното кралство, като жест, който да покаже, че ЕИСК желае да
поддържа тесни връзки с гражданското общество в Обединеното кралство, въпреки че страната напусна ЕС.
Макар и ЕИСК да си беше поставил за цел да определи победител във всяка държава — членка на ЕС, и в Обединеното
кралство, не бяха получени кандидатури, отговарящи на критериите, за проекти в шест държави.
Пълният списък на победителите може да намерите по-долу и на нашата уебстраница.
Победителите бяха избрани измежду общо 250 кандидатури, подадени от организации на гражданското общество,
физически лица и частни дружества. Всички проекти имаха като движеща сила солидарността и демонстрираха творчески и
ефективни начини за преодоляване на често огромните предизвикателства, породени от кризата.
Повечето проекти бяха насочени към уязвими групи или хора, които са най-силно засегнати от кризата, като възрастни или
млади хора, деца, жени, малцинства, мигранти, бездомни, медицински персонал или служители и работодатели.
Що се отнася до съдържанието на проектите, те бяха съсредоточени върху пет основни теми: доставки на храни и помощ за
уязвими групи, медицинско оборудване, консултантски услуги, образователни услуги и информация за пандемията, и
култура.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ОТ БЪЛГАРИЯ
Фондация „Карин дом“ получи наградата като една от кандидатурите, посветени на темата „Образователни услуги и
информация за пандемията“. Темата включва проекти, предоставящи надеждни източници на новини и информация за
COVID-19, както и такива, които осигуряват приемственост в образованието за учащи се от всички възрасти и гарантират на
децата без достъп до оборудване и подкрепа у дома, че не са изоставени.
Тъй като училищата и детските градини в цяла Европа бяха принудени да затворят вратите си през пролетта на 2020 г.,
центърът „Карин дом“ бързо се мобилизира, за да гарантира, че децата му няма да пропуснат урок, терапия и лечение,
които са от съществено значение за тяхното развитие. Той също така помогна на родителите да придобият знания и
увереност, за да работят с децата си вкъщи, като ги научи как да се справят с проблемното поведение, произтичащо от
нарушените графици, как да говорят с децата по време на пандемия и към кого да се обърнат за по-нататъшна подкрепа.
„Работим за пълноценния живот и растеж на децата със специални нужди в техните семейства, за успешното им
приобщаване и за повишаване на толерантността в обществото, независимо от обстоятелствата и пречките“, заяви
ръководителят на проекта Дарина Райкова. "Наградата на ЕИСК е съществено признание за „Карин дом“, тъй като доказва,
че усилията и целенасочената работа водят до видими резултати в международен план".
Други български кандидати, които се състезаваха за наградата на ЕИСК, също представиха висококачествени проекти. Така
например инициативата на фондацията „Състрадание Алцхаймер България“ имаше за цел да предложи подкрепа на хора,
живеещи с деменция, и техните семейства по време на пандемията, включително няколко кампании за набиране на
средства за два конкретни дома за възрастни хора (за предлагане на музикална терапия), подкаст със студенти по
журналистика и наръчник с добри практики.
Подробна информация за всичките победители и за други кандидати може да намерите в нашата брошура, която може да
получите при поискване.
ЕИСК изразява надежда, че наградата за гражданска солидарност ще повиши видимостта и осведомеността не само за
отличените проекти, но и за много други творчески граждански инициативи, които се осъществяват в ЕС.
"Днес аплодираме не само нашите 23-има победители. Сваляме шапка на цялото гражданско общество в Европа и на много
от неговите организации, дружества и личности, които демонстрираха и продължават да демонстрират безпрецедентна
солидарност, кураж и гражданска отговорност в тези трудни времена на изпитания", каза г-н Лохан.
ЕИСК заяви, че проектите и инициативите, осъществявани от граждани и гражданското общество по много начини
допълниха усилията, предприети от държавите членки за смекчаване на последиците от кризата, и дори ги предшестваха в
някои области, като например производството на местно и регионално равнище на предпазни маски.
В сравнение с предложенията, получени за Наградата за гражданското общество през предходните години, ЕИСК отбеляза
по-голям брой кандидатури от неформални или по-слабо утвърдени организации, което е ясен знак за местния дух. Така
също имаше по-малко участници от някои държави, които бяха по-слабо засегнати по време на първата вълна на
пандемията, или от държави с по-силни социални системи.

КРИТЕРИИ ЗА НАГРАДАТА

ЕИСК обяви наградата през юли 2020 г. на тема „Гражданското общество срещу COVID-19“, като съобщи, че тя ще бъде
изключителна, еднократна награда, заменяща неговата традиционна Награда за гражданското общество. Целта беше да се
отдаде почит на гражданското общество в Европа, което активно и безкористно участваше в прояви на солидарност още от
първите дни на пандемията.
В конкурса право на участие имаха физически лица, организации на гражданското общество и дружества, чиито проекти
трябваше да бъдат строго с нестопанска цел и не повече от 50 % публично финансирани. Те трябваше да бъдат пряко
свързани с COVID-19, по-специално с цел борба с вируса или справяне с последиците от него.
Всяка година с престижната Награда на ЕИСК за гражданското общество се отличават организации на гражданското
общество и/или отделни личности, чиито проекти изтъкват на преден план европейската идентичност и общите ценности в
определена сфера на дейност. Тя се присъжда от 2006 г. насам.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА
СОЛИДАРНОСТ ЗА 2020 г.

ДЪРЖАВА

ПОБЕДИТЕЛ

АВСТРИЯ

#EUROPAgegenCovid19 — инициатива, представена от
дружеството с нестопанска цел Kommunikationswerkstatt
27, за борба с дезинформацията, фалшивите новини и
невярната информация относно пандемията и мотивиране
на гражданите да се противопоставят на емоционалните и
когнитивните манипулации

БЕЛГИЯ

OKRA, trefpunt 55+ — асоциация, която реагира на
пандемията с „Устойчивостта на ОКРА“ , творческа
инициатива, имаща за цел запазване на активността и
социалните контакти на възрастните хора

БЪЛГАРИЯ

Karin dom — фондация, която предлагаше дейности за
онлайн обучение в подкрепа на семейства на деца със
специални нужди

ХЪРВАТИЯ

Hrvatska mreža za beskućnike — хърватска мрежа, която
подкрепяше бездомните хора, в периода когато в
страната се въвеждаха ограничителни мерки и тя беше
допълнително засегната от земетресение

КИПЪР

Доброволци за подкрепа на уязвими групи по време
на пандемията от Covid-19, за техните инициативи,
които включваха доставката на храни и лекарства на
хора, изолиращи се поради своята възраст или
здравословни проблеми. Инициативите бяха
координирани от Erika Theofanidi

ЧЕХИЯ

Nevypusť Duši — асоциация на лекари, психолози и
социални работници, чиито онлайн уебинари помогнаха на
учениците в средните училища да се справят с проблеми,
свързани с психичното здраве, и да изградят
психологическа устойчивост по време на пандемията

ФРАНЦИЯ

Bouge ton Coq — платформа, която се стреми да запази
жизнеността на селските райони във Франция, за нейната
инициатива C’est ma tournée! (Мой ред е! ), която

подкрепяше магазини и предприятия в селските райони,
борещи се да покрият разходите по време на пандемията

ГЕРМАНИЯ

Krisenchat, — услуги за консултиране 24/7, предоставящи
безплатна практическа подкрепа и облекчение чрез
Whatsapp или SMS за младежи и деца

ГЪРЦИЯ

Steps — организация с нестопанска цел, която
преобразува съществуващия проект „Една спирка“ в
„Много спирки“ , чиято цел беше осигуряване на топла
храна, бутилирана вода и продукти за лична хигиена на
бездомни хора и на хора с незадоволителни жилищни
условия

УНГАРИЯ

Magyar Helsinki Bizottság — унгарския Хелзински
комитет, който предоставяше безплатна правна помощ по
случаи, отнасящи се до правата на човека във връзка с
кризата

ИРЛАНДИЯ

Alison — безплатни онлайн курсове и онлайн платформа
за обучение за нейния проект „Коронавирус: какво
трябва да знаете“, безплатен информационен курс за
COVID-19, който беше преведен на над 70 езика и
достигна до над 350 000 души по целия свят

ИТАЛИЯ

Casetta Rossa — сдружение с нестопанска цел, което
съчетава доставки на храни за уязвими лица и
радиостанция, излъчваща информация и лични
преживявания за поддържане на духа

ЛИТВА

Karolina Barišauskienė — експерт в областта на
комуникациите за нейния проект Priešakinėse linijose (На
фронтовата линия), дигитална кампания с истории и
наблюдения на медицински специалисти на предната
линия в борбата с коронавируса

МАЛТА

Malta Chamber of SMEs за нейния проект „С теб през
цялото време“, който предоставяше онлайн консултации
и партньорска подкрепа в помощ на хиляди МСП, за да се
адаптират към пандемията

ПОЛША

Krystyna Paszko — ученичка в средното училище, която
създаде „Лайка и теменужки“ , онлайн магазин,
предлагащ жизненоважна връзка за жертвите на
домашно насилие по време на локдауна

ПОРТУГАЛИЯ

Vizinhos à Janela — квартална инициатива, представена
от Íñigo Hurtado, която осигури известно облекчение чрез
ежедневни концерти от балконите и доставка на храна на
нуждаещите се

РУМЪНИЯ

Asociatia Prematurilor — румънската асоциация за
преждевременно родените бебета, за нейния проект
„Подкрепа за медицинския персонал и новородените
в майчин дом — Защитно оборудване и апаратура
срещу COVID-19“ в родилните отделения

Društvo psihologov Slovenije — асоциация на словенски
психолози, за техния проект „Психо-социална подкрепа

СЛОВЕНИЯ

за широката общественост и професионална
подкрепа за психолози и други медицински
специалисти по време на разпространението на
COVID-19 в Словения“

СЛОВАКИЯ

Človek v ohrození — НПО с нестопанска цел, за нейната
инициатива „Тяхното здраве е и наше здраве“ за
предоставяне на подкрепа на сериозно засегнати ромски
общности и подпомагането им по време на пандемията

ИСПАНИЯ

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) — асоциация на семейства и жени в селските
райони, за нейния проект „Широка мрежа на AFAMMER
за солидарност в селските райони“, обединяващ
стотици жени в селските райони на Испания, които
отделиха от времето си и със своите шивашки умения
спомогнаха за справяне с недостига на защитни маски и
нарастващата изолация на възрастните хора по време на
пандемията

ШВЕЦИЯ

Общностен център и център за изкуства и сдружение с
нестопанска цел Blivande за неговия проект „Отговор на
кризата“ — отворена инициатива за създаване на
медицинско оборудване в широк мащаб

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Cherwell Collective, CIC, за своя проект „Живей, учи се,
яж, отглеждай“, който предоставя храна и други важни
материали на нуждаещите се и обучение на жителите за
това как да отглеждат свои собствени храни

Emergency — базирана в Италия НПО, за помощта, която
тя предостави в Европа и по света за ограничаване на
пандемията, по-специално чрез своя Възпроизводим
ТРАНСГРАНИЧНИ/ЕВРОПЕЙСКИ
модел на мерки за безопасност и защита — приспособим
модел за проектиране и управление на болници по време
на пандемията

Интервюта с всички победители можете да намерите в съответните езисови версии на този информационен бюлетин.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
Нашата Награда за гражданска солидарност е уникална в много отношения.
Запознайте се с някои изненадващи факти за някои от нашите победители и
за самата награда!
1. В началото на 2020 г. ЕИСК вече беше избрал темата на своята традиционна
Награда за гражданското общество, когато избухна пандемията от COVID-19.
Започнаха да прииждат новини за жестове на солидарност и ЕИСК реши вместо това
да учреди Награда за гражданска солидарност.
2. За разлика от Наградата за гражданското общество, която се присъжда на до
петима победители от цяла Европа, ЕИСК сега търси победител във всяка страна
от ЕС и Обединеното кралство. Друга новост е, че за нея могат да кандидатстват и дружества, а не само организации на
гражданското общество, както е при традиционната награда.
3. Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност е на второ място по брой на получените кандидатури в историята на
Наградата на ЕИСК за гражданското общество, като преди нея е само от наградата за 2015 г., посветена на
подпомагането на мигрантите и бежанците.
4. В сравнение с предишни награди тази година ЕИСК получи по-голям брой кандидатури от неофициални организации, като
групи доброволци или съседи , което ясно демонстрира нагласите по места.
5. Кристина Пашко от Полша е най-младият победител в историята на наградата. Тя беше на 17 години, когато подаде
кандидатурата си, която трябваше да бъде подписана от майка ѝ. Въпреки своята крехка възраст Кристина предизвика
фурор в медиите с оригиналния си, но невероятно смел проект за осигуряване на животоспасяваща линия за жертви на
домашно насилие. Много медии в цяла Европа публикуваха статии за нея, а Би Би Си и белгийската телевизия я
интервюираха.

6. Поговорката „злото никога не идва само“ се оказа болезнено вярна за нашия победител, Хърватската мрежа в
подкрепа на бездомните. Само няколко дни след като националните власти наложиха строги ограничителни мерки, силно
земетресение разтърси хърватската столица Загреб за първи път от 140 години.
7. Някои от нашите победители вече имаха натрупан опит в ответните действия срещу вирусни заплахи.
Неправителствената организация Emergency, която е нашият трансграничен победител, е оказала помощ по време на
епидемията от ебола в Сиера Леоне, а платформата за обучение Alison, победител от Ирландия, вече е организирала курсове
по ТОРС, свински грип и ебола.
8. Някои от победителите са печелили и други награди за други проекти, свързани с COVID-19. Пример за това е литовският
експерт по комуникация Каролина Баришаускене. Преди да получи Наградата за гражданска солидарност за своя проект,
документиращ работата на медицинския персонал на фронтовата линия в битката с COVID-19, тя спечели литовска награда
за пиар със социален проект, насърчаващ младите хора да спазват правилата на карантината („Aware Youth – Enabled
Elderly“).
9. Много от нашите 250 кандидати не само свършиха ценна работа, но и измислиха изобретателни имена за своите проекти.
Особено вдъхновени изглежда са били участниците от Испания и Словения, чиито инициативи носят имена като
#SoulFoodFighters, „Anti-racist Pantry“, „It Never Rains but it Pours“ или „Hotel Korona“, „Pimp my Walls“ и „Our
Streets are Empty but our Hearts are not“. (ll)

Думите на победителите
Година на солидарен живот: уроците по социална ангажираност срещу COVID
според Карин дом
ЕИСК Инфо помоли Карин дом — български носител на Наградата на ЕИСК за
гражданска солидарност, да разкаже на нашите читатели как се роди
проектът, как хората откликнаха на него и как парите от наградата ще
помогнат за разрастването на тяхната организация. В това интервю Дарина
Райкова, ръководител на проект, отговаря на нашите въпроси.
Какво Ви накара да започнете своя проект или инициатива?
Мисията на Фондация Карин дом от самото ѝ създаване преди повече от 25 години е
да подкрепя децата със специални нужди в България и техните семейства. И не
просто да предоставя подкрепа, а тя да е съобразена с индивидуалните нужди и
потребности на детето и семейството. Подкрепата не е насочена само към
предоставяне на терапия, но и към повишаване на шансовете за качествен живот, за
равноправен достъп до качествено образование, за предоставяне на възможност на родителите да се справят с
трудностите, да ги приемат и да работят уверено и мотивирано за разрешаването им, за израстването на родителите като
най-активните застъпници за правата на своите деца и не на последно място – обучения и супервизии на специалисти,
институции и организации, работещи с тях. Настъпването на Ковид в България създаде една изключително тревожна
ситуация – децата и родителите останаха без възможност да получават терапевтични и психологически услуги, както
досега. Следвайки основната си мисия, ние бяхме длъжни да намерим решение как да подкрепим качествено тези
семейства в настоящата извънредна ситуация и да продължим да работим за тяхното здраве и развитие.
Как беше приет Вашият проект? Получихте ли отзиви от хората, на които сте помогнали? (Бихте ли посочили
евентуално някакъв пример?)
Чрез обученията и изработените материали бяха подкрепени директно родители, чиито деца посещават Карин дом, много
други родители от страната, както и българи с малки деца, живеещи в чужбина. Индиректно подкрепихме също семейства и
деца чрез изпращане на тези материали до центрове за ранна интервенция, детски градини, други образователни
институции и специалисти. Много колеги споделиха, че изпратените от нас материали са им помогнали да комуникират и да
дадат адекватни насоки на много семейства в тази извънредна за всички ситуация.
Как ще използвате това конкретно финансиране, за да продължите да подпомагате общността? Планирали ли
сте вече нови проекти?
Ситуацията в България все още е нестабилна и опасна и се очертава работата да продължи да следва този онлайн модел
поне до септември 2021 г. Онлайн обученията продължават и тази година, като са планирани повече теми по конкретна
проблематика съобразно потребностите, нуждите и притесненията на родителите и специалистите. Ще бъде предоставяна
и подкрепа за преодоляване на последиците от Ковид в по-дългосрочен план.
Какъв съвет бихте дали на други организации, за да постигнат резултати в подобни дейности и програми?
Да следват правилно и постоянно мисията, визията и ценностите на организацията си и да работят мотивирано, с любов и с
поставени конкретни цели – на кого искаме да помогнем и защо. Да бъдат адаптивни и да не се страхуват от промените и
трудностите, защото те често създават нови възможности за развитие.
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