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"ЗНАНИЕ" ЛОВЕЧ

Сдружение „Знание” Ловеч е неправителствена организация регистрирана в ЛОС
на 24 февруари 1994 година.
Мисията на Сдружение “Знание”Ловеч, е утвърждаване на демократичните
ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване
на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и
европейските измерения за учене през целия живот.
В организацията членуват 51 физически лица.

Каузите, за които работихмe
през 2021 година:
1. Учене през целия живот и насърчаване на неформалното учене
2. Социално включване и образователна интеграция на групи в риск
3. Ранно детско развитие
4. Права на човека
5. Гражданско участие
6. Пълноценно хранене на деца от 0 до 3 години

Управителен съвет
Ралица Попова - Председател
Донка Михайлова
Венцеслав Георгиев
Петър Петков
Радослав Хитов

www.znanielovech.org

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

2021

Предоставянето на образователните услуги през
2021 година беше изключително затруднено от
мерките за безопасност срещу разпространението
на COVID-19.
Преподавателите и организаторите на обучения и
курсове направиха усилия за организиране на онлайн
обучения
и
въпреки
осезаемия
спад
в
организираните курсове, обучените в неформални
краткосрочни обучения са с почти двойно
увеличения - 287 души (148 през 2020 г.)
През 2021 година общо бяха обучени: 305 души

неформални
обучения

Онлайн обучения по английски език
Въпреки ограниченията успяхме да организираме
онлайн курс по английски език. Включиха се 7 души.
Това е първото ни онлайн езиково обучение.
Неформални обучения в zoom:
Преподавателите
на
Сдружение
"Знание"
адаптираха обученията, за да не се прекъсва
образователния процес и реализираха обучения чрез
платформата zoom.
Всички обучения в рамките на проект "Знания за
правата на човека" бяха реализирани в онлайн среда.
Експерти на Сдружението участваха и в
адаптирането на програмата "Заедно в пъстър
свят" за онлайн сесии.
Неформални краткосрочни обучения:
Обучени за 2021 година 287 души
Професионални обучения:
Поради мерките за ограничения и забраната на МЗ
за провеждане на обучения и курсове, в периода 2020
- 2021 година не се проведоха никакви курсове за
професионална квалификация.
Това доведе до прекратяване на лиценза на ЦПО
"Знание" към НАПОО.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
неформални
обучения

2021

ОБУЧЕНИЕ

БРОЙ
ОБУЧЕНИ
ЛИЦА

Ефективни техники за комуникация и работа с родители.
Взаимодействие семейство-образователна институция (УСПЕХ,
ЦОИДУЕМ за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Ловеч)

32

Ръка за ръка (УСПЕХ, ЦОИДУЕМ за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")

32

Палитра от емоции ("Лъчезар Цоцорков" за ОУ "Васил Левски" Лч)

20

Приобщаващи стратегии за STEM преподаване (ППМГ)

20

Подкрепа на професионалисти чрез взаимно учене (ППМГ)

20

Лидерство и работа в екип (онлайн) (ППМГ)

20

Повишаване мотивацията за учене през целия живот (онлайн)

20

Даване на обратна връзка и оценяване постиженията на
учениците (онлайн) (ППМГ)

10

Социално-емоционални компетентности (за ДГ "Слънце" Луковит)

16

Форми за гражданско участие (AbF)

18

Управление, Демокрация, Ценности (AbF)

18

Заедно в пъстър свят (онлайн) учители (Фонд Активни граждани)

31

Заедно в пъстър свят (онлайн) младежи (Фонд Активни граждани)

30

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

КУРСОВЕ 2021
Английски език - А1
онлайн - 7 души

Немски език - А2
Присъствена форма- 5 души

Начална компютърна подготовка
сертифициране - 6 души

Общо за курсове през 2021 година - 18 души.

ПРОЕКТ
Добро хранене
за добро бъдеще
Добро хранене за добро бъдеще е част от проекта за подобряване на
майчиното и детското здраве сред уязвимите общности в България – С грижа
от 0 до 3. Той поставя основите на промяната, която да направи възможна подобрата грижа в първите години от живота на децата живеещи в трудност у
нас. Дейностите по проекта “С грижа от 0 до 3” са насочени към
застъпничество пред ресорните институции и широката общественост за
системна промяна в нормативната рамка, планиране и изпълнение на високо
ефективни и достъпни услуги в подкрепа на уязвими семейства, полагащи грижи
за дете до 3-годишна възраст.
Проект „Добро хранене за добро бъдеще“ е част от Проект за подобряване на
майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се
изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална
алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

1

ПРОЕКТ

2

Как да отглеждаме
здрави и умни деца
•
Финансиране: Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни
деца“ на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН
България), която се координира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“
• Период: 01 март 2021 год. до 30 септември 2021 год
• Бюджет: 4 790лв.
• Цели:
1. Да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за
формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му;
2. Да повиши знанията и уменията на майките по отношение на кърменето и
здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето;
3. Да повиши мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и
подходяща храна за своите деца чрез участие в практически сесии, с приложени към
тях рецепти.
4. Да повиши взаимодействието между учителите и родителите, като
същевременно да насърчи активния диалог и взаимодействие между тях

Обучения на родители и съвместно готвене в Луковит

ПРОЕКТ
Как да отглеждаме
здрави и умни деца

Обучения на родители и съвместно готвене в село Беленци, община Луковит

2
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ПРОЕКТ
Заедно в пъстър свят лидерски грант -2

Финансиране: Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”)
Период: 01 ноември 2021 год. до 31 август 2022 год
Бюджет: 13 780 лева
Лидерският грант осигурява възможност на лидер-обучителите да подкрепят
капацитета на екип от обучители по Програма „Заедно в пъстър свят“ за
непрекъснато развитие на уменията и представянето си чрез:
-наблюдение и подкрепа чрез предоставяне на обратна връзка на обучителите при
проведено наблюдение на обучение;
-предоставяне на индивидуализирана обратна връзка/подкрепа според нуждите на
всеки обучител;
-фасилитиране на процеса на учене в общността от обучители чрез провеждане на
тематични срещи на екипите

ПРОЕКТ

Млади ромски
педагози

4

Програма за подкрепа на педагози от ромски произход
• Финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“
• Период 2018 -2022 г.
• Бюджет: 21000 лв.
•
Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на
представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде
ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално
развитие на младежи от общността.
•
Финансиране на подготовка за кандидатстване във ВУЗ на 4 младежи от
ромски произход;
•
Полагане на 100 часа доброволен труд в ДГ „Слънце“ Луковит и ДГ „Славейче“
село Дерманци;
• Разработване и реализиране на микро-проект в ДГ
• Покриване на таксите и учебни материали за ВУЗ на 4 младежи

ПРОЕКТ

5

Равен шансдостъп до средно образование
Финансиране: Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”)
Период 2015 – 2021 г.
Бюджет: около 16000 лв. годишно;
Програмата има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от
социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери.
Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места,
които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8
до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на
образованието си.
Сдружение “Знание” Ловеч работи на територията на областите Ловеч и Плевен
като подкрепя годишно над 35 младежи.

Учебна визита в ПГМЕТ град Ловеч

ПРОЕКТ

6

„Достъп до ранно образование наблюдение на прилагането на новата
политика за подпомагане таксите за
детска градина“,
•
•
•

Финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“
Период: 22 март 2021 год. до 31 август 2021 год.
Бюджет: 11 095 лв.

Проектът има за цел да бъдат събрани количествени данни от поне 50% от
общините в страната (чрез анкетно проучване от ТСА), както и да бъдат
получени дълбочинни количествени и качествени данни за прилагането на мерките,
предизвикателствата и рисковете в 10 предимно по-слаби в икономическо
отношение общини (чрез наблюдение по места).
Сдружение "Знание" работи на територията на общините Ловеч и Троян

ПРОЕКТ

7

Достъп
до
ранно
образование
Застъпничество по новата политика
по таксите в детските градини
Финансиране: Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”)
Период 22 юни 2021 год. до 28 февруари 2022 год.
Бюджет: 10 400 лева
Дейности:
-предварителни срещи с представители на органите на местна власт и местно
самоуправление в съответната община за оценка на нуждите от информиране,
подкрепа и застъпничество;
-изготвяне на доклад от оценката на нуждите;
-организиране на обменни визити за представители на органите на местна власт и
местно самоуправление в съответната община (обмени с поне 2 други общини);
-разпространение на информационни материали до вземащите решения на местно
ниво

ПРОЕКТ
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Социално-икономическа
интеграция в Луковит
Проект на Община Луковит

Финансиране: Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020
Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г.
Период: 2019 – 2021 г.
Бюджет: 872 018,50 лв., ОПРЧР: 483 933,61 лв. и ОПНОИР: 388 084,89 лв.
Партньори: СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.
Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и
Сдружение „Знание“ гр. Ловеч.
Асоциирани партньори са Министерството на образованието и науката,
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и РЗИ-Ловеч.
Дейности, реализирани от Сдружение „Знание“ ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“
1. Занимания „Толерантност“ за ученици от 2-4 клас. По 3 групи от ОУ „Инж.
Вълков“ гр. Луковит и ОУ „Христо Ботев“ Село Румянцево.
2. Занимания „Финансово образование“ за ученици 8-9 клас от ПГСС „Сергей
Румянцев“ и СУ „Алеко Константинов“ град Луковит. По 3 групи от училище
Дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
1. Занимания с деца и родители "Храна и здраве" и провеждане на кулинарно шоу.
2. Занимания с младежи и представление по метода "Форум театър".
3. Занимания и организиране на 3 кампании за Детско и младежко участие по
метода „Време за чай“.
4. Обучителни сесии за младежи в неравностойно положение "Социални и
емоционални компетентности" и организиране на интерактивно състезание.

ПРОЕКТ
Социално-икономическа
интеграция в Луковит
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ПРОЕКТ

9

Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи – интегрирани
мерки за подобряване достъпа до
образование в гр. Ловеч
Проектът се реализира от Община Ловеч в партньорство със Сдружение „Знание“,
Сдружение „Граждански инициативи“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и е в
продължение на проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на
уязвими групи на територията на кв. „Гозница”, гр. Ловеч” на Община Ловеч.
Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално
приобщаване по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP0012.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”, Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ-2
Целта на проектното предложение е да допринесе за повишаването на
качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и
до трайната интеграция на представители на уязвими групи чрез реализацията на
комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.
Чрез осъществяването на проекта се гарантира подобряването на достъпа до
заетост, здравеопазване и социално включване на представителите на уязвимите
групи, настанени в социалното жилище и се създават условия за тяхното
приобщаване и повишаване на социалния им статус.
Период: август 2021 - януари 2023 година
Бюджет на Сдружение Знание: 43598 лева

ПРОЕКТ

Гражданско участие за
прозрачно местно
развитие
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Финансиране: Фондация „Америка за България“
Период на реализация: 1 януари 2021 – 30.06.2022 г.
Бюджет: 69 182 лв
Проект Гражданско участие за прозрачно местно управление има за цел да повиши
гражданската активност на територията на област Ловеч, чрез подобряване на
информираността и знанията на представители на НПО, младежи, бизнес и медии
относно механизмите за осъществяване на контрол върху изразходването на
публични средства.
Дейност 1. Фокус групи.
8 фокус групи с представители на НПО, младежи, медии и бизнес за
идентифициране на предизвикателствата и причините за ниското ниво на
граждански мониторинг на обществени ресурси на местно ниво.
Дейност 2. Обучения
3 обучения за представители на бизнес, НПО, медии и младежи от област Ловеч.
Темите са:
а. Форми за гражданско участие на местно ниво
б. Управление, Демокрация, Ценности
в. Структура на общински бюджет, обществени поръчки, търгове
Дейност 3. Партньорски ателиета
Партньорските ателиета целят по един по-неформален начин да представят
работата на местната власт, публичните институции, които се разпореждат с
обществени ресурси, както и очакванията на гражданите, представители на
бизнеса, НПО и медиите. Ще бъдат организирани 4 ателиета – в четирите поголеми общини на област Ловеч.
Дейност 4. Методология за граждански мониторинг върху разходването на
обществени средства
Дейност 5. Обществен форум „За нашите пари“
Форум за представяне на методологиите за граждански мониторинг и насърчаване
на широка публична дискусия между всички заинтересовани страни.

ПРОЕКТ

Гражданско участие за
прозрачно местно
развитие
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ПРОЕКТ 11
Проект “Знания за правата на човека”

Финансиране: Фонд Активни граждани България, с финансовата подкрепа от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Период на реализация: септември 2021 – февруари 2023
Бюджет: 95896 еврo
Партньор: Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)
Основната цел на проект “Знания за правата на човека е постигане на
положителна промяна спрямо тенденциите на нарушаване на правата на човела,
проявата на нетолерантност, дискриминация и използване на език на омразата
сред младежи и ученици.
ДЕЙНОСТИ:
Обучения "Заедно в пъстър свят" за учители, младежи и представители на
медии;
Разработване на Програма "Толерантност, Антидискриминация, права на
човека" и прилагането ѝ в 10 български училища;
Кампании "Твоите права" в 10 населени места;
Младежки дебат "Гражданска активност за права на човека"
Проектът ще се реализира в 10 населени места в България и ще достигне до над
200 ученици.
Избраните училища, в които ще се реализира програмата и кампаниите:
140 СУ "Иван Богоров" - СОФИЯ
ПГ "Княгиня Евдокия" - СОФИЯ
ПГ "Алеко Константинов" - ПЛЕВЕН
СУ "Константин Петканов" - БУРГАС
СУ "Йордан Йовков" - КЪРДЖАЛИ
СУ "Крум Попов" - ЛЕВСКИ
ПГ "Алеко Константинов" СВИЩОВ
СУ "Вичо Грънчаров" ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СУ "Васил Левски" - РОМАН
СУ "Христо Ботев" - КУБРАТ

www.activecitizensfund.bg
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Проект „Палитра от Емоции“ е инициатива на Сдружение „Знание“, съвместно
с ОУ „Васил Левски“ от град Ловеч
Финансираща организация: Фондация „Лъчезар Цоцорков“
Период на реализация: април 2021 – май 2022
Бюджет:8960 лева
Целта на проекта е да се подкрепят учители (преподаващи на ученици I-IV
клас) за изграждане на социално-емоционални компетенции, позитивно
общуване без агресия и подобрено себеизразяване на учениците.
Дейности:
1. Разработване на програма „Палитра от емоции“
2. Обучение на 20 учители от ОУ "Васил Левски" Град Ловеч за прилагане на
програмата.
3. Пилотно тестване на програмата в 4 класа (от I-IV) на ОУ „Васил Левски“
град Ловеч през учебната 2021/2022.
Програмата ще включва практически упражнения и дейности, целящи
взаимодействие и интеракции с деца, родители, учители. Програмата включва
9 сесии, част от които предвиждат участие на родители.
В резултат 80 деца ще подобрят своите социално-емоционални компетенции,
а 20 учители ще са с подобрени знания за прилагане на програма за социалноемоционалното развитие на децата в училище.
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ПАРТНЬОРСКИ
ИНИЦИАТИВИ
„Родители – УСПЕХ Удовлетворени, Смели, Позитивни,
Енергични, Хармонични“
проект „РОДИТЕЛИ – УСПЕХ – УДОВЛЕТВОРЕНИ, СМЕЛИ, ПОЗИТИВНИ, ЕНЕРГИЧНИ,
ХАРМОНИЧНИ“, изпълняван от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ловеч, финансиран
от ЦОИДУЕМ.

Боал в пратиката
Проект финансиран от Програма Еразъм+ КД1 подпрограма Младеж.
Водеща организация е Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, Полша.
Специална подкрепа от Centrum Kultury i Rekreacji, Supraśl, Полша
Партньори:

Estonian Youth Mental Health Movement (Estonia)
Association Activists (Lithuania)
European Youth Centre Břeclav (Czech Republic)
Jugendkulturarbeit (Germany)
Paragraf International (France)
Association MOVE (Spain)
Association Spin (Portugal)
Giosef Torino (Italy)
Youth Centre Zagorje ob Savi (Slovenia)
Knowledge Association Lovech (Bulgaria)
Loesje Bitola (North Macedonia)

ПАРТНЬОРСКИ
ИНИЦИАТИВИ
STEM център в ППМГ
Проект в партньорство с ППМГ по
проект за изграждане на STEM център:
Наука и откривателство НП „Изграждане
на училищна STEM среда“, финансиран от
МОН.
Обучения на учители в подготовка на
функциониране на STEM центъра.

НМД

Оказване на подкрепа на деца, ученици
в основно училище „Св. Св. Кирил и
Методий“ град Ловеч и техните
семейства.
Пакети с хранителни продукти,
санитарни продукти и други от първа
необходимост.
Финансирането е осигурено чрез
Спешен фонд за „Бедстващи деца,
семейства
и
специалисти“
на
Национална
мрежа
за
децата,
финансово подкрепен от Фондация
„Кахане“.

ФДРС

Втвеждане
на
Програмата
"Елементът Игра" на Фондацията за
децата в риск по света в община
Луковит - селата Петревене, Беленци,
Дерманци и родителски групи в Ъглен и
Бежаново.

ПАРТНЬОРСКИ
ИНИЦИАТИВИ
Равни БГ
#ОтНасЗависи
От нас зависи - Човешки права в действие е обща инициатива на повече от 30
граждански организации, които вярват, че по-добрият живот зависи от всеки
от нас.
В Ловеч, в рамките на кампанията, организирахме обучение с младежи и
израсуване на мюрал в партньорство с Арт-клуб "Усмивка" към ППМГ и БЧК град Ловеч.

ПАРТНЬОРСКИ
ИНИЦИАТИВИ
Дебати за климата
По проект на ЕкоОбщност Проект "Климат на промяна", финансиран от ЕС Програма Образование за развитие и информираност
- Дейности, насочени към информиране и включване на младите хора
Дебати за климата - 13 партньора, национално и между-народно ниво. Финал в
Брюксел.
Посланици за климата - посещение в засегнати от измененията на климата и
даване глас на предизвикателствата пред местните общности .
Сдружение "Знание" отговорно за обучения на обучители и съдии за дебати по
метода Exponi le tue idee.
Online обучения на учители и обучители (на ученици и студенти) за подготовка
на бъдещи участници в дебатите.
Подкрепа за организиране на национален кръг дебати в България

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
2021

През 2021 година постъпленията са в размер на 187608 лева. В сравнение с
предходната 2020 година има увеличение на приходите с 18473 лева. Това се дължи
на постъпленията по перо „Финансиране по проекти“. Положителна тенденция е
диверсификацията на донорите и въпреки, че повече от 50 % от приходите са от
Фондация "Тръст за социална алтернатива" и Фондация "Америка за България",
(общо 106686 лева), финансиранията от други донори се увеличават. Например
Фондация "Лъчезар Цоцорков", Национална мрежа за децата и др. формират приход
от 10960 лева. Увеличение в приходите от проекти и програми финансирани от ЕС,
най-вече програма Еразъм+, увеличенето е с 30558 лева. За съжаление COVID-19
ограниченията се отразиха най-вече на проектите, финансирани от програма
Еразъм+ тъй като дейностите по програмата са свързани най-вече с пътувания,
партньорски срещи и обучения. Общо приходите от европейски донори са 46674
лева). Даренията от частни лица са се увеиличили спрямо приходите по това перо
от 2020 година и възлизат на 12510 лева. Очаквано е намалението на приходи в
перо "Платени образователни услуги" - с 3233 лева по малко са приходите от
обучения, курсове и други образователни услуги. Така за 2021 година, Сдружението
е получило 10778 лева за основната си дейност.
За съжаление през 2021 година нямаме приходи от национални или общински
програми.

Програми на ЕС (ОП НОИР, Еразъм+)

ТСА, Америка за България

Други - Цоцорков, НМД

Частни дарения

Платени услуги (образователни)
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЪМ 31.12.2021 г. и ПЛАН ЗА 2022 г.
Приходи

Отчет
за 2020

План за
2021

Отчет
за 2021

План за
2022

Приходи от регламентирана
дейност – (образователни услуги)

14 011

12000

7418

5000

Дарения под условие –
финансиране по проекти и
програми

148 314

160000

167680

140000

Други приходи /дарения без
условия

6 810

7000

12510

5000

169135

179000

187608

150000

Отчет
за 2020

План за
2021

Отчет
за 2021

План за
2022

154 957

160000

177623

140000

167

200

260

100

Платени суми по граждански
договори и хонорари

1 120

2000

2400

2000

Разходи за външни услуги (наеми,
режийни, комуникации)

1 436

4800

0

1900

Разходи за заплати

9 498
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Разходи за социални осигуровки

1 957

2000

1325

1000

169135

179000

187608

150000

Общо приходи

Разходи
Разходи по проекти и програми

Банкови такси

Общо разходи:

Сдружение "Знание" Ловеч
град Ловеч 5500
ул. Търговска 44
тел +359 68 627952
e-mail address: znanielovech@znanielovech.org
www.znanielovech.org

ПОДКРЕПЕТЕ НИ:

Банка ДСК
Клон Ловеч
ул. Търговска 44
IBAN: BG25STSA93000006878783
BIC: STSABGSF

