Годишен доклад за дейността на сдружение „Мулти култи колектив” за 2013 г.
1. Общи положения. Цели
Сдружението „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, ул. „Иван Сусанин" № 67, ап. 9 („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.
2. Управителни органи
Сдружението има Общото събрание - колективен върховен орган и Управителен
съвет - управителен орган. Управителният съвет е в състав от 3 лица, както следва:
Звезда Димитрова Ванкова (председател), Бистра Петрова Иванова (заместникпредседател) и Кейси Денис Ангелова.
Представителството на Сдружението се осъществява от председателя и
заместник-председателя на Управителния съвет – заедно или поотделно.
3. Дейност
3.1. „Мулти култи китчън” събития – чрез най-старата си инициатива Сдружението
представя чуждестранни кухни и култури в рамките на тематични събития, чиито
домакини са от съответната страна на произход. Целта им от една страна, e да
спомогнат за интеграцията на чужденците в България, като им дадат възможност да
представят своята държава, използвайки езика на кулинарията и изкуството , а от
друга, да повишат информираността на българите за мигрантите и развият приемащо
общество, положително настроено към тези нови малцинства. Обичайно събитията
Мулти култи китчън се организират на доброволчески принцип и от гостите се събират
дарения за покриване на разходите, но понякога се организират за специални случаи и
по искане на организации, които покриват разходите и/или правят дарение в полза на
Сдружението. Инициативата „Мулти култи китчън” е обявена за „добра практика” от

Европейския уебсайт за интеграция на Европейската комисия. През 2013 г. такива
събития бяха проведени в София, както следва:
3.1.1. „Мулти култи китчън”: в рамките на TEDxBG – в рамките на най-голямата
конференция TEDx в България на 12 януари 2013 г. Сдружението организира събитие с
50 участници в „Tea House” в София, на което ги запозна с информация, свързана с
търсещите закрила и бежанците, накара ги да се почувстват като търсещи закрила чрез
ролева игра, запозна ги с бежанци и техните истории чрез „Съвета на жените бежанки в
България” и им даде възможност да дегустират различни ястия от Близкия Изток и
Северна Африка.
3.1.2. „Мулти култи китчън”: Близък Изток в рамките на „Менар филм фест” – в
рамките на фестивала за кино от Близкия Изток и Северна Африка „Менар филм фест”
на 3 февруари 2013 г. в “DADA Cultural Bar” в София Сдружението представи кухнята на
Близкия Изток пред 80 участници, след което последва прожекция на късометражно
кино от региона.
3.1.3. „Мулти култи китчън”: Близък Изток за „Институт Отворено общество –
София” – на специално събитие на 15 февруари 2013 г. в хотел в София Сдружението
представи културата и кухнята на Близкия Изток. Събитието бе по поръчка на Ромската
програма на „Институт Отворено общесто – София” като завършек на обучение на 20
роми медици.
3.1.4. „Мулти култи китчън”: Перу – на 10 март 2013 г. Сдружението организира
тематично събитие за 50 участници, посветено на културата и кухнята на Перу в
перуанския ресторант LOMO в София.
3.1.5. Мулти култи вечеря за Британски съвет – на 13 март 2013 г. Сдружението
организира мултикултурна вечеря в betahaus в София с домакини от Европа и Близкия
Изток за 120 ученици от 6 държави, участващи в проекта “Connecting Classrooms” на
Британски съвет.
3.1.6. „Мулти култи китчън”: Виетнам – на 14 април 2013 г. във “Photosynthesis” в
София Сдружението организира тематично културно-кулинарно събитие за 70
участници, посветено на Виетнам.
3.1.7. „Мулти култи китчън”: Близък Изток за „Сошъл София” – на 18 септември
2013 г. Сдружението организира специално затворено събитие в “Tea House” в София
за 40 члена на социалния клуб Сошъл София, на което представи културата и кухнята на
страните от Близкия Изток.
3.2. Безплатни пешеходки обиколки на София за бежанци и търсещи закрила – на
26 януари 2013 г. се проведе първата безплатна туристическа обиколна на София за
бежанци и търсещи закрила на арабски с партньорство на „Сдружение 365” (тогава
Сдружение „Фрий София тур”) и Държавната агенция за бежанци. Туровете запознават
бежанците и търсещите закрила с историята и архитектурата на София на техните езици
– арабски и френски, и така спомагат за тяхната културна ориентация и интеграция.
През зимата и пролетта на 2013 г. пилотно бяха проведени няколко такива обиколки, в
които участие взеха около 40 души.
3.3. Кулинарни куросове, водени от бежанци и мигранти – на 27 февруари 2013 г.
Сдружението проведе първия си кулинарен курс, воден от бежанци и мигранти, в
партньорство с Кулинарно училище „Амюз буш”, посветен на Доминиканската кухня и
воден от Джоханна Алкантара. Кулинарните курсове са предназначени за любители и
дават възможност на българите да се докоснат до автентичната чуждестранна кухня и
да науча повече за страната на произход на съответния мигрант. От друга страна,

воденето на такъв курс спомага за интеграцията на мигрантите, тъй като освен за
готвене, те разказват за своята страна на произход, нейната история, бит и култура.
3.4. Форум театър за жени бежанки и търсещи закрила – през пролетта на 2013 г.
Сдружението стартира група за форум театър, вдъхновен от „Театъра на потиснатите”, в
партньорство със „Съвета на жените бежанки”. Тази форма на театъра се използва в
цял свят за социална и политическа активност, преодоляване на конфликти,
изграждане на общност, терапия. Основната идея е да се анализира, а не да се дават
отговори, да се „действа“ (да се предприемат действия), а не само да се говори. С
„Театър на потиснатите” жените често откриват решения, които им дават сила да се
справят със собствените си трудности. Сдружението използва театъра като
лаборатория, която да проучи алтернативи на социалните структури на половите и
други дисбаланси на силите. Стартиралата група провежда своите седмични занимания
само 1-2 месеца, защото жените, записани в нея, получават отказ на кандидатурата си
за статут или пътуват в чужбина.
3.5. Мониторинг на Националната програма за интеграция на бежанци в
Република България – мониторингът е възложен на Сдружението от „Български съвет
за бежанци и мигранти” и е финансиран от Върховния комисариат за бежанците на
ООН. Автор на мониторигна е председателят на Сдружението Звезда Ванкова, която
заедно с екипа на Сдружението в периода юни – ноември 2013 г. проведе групови и
индивидуални интервюта с бежанци и лица с хуманитарен статут и експерти,
анализира изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в
България през 2013 г. и представи препоръки на базата на идентифицираните
предизвикателства и добрите практики. Мониторинговият доклад бе представен на 2
декември 2013 г. на кръгла маса в София пред 40 експерти и заинтересовани лица.
3.6. Проект „Сподели вкусната мултикултурна София” – Сдружението създаде
„Мулти култи карта” на София с 26 обекта – автентични чуждестранни и български
ресторанти, магазини, пекарни, сладкарници. Профилът на всеки обект съдържа обща
информация, снимки, интервю със собственика/главния готвач и негов портрет,
нарисуван от партньорите „Компот колектив”. Картата бе изработена в периода
септември – ноември 2013 г. и представена на 30 ноември 2013 г. във „Виваком арт
хол” в София през над 150 души с изложба на портретите и дегустация на кухня от над
10 държави. Картата има уеб и хартиена версия (20 000 бр.) и се разпространява
безплатно. От една страна, повишава видимостта на мигрантите и бежанците в София и
подчертава културното и кулинарното мнообразие на града, а от друга, спомага
икономическата и културната им интеграция. Проектът е съфинансиран чрез
„Дарителски кръг” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Столична
община. Реализира се в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за
Европейска столица на културата – 2019 г.
3.7. Национален координатор на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) през октомври 2013 г. Сдружението бе избрано за национален координатор на
Европейския уебсайт за интеграция на Европейската комисия. Ролята на националния
координатор е да събира, анализира и предоставя информация за интеграцията на
мигранти и бежанци в България – доклади, събития, възможности за финансиране,
добри практики и др.
3.8. Още инициативи, които си струва да бъдат споменати, са:

3.8.1. Организиране на среща на 20 деца от България и Англия в Държавната
агенция за бежанците, където те изпълниха музикална програма на децата бежанци на
30 март 2013 г. Сдружението съдейства на Британски съвет в изпълнение на техен
международен проект.
3.8.2. Участие на фестивала „Изток в парка” на 7 септември 2013 г. и представяне
на кухнята на Близкия и Далечния Изток в лицето на Ирак и Виетнам.
3.8.3. Кетъринг за среща с Дорис Пак – на 13 септември 2013 г. Сдружението
организира близкоизточен кетъринг, поръчан от „Асоциация за развитие на София”, за
събитие в чест на посещението на Дорис Пак в България.
3.8.4. Органзиране на посещение за 40 деца бежанци в Британски съвет за един
културно-образователен следобед. Екипът на Британски съвет организира няколко
образователни игри с децата на английски и български език. Посещението стана
възможно чрез партньорството на „Си Ви Ес – България” и техните доброволци.
3.2. Номинации и награди
Инициативата „Мулти култи китчън” бе номинирана за „Проект на годината” на
Фондация „Лале”.
3.3. Медийно отразявание
Работата на Сдружението бе отразена от над 30 национални и регионални медии в
това число БНТ1, БНТ2, bTV, НОВА телевизия, TV7, Програма Хоризонт, Програма
Христо Ботев, Радио София, Радио Бинар, Дарик радио, BBC Goodfood, Бакхус, Меню,
Капитал Лайт, Тема, Дневник, SofiaLive, Програмата, Словеса, Момичетата от града и
др.
3.4. Членска маса
През 2013 г. Сдружението прие трима нови членове и в края на годината наброява
14 души.
3.5. Финансов резултат - съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за
2013 г.

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на Сдружението и е
част от материалите по дневния ред на редовното годишно Общо събрание на
членовете на Сдружението, свикано за 09.06.2014 г.

