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Сдружение „МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ”, учредено и надлежно съществуващо

съгласно законите на България, регистрирано с решение на Софийски

градски съд по фирмено дело №  782/2012, БУЛСТАТ 176440569, със седалище и

адрес на управление в гр. София, жк Дружба бл. 218, вх. Г, ап. 101 

 („Сдружението”), е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на

обществено полезна дейност. 

Основните цели на Сдружението са да: 

а) подпомага интегрирането (социалното, културното и др.) на граждани на

ЕС и на трети страни, на бежанци и на етнически малцинства в Република

България; 

б) повишава обществената информираност за чуждестранните култури и

етническите малцинства в Република България; 

в) повишава гражданската чувствителност с цел преодоляване на

дискриминацията и ксенофобията в Република България; 

г) съдейства за спазване на основните човешки права на всички чужденци и

етнически малцинства в Република България; 

д) обменя добри практики за интеграция на международно и национално

ниво.

Мулти култи колектив е съосновател на брюкселската европейска

неправителствена организация за образование на мигранти СИРИУС от

2016 г. 

Общи положения и цели
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Дейности на ниво терен (grass-root)

Дейности на ниво политики и застъпничество 

Комуникационни дейности

Социално предприемачество

Участия в национални и международни конференции и срещи

Други 

През 2016 г. Мулти култи колектив продължи да развива богата дейност на

местно, национално и европейско ниво:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Настоящият доклад ще представи накратко основните ни дейности през

2016 г.

Дейности
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I .  Дейности „на терен“

(grass root )
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89%
USERS IN ASIAМулти култи китчън: Мавриций (7 февруари 2016 г.) 

Мулти култи китчън: Бангладеш (19 юни 2016 г.)

Мулти култи китчън стартира в София през 2011 г. като първата

неформална инициатива на Мулти култи колектив. Мулти култи китчън е

мястото, където българските вкусови рецептори се срещат с

гастрономически удоволствия от целия свят. Нашите домакини от Азия,

Европа, Северна и Южна Америка и Африка, сред които има както бежанци,

така и мигранти, ви позволяват да надникнете в живота, който са

оставили, и рецептите, които са взели със себе си. Това е дълбоко потапяне

в неизвестна кулинарна и артистична територия и приятно

предизвикателство за сетивата. Съдържанието варира в зависимост от

събитието, но обикновено включва дискусии, презентации, игри, музикални

изпълнения, танци, прожекции на филми и всякакви работилници.

Опознаването и приемането преминават през стомаха. И очите. И ушите.

През 2016 г. организирахме следните събития: 

В допълнение, през 2016 г. разширихме Мулти култи китчън на национално

ниво като "социален франчайз".

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/bg-kitchen

Времева рамка:  Февруари 2011 г. - към момента

Партньори за 2016 г.: Ресторант Swaagat

Финансиране през 2016 г.: като стопанска дейност и по Програма за

подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия

механизъм на Европейското икономическо пространство

1 .  Мулти култи китчън
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Мулти култи картата стартира в София през 2013 г. През 2015 г. тя порасна

до социален франчайз в 7-те най-големи български градове. Мулти култи

картата показва културното и кулинарното богатство на България. Тук ще

намерите автентични ресторанти, пекарни, сладкарници, магазини,

собственост на българи, бежанци, чужденци от ЕС и трети страни от над

20 държави. Всички те споделят парченце от своята лична история,

разказват за любимите ястия от детството си, признават кое харесват в

България и кое им липсва от родината и така ни стават близки. Тяхната

история е илюстрирана с много любов от художниците на международно

награждаваното студио Компот колектив. Мулти култи картата е

разпозната като добра практика и социална/културна иновация на

национално и европейско ниво, вкл. от Европейската комисия.

През 2016 г. разширихме Картата на национално ниво като "социален

франчайз".

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/bg-map

Времева рамка:  2013 г. - към момента

Финансиране през 2016 г.: като стопанска дейност и по Програма за

подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия

механизъм на Европейското икономическо пространство

2 .  Мулти култи карта
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Пакистан на Саиф-ур Рехман от Punjabi Food (29 януари 2016 г.)

Русия на Наталия Хитрина от ресторант Арбат (26 февруари 2016 г.)

Сирия на Джули Татуз (12 март 2016 г.)

Индия (Аюрведа) на д-р Мона Кошик от Swaagat (10 юни 2016 г.)

Сърбия на Далибор Маринкович от Котилото (10 октомври 2016 г.)

Ирак на Фреди Бениамин от Ашурбанипал (24 октомври 2016 г.)

Ирак на Фреди Бениамин от Ашурбанипал (8 ноември 2016 г.)

Ирак на Фреди Бениамин от Ашурбанипал (19 ноември 2016 г.) 

Тъй като храната е основното ни средство за представяне на непознати

култури, съвсем естествено ни хрумна да започнаме да организираме

кулинарни курсове. И го направихме. От 2013 г. насам даваме възможност на

талантливите домакини на Мулти култи китчън и готвачите на

ресторанти от Мулти култи картата да ви научат на едно-две неща за

готвенето на традиционни ястия от далечни земи. Това също е чудесен

начин да си поговорим и да се опознаем по-добре. Забавно е, вкусно е и ни

дава нови възможности. 

През 2016 г. организирахме редица кулинарни курсове за деца и възрастни,

сред които:

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/bg-courses

3 .  Мулти култи

кулинарни курсове

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г.

Времева рамка: 2013 г. - към момента

Партньори: Кулинарно училище Амюз Буш

Финансиране през 2016 г.: като стопанска дейност
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Организирахме тренинг за медийни професионалисти в партньорство със

Софийски университет 

Кампанията представихме чрез медиен обяд и два кулинарни курса за

блогъри и в продължение на няколко месеца десетки хора от цялата страна

ни изпращаха приготвените от тях чуждестранни рецепти. 

Организирахме фото изложба с лицата и ястията на кампанията – над 30

мигранти и бежанци от над 20 държави, която само на откриването бе

посетена от над 500 души и привлече огромен позитивен медиен интерес.

„Многообразието е вкусно“ е национална медийна кампания, която цели да

покаже кулинарното богатство, което чужденците носят в България, като

същевременно се противопостави на ксенофобията и дискриминацията по

позитивен и иновативен начин. „Многообразието е вкусно“ провокира все

повече българи да опитат да приготвят нови, интересни и вкусни ястия,

както и дава възможност на мигрантите и бежанците да представят най-

доброто от своята кухня и култура. С помощта на над 10 медийни партньора

рецептите и историите на чужденците стигат до стотици хиляди души, а

30 000 картички с дизайн на Компот колектив се разпространяват в над 12

български града. В допълнение:

Проектът беше представен на различни конференции и събития в София,

Будапеща,  Братислава, Брюксел и др.

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/diversity-is-tasty-bg

4 .  Многообразието е

вкусно

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г.

Времева рамка: Ноември 2014 – януари 2016 г. 

Финансиране: Програмата за подкрепа на неправителствените организации в

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство
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От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за

деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци).

Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се

запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения,

докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта

е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на

интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят

заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и

ксенофобия. Събитията в рамките на програмата варират от креативни арт

работилници през учене на език чрез месене на хляб до спортуване навън.

През 2016 г. организирахме  над 15 събития в София като училищни празник с

песни, танци, фокуси, работилници и др., готвене, шоколадова работилница,

месене на хляб, тренировки по крикет и др.

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/children-programme-bg

5 .  Мулти култи детска

програма

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г.

Времева рамка: 2016 г. - към момента

Партньори през 2016 г.: CVS България, Каритас София, 105 СОУ, 163 ОУ,

Ашурбанипал, Stanimira Chocolate House, Амюз буш, Сдружение Глобално

творчество, United Cricket Club, Хлебни къщи и др.

Финансиране през 2016 г.: 1000 km Balkan Charity Challenge, ViabilityNet 2.0
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В рамките на 7 късометражни фима представихме 7 утвърдени чуждестранни

артисти от Перу, Япония, Холандия, Пакистан, Англия, Гърция и Русия, които

са избрали да живеят и творят в София. Увлекателните видеа на режисьора

Николай Василев разказват за живота и креативния процес на талантливите,

позитивни и интересни личности – музикант, сценограф, режисьор, художник,

актьор, дигитален артист, танцьор, както и за връзката им със София и за

това как градът ги вдъхновява да се развиват професионално. 

Сред героите на филмите са хора като Пиеро Епифания, който смесва

традиционни перуански инструменти като кахона с гайдата и кавала и

създава иновативни музикални проекти, Саиф ур Рехман, който поставя

пакистански драми в ресторанта си в Студентски град и всяка седмица

тренира на крикет на маса български деца с тежки ментални и двигателни

увреждания, английския режисьор Том Кърк, който снима музикален клип и се

представя като морско създание, което се чувства в чужди води. И още!

Филмите имаха премиера в Дом на киното (26 октомври 2016 г.) и след това се

излъчваха по БНТ.

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/7-movies-bg

6 .  7  филма за 7 артисти 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г.

Период на изпълнение: Февруари – октомври 2016 г.

Партньори: 7 лъча

Финансиране: Столична община и Програма Култура и София – Град на киното
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Ще направят проучване за нагласите на младежите за филантропията,

дарителството, доброволчеството, гражданското участие,

солидарността чрез фокус групи и забавен онлайн тест;

Ще създадат Европейски онлайн музей на солидарността с вдъхновяващи

истории, снимки, видео, аудио;

Ще организират национални Фестивали на солидарността с поредица

събития като концерти, изложби, дискусии, кулинарни събития и т.н.;

Ще  организират  голяма международна конференция на солидарността в

Белград, която ще обсъди успехите и пречките пред солидарността със

специален фокус върху насърчаването й сред младите хора.

Проектът цели да проучи и развие отношението към солидарността и

филантропията в европейските общества, както и да стимулира дебат по

темата. Партньорите от 6 държави: 

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/celsolbg

7 .  Да празнуваме солидарността

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г.

Период на изпълнение: Октомври 2016 – септември 2017 г.

Партньори: Ana and Vlade Divac Foundation – водещ партньор (Сърбия), DemNet

(Унгария), Partners Albania (Албания), Foundation RadioKit (Полша), Mladiinfo

International (Македония), Multi Kulti Collective (България)

Финансиране: ЕС чрез Програма „Европа за гражданите”
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8 .  Други 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г. 12

Американската авангардна ritual rock група Odysseus Finn пристига в

България по специална покана на Мулти култи колектив директно от Ню

Йорк, за да представи своя дългосвирещ албум Distraction is the Devil (2015) и

да покаже своето уникално музикално, визуално и литературно шоу в

София, Пловдив и Велико Търново (16-21 юни 2016 г.). София е начална точка

на европейското турне на групата, което ще завърши в Лондон на 2 юли.

Участие на фестивал Изток в парка с певеца Завед Хазли от Бангладеш в

София (28 август 2016 г.)

Мрежата на Мулти култи китчън продължи да се развива в страната и в

Пазарджик беше организирано събитие, посветено на Сирия (3 октомври

2016 г.)



I I .  Дейности на ниво

политики и застъпничество

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2016 г. 13



Жилищното настаняване на граждани на трети страни, вкл. бежанци

Доброволчески и граждански инициативи преди и след бежанската криза

през 2015 г.

Мулти култи колектив  е национален координатор на Европейския уебсайт

за интеграция (EWSI) от 2013 г. EWSI е официален портал на Европейската

комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на

граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за

обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри

практики в областта на интеграцията на мигрантите от всички страни

членки. Ролята на националния координатор е да събира и предоставя

информация за интеграцията в България. EWSI е една чудесна възможност

за всички заинтересовани страни, работещи в областта на интеграцията

в България, да разпространяват информация за своята работа.

През 2016 г. работихме върху специални доклади за: 

 

Повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/bg-ewsi

1 .  Европейския уебсайт 

за интеграция EWSI

Времева рамка: 2013 г. – до момента 

Партньори: Migration Policy Group - водещ партньор

Финансиране: Европейски съюз, ГД „Правосъдие и потребители“
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Участва в работилница на тема Образование за бежанци в Брюксел (1

декември 2016 г.) 

Участва в общо събрание на мрежата на 2 декември 2016 г. и стана

съосновател на новото юридическо лице SIRIUS, базирано в Брюксел.

СИРИУС събира заедно основните заинтересовани страни в миграцията и

образованието в цяла Европа, вкл. вземащите решения, изследователите,

практиците и представителите на мигрантските общности. Мисията на

СИРИУС е да насърчава и подобрява трансфера на знание между

заинтересованите страни, за да подобри образованието на учениците с

мигрантски произход. 

През 2016 г. Мулти култи колектив:

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/bg-sirius

2 .  SIRIUS 

Времева рамка: Мулти култи колектив е член на мрежата от 2013 г. - до

момента

Финансиране: Европейски съюз
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Ще направи национално изследване на тема участието на родителите

мигранти и бежанци в образователния процес

Ще създаде онлайн платформа за комуникация на мрежите на европейско

ниво

Проектът има за цел да подпомогне овластяването на родителите в

образователния процес, особено сред родителите мигранти, чрез създаването

на мрежи за овластяване на родителите мигранти. Мрежите ще преодоляват

съществуващите бариери, предоставяйки на родителите структурирани

възможности да защитават интересите си в ситуации с множество

заинтересовани страни. Подходът на сътрудничество е отразен в името на

проекта „ALFIRK“, което означава „ятото“. По-специално тези мрежи ще

постигнат по-голямо овластяване на родителите мигранти чрез включването

им в процеса на вземане на решения, партниране с голямо разнообразие от

заинтересовани страни и подпомагане на локалния и международен обмен на

практики.

В рамките на проекта Мулти култи колектив:

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/alfirkbg

3 .  Мрежи за овластяване на

родители мигранти ALFIRK

Период на изпълнение: септември 2015 – септември 2018 г. 

Партньори: european forum for migration studies – водещ партньор

(Германия), Risbo (Нидерландия), Leeds Beckett University (Великобритания),

Migration Policy Group (Белгия), Economic and Social Research Institute

(Ирландия), Universitat Autonoma de Barcelona (Испания), и Multi Kulti Collective

(България).

Финансиране: Европейска Комисия, Генерална Дирекция „Образование и

Култура“, програма Еразъм+
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Проучването „Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка” е начален

опит за изследване на мониторинга и оценяването на образованието на

мигранти към настоящия момент в Европа. Преглед на литературата очерта

основните измерения на мониторинга и оценяването на образованието на

мигранти и те бяха използвани за създаването на въпросници, попълнени от

национални експерти от 27 страни – членки на ЕС. Националният експерт в

България е Бистра Иванова от Мулти култи колектив.

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/memabg

4 .  Образованието на

мигранти: Мониторинг и

оценка

Времева рамка: Януари 2016 – февруари 2017 г.

Партньори: Автономен университет Барселона (водещ партньор) + национални

експерти от EU-27 (Бистра Иванова от Мулти култи колектив е българският)

Финансиране: Европейски парламент – Търг “Преглед и мониторинг на

образованието за мигранти в ЕС” (IP/B/CULT/IC/2015-163)
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Проектът на мрежата СИРИУС Многонационално партньорство за

подобряване на образованието на децата бежанци и търсещи закрила в Европа

(PERAE) ще се стреми да попълни тези празнини чрез своите три основни

фази. Всеки национален партньор ще направи desk research и теренно

проучване в своята държава. Теренната работа ще включва интервюта и

включени наблюдения в класове извън училище и в училище на три групи деца

бежанци и търсещи закрила: (1) които са пристигнали в страната преди по-

малко от 2 месеца; (2) които са пристигнали преди 2-12 месеца; (3) които са

пристигнали преди повече от 12 месеца. Теренната работа ще включи и

интервюта/фокус групи с разнообразни заинтересовани страни като

министерства, национални агенции, НПО, директори на училища, учители,

социални работници, родители. Последващият анализ ще идентифицира

предизвикателствата пред децата, ще идентифицира и опише добри

практики и ще очертае взаимодействието между училищната система (с

фокус върху началното и средното образование) и мигрантите.

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/refugee-education-bg

5 .  Подобряване на

образованието на децата

бежанци и търсещи закрила в

Европа

Времева рамка: Януари 2016 – юни 2017 г. 

Партньори: european forum for migration studies – водещ партньор (Германия),

Centre for Migration and Intercultural Studies at the University of Antwerp (Белгия),

Fryshuset (Швеция), Leeds Beckett University (Великобритания), Verikom

(Германия), Risbo at Erasmus University Rotterdam (Нидерландия), University of

Western Macedonia (Гърция), Multi Kulti Collective (България) 

Финансиране: Mercator Foundation
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Времева рамка: Април 2016 - септември 2021 г. 

Партньори: Institute of Public Affairs (Полша) - водещ партньор, Migration

Policy Group (Белгия) - координатор научни изследвания, Сдружение Мулти

култи колектив – старши партньор; Български съвет за бежанци и

мигранти – младши партньор (България), ВКБООН (асоцииран партньор),

People in Need (Чехия), France Terre d’Asile (Франция), ANTIGONE Information

and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence (Гърция),

Menedék – Hungarian Association for Migrants (Унгария), Fondazione ISMU –

Initiatives and Studies on Multi-ethnicity (Италия), Providus (Латвия), Diversity

Development Group (Литва), Maastricht University (Холандия), Centro de Estudos

Sociais, University of Coimbra (Португалия), The Foundation for an Open Society;

The Centre for Public Innovation (Румъния), Peace Institute (Словения), CIDOB –

Barcelona Centre for International Affairs (Испания), Malmö University (Швеция) 

Финансиране: Европейски съюз, Фонд Убежище, миграция и интеграция

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен

транснационален проект, който има за цел да подготви основните

действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се

справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят

резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила.

NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията

на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за

пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи

практики и ще направи оценка на въздействието на промените на

законодателството и политиките. 

Повече информация – http://multikulti.bg/bg/project/niem-bg

6 .  Национален механизъм за

оценка на интеграцията NIEM
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3 международни обучителни събития в Германия, Холандия и Швеция

Наръчник за политики и практики за образованието на младежите

бежанци и мигранти

Международна конференция в Брюксел за представяне на резултатите

от проекта.

Проектът на мрежата СИРИУС Обмен на знание и добри практики за

подпомагане на образованието на младежите бежанци и търсещи закрила

RefuEdu е партньорство между 8 държави и адресира неравния достъп до

висококачествено образование на младежите бежанци и търсещи закрила в

Европейския съюз. В цяла Европа има недостатъчно разбиране на

предизвикателствата, с които се сблъскват децата, както и недостатъчен

международен трансфер на знания и добри практики. 

Проектът допринася за подобряването на ситуацията в страните

партньори чрез:

Повече информация – http://multikulti.bg/bg/project/refuedubg

Времева рамка: Септември 2016 – април 2018 г.

Партньори: Fryshuset – водещ партньор, (Швеция), european forum for

migration studies (Германия), Centre for Migration and Intercultural Studies at the

University of Antwerp (Белгия), Leeds Beckett University (Великобритания),

Verikom (Германия), Risbo at Erasmus University  Rotterdam (Холандия), 

University of Western Macedonia (Гърция), Multi Kulti Collective (България)

Финансиране: Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование и

култура“, Програма Еразъм+

7 .  Подпомагане на

образованието на бежанци
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I I I .  Комуникационни дейности
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Българска национална телевизия

BiT

Евроком

TV+

Телевизия InLife

Българско национално радио

Z Rock 

Радио Гонг 

Дарик Пловдив

Grazia

BBC Goodfood

Меню

Бакхус

Рецепти за здраве

24 часа

Монитор

Новинар

Програмата

GoGuide

Дневник 

WebCafe

Първите 7

Момичетата от града

Mila.bg

Chronicle.bg

Спортал

Пловдив онлайн

ПА медия

Велико Търново утре

НПО портал

През годината Мулти култи колектив имаше над 160 медийни участия, в

които представи своите проекти и дейности, сред които:

Участия в медиите
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IV .  Социално

предприемачество
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Организира 8 кулинарни курса

Организира 3 кулинарни тиймбилдинга

Организира 1 кулинарна демонстрация с 4 готвачи в IKEA (10 декември 2016

г.)

Организира и води кулинарно ателие за деца в Пазарджик (3 октомври 2016

г.)

Организира кетъринг за 14 външни събития и нахрани над 516  техни

гости 

Участва на редица събития и фестивали като Фермерски пазари на

ХранКооп, Диви и красиви на Горичка и др.

През годината Мулти култи колектив разшири стопанската си дейност, или

социално предприемачество, с което цели, от една страна, да подпомогне

мигранти и бежанци, с които работи, а, от друга, да укрепи устойчивостта

на организацията. 

За да постигне тези цели, тази година Мулти култи колектив:

За всички тези дейности си партнирахме с над 15 мигрантски ресторанти,

пекарни и сладкарници. 

Организиране на събития и

дейности със стопанска цел
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V.  Други
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Конференции и срещи1 .
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Модератор на панел на първото  издание на '40 до 40: Форумът",

организиран от Дарик радио като част от 40 до 40 > Проект на Дарик (21

януари 2016 г.)

Участие в конференция на европейските мрежи за политики: Устойчиви

мрежи за включващо образование в Брюксел (11-13 април 2016 г.)

Участие в среща по проект ALFIRK в Брюксел (13 април 2016 г.)

Презентация в Общностен форум: Хайде, общност! на Фондация Виа в

Прага (12-14 май 2016 г.)

Презентация пред студентите от Университета по гастрономчески

науки в Поленцо, т.е. Университета на Slow Food в София (13 май 2016 г.)

Презентация на събитието Световни тенденции в социалното

предприемачество: измерване на ефекта: Успешни примери от България на

Глобалният предприемачески мониторинг България в София (13 юни 2016 г.)

Презентация на международна конференция Ролята на гражданските

организации за противодействие на речта на омразата на Програма за

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП в София (12

юли 2016 г.)

Презентация на семинар за противодействие на речта на омразата -

добри практики и опит от Европа в Будапеща (27 октомври 2016 г.)

Участие в конференция и партньорска среща по проектн NIEM във

Варшава (21-22 ноември 2016 г.)

Модератор на Културен иновационен ден във Велико Търново на мрежата

Европейски културни иноватори (26 ноември 2016 г.)

Презентация на работилница на тема Образование за бежанци в Брюксел (1

декември 2016 г.)

Участие в общо събрание на мрежата SIRIUS и съосноваване  на ново

юридическо лице SIRIUS, базирано в Брюксел (2 декември 2016 г.)



2 .  Специални участия,  награди

и отличия
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Проектът НеБългарите е обявен за "добра практика" от Европейската

комисия 

Председателката на Мулти култи Бистра Иванова е финалист за

наградата Жена на годината на списание Грация 

Мулти култи участва в благотворителния ултра дуатлон 1000 km Balkan

Charity Challenge 

Проектът Мулти култи китчън е включен като добра практика в

сравнителен анализ на тема Доброволчески и граждански инициативи

преди и след бежанската криза през 2015 г., публикуван от Европейската

комисия 

Проектът Многообразието е вкусно е обявен за "добра практика" от

Европейската комисия 



Бистра Иванова - председател 

Калоян Йорданов - заместник-председател

Звезда Ванкова 

Бистра Иванова - председател

Калоян Йорданов - заместник-председател

Звезда Ванкова - член на УС

Панайот Чафкаров - мениджър проекти

Георги Иванов - счетоводител 

Кина Събева - експерт засъпничество

Михаил Новак - IT

Стефан Сучев - фотограф 

Юлия Нитова - счетоводител

Управителен съвет: 

Екип и сътрудници през 2017 г.: 

3 .Основен екип
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4 .  Дарители 
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5 .  Партньори
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Съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 2016 г.
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Финансов резултат



Кредит фотографии/изображения:

Бистра Иванова, IKEA, Institute for Public Affairs, Compote Collective, Creative Visual

Solutions, Odysseus Finn, Панайот Чафкаров. Благодарим ви!

Мулти култи колектив, 2016

Изготвил доклада: 

Бистра Иванова, председател


