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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. 

През 2017 г. Мулти култи съоснова Европейската мрежа за ненасилие и

диалог. 

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 2017 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

2017 г.

Дейности
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I .  Дейности „на терен“

(grass root )
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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 2017 г. се фокусирахме върху стратегията за развитие на проекта. 

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

Времева рамка:  Февруари 2011 г. - към момента

Финансиране през 2017 г.: European Cultural Foundation

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 2017 г. се фокусирахме върху стратегията за развитие на проекта.

В допълнение, Картата беше презентирана като добра практика в

международната конференция Value Conflicts and Violence в Братислава на

PDCS (6 април 2017 г.), както и на среща на Европейската мрежа за ненасилие

и диалог в Братислава (30-31 октомври 2017 г.).

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

Времева рамка:  2013 г. - към момента

Финансиране през 2017 г.: European Cultural Foundation

2 .  Мулти култи карта
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Армения на Хермина Емирян (21 януари 2017 г.)

САЩ на Рори Милър от Ах! Бирена работилница (17 февруари 2017 г.)

Армения на Хермина Емирян (11 март 2017 г.)

Армения на Хермина Емирян (1 април 2017 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 2017 г. организирахме няколко кулинарни курса, 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 2017 г.

Времева рамка: 2013 г. - към момента

Партньори: Кулинарно училище Амюз Буш

Финансиране през 2017 г.: като стопанска дейност
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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 2017 г. организирахме около 20 събития в София като посещения на музеи,

месене на хляб, забавна математика, готвене, компостиране, роботика,

астрономия, крикет на маса за деца с увреждания, катерене и др. 

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

4 .  Мулти култи детска

програма

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2017 г.

Времева рамка: 2016 г. - към момента

Партньори през 2017 г.: CVS България, Каритас София, Музейко, Хлебни къщи,

Био игри, Забавна математика, Ашурбанипал, Асоциация за устойчиви

практики Нашият квартал, Robopartans, FunTopia, Жар Театър, United Cricket

Club, Общински център за извънучилищни дейности – с. Байкал, Russian Man’s

Tourist Office for Lost Souls и др. 

Финансиране през 2017 г.: 1000 km Balkan Charity Challenge , TELUS International,

ФРГИ, Meet and Code, TechSoup, SAP и др.
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Направиха проучване за нагласите на младежите за филантропията,

дарителството, доброволчеството, гражданското участие,

солидарността чрез фокус групи и забавен онлайн тест;

Създадоха Европейски онлайн музей на солидарността с вдъхновяващи

истории, снимки, видео, аудио;

Организираха национални Фестивали на солидарността с поредица събития

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

Организираха и участваха в 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

5 .  Да празнуваме солидарността

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2017 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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Направихме проучване на нагласите към миграцията и речта на омразата

сред младите хора в София, Харманли и Белене

Участвахме в обучение за обучители по методологията Active Citizens на

Британски съвет в Хърватска 

Обучихме 30 млади лидери и ги подкрепихме да реализират 10 свои идеи за

малки инициативи

Организирахме заключителна 3-дневна конференция в София

Целта на проекта е да деконструира процеса на стигматизация на

мигрантите, като подпомогне общностите да преодолеят стереотипите и да

развият алтернативен наратив за по-точно приемане на мигрантите и

бежанците в страните от Централна и Източна Европа. Партньорите са от 7

държави, които подпомагат интеграцията на мигранти, развитието на

общности и насърчаването на развитието на политики в сферата на

миграцията, основано на факти.

В рамките на проекта ние от Мулти култи колектив:

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/empowering-communities-bg

6 .  Овластяване на

общностите в Европа

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2017 г. 10

Времева рамка: Януари 2017 – юни 2018 г.

Партньори: British Council – водещ партньор (Великобритания), Romanian

National Council for Refugees (Румъния), Menedek (Унгария), Institute of Public

Affairs (Полша), Centre for Peace Studies (Хърватска), People in Need (Чехия), Milan

Simecka Foundation (Словакия), Multi Kulti Collective (България)

Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите



Мулти култи китчън е първата инициатива на Мулти култи колектив и

съществува от 2011 г. Във времето се доказа като успешен модел за

овластяване на мигранти, създаване на позитивен интерес от страна на

приемащото общество към тяхната култура, история, кулинария, градене

на мостове между хората и предизвикване на смислен дебат за

солидарност и взаимно разбирателство. Той е разпознат като добра

практика и социална/културна иновация на национално и европейско ниво,

вкл. от Европейската комисия.

Настоящият проект цели да направи проучване на устойчивите социални

иновации на европейско ниво и да подпомогне българската Мулти култи

китчън мрежа да създаде своя собствена стратегия, базирана на местния

контекст и нужди на партньорите.

Проектът беше избран за подкрепа от Европейската културна фондация

като една от 25 идеи от над 600 кандидатури от ЕС, Близкия Изток и

Северна Африка след Idea Camp 2017 на тема Moving Communities в Мадрид.

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

7 .  Мулти култи китчън –

Устойчива социална иновация

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2017 г.

Времева рамка: Май 2017 – Септември 2018 г.

Финансиране: European Cultural Foundation
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През 2017 г. Мулти култи колектив стана партньор на международната

НПО Federation for European Storytelling (FEST), европейска мрежа на

организации, активни в сферата на разказвачеството. Мрежата FEST получи

финансиране за мрежи от програма Creative Europe на Европейската комисия,

за да реализира серия разказвачески дейности в Европа. Основната цел на

проекта е да повиши броя и качеството на разказваческите събития и

дейности в Европа, да повиши професионалните компетенции на актьорите

и заинтересованите страни, да разшири сферата на приложение на

разказвачеството и да създаде европейска структура за споделяне и

сътрудничество.

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

8 .  Разказвачество

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2017 г. 12

Времева рамка: Юни 2017 – май 2019 г. 

Партньори:  Storytelling.bg  е местен асоцииран партньор 

Финансиране: Европейската комисия, Програма Creative Europe, Federation

for European Storytelling (FEST)



9 .  Други 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2017 г. 13

Участие в Traveler on Stage в София заедно с готвачи от 4 страни и

представяне на чуждестранна кухня (8 април 2017 г.)

Участие в тържество по случай Първия учебен ден на Англо-Американското

училище в София заедно с готвачи от 4 държави (26 август 2017 г.)

Участие в КвАРТал фестивал 2017 г. с два брънча (16-17 септември 2017 г.)

Съорганизиране заедно със Слоу фууд България и Фондация Синергиа на

Салон де Радика с прожекция на 4 документални филма на тема

радикализъм, придружени с дискусия и вкусна мултикултурна вечеря (8

август 2017 г.)

Мулти култи стана един от съоснователите на Европейската мрежа за

ненасилие и диалог, водена от PDCS в Братислава (октомври 2017 г.)

През декември 2017 г. заедно с United Cricket Club съорганизирахме два

турнира по крикет на маса за деца със специални нужди 



I I .  Дейности на ниво

политики и застъпничество
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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.

 

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 срещата на европейските образователни мрежи за политики

за преглед на Рамката за ключови компетентности в Брюксел (4-5 април

2017 г.)

Участва в годишното Общо събрание на SIRIUS в Брюксел (5 април 2017 г.)

Участва в конференцията Как европейските учители се подготвят за

многообразието на Risbo и SIRIUS в Ротердам (21 юни 2017 г.)

Участва в среща на SIRIUS в Ротердам (21 юни 2017 г.)

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 2017 г. Мулти култи колектив:

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

2 .  SIRIUS 2 .0

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

момента

Финансиране: Европейски съюз
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Направи национално изследване на тема участието на родителите

мигранти и бежанци в образователния процес

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.

През 2017 г. излезе пълният доклад - 

http://multikulti.bg/wp-content/uploads/2017/02/IPOL_STU2017585903_EN.pdf

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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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

5 .  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+

6 .  Подпомагане на

образованието на бежанци
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Нашата съоснователка Звезда Ванкова, адв. Валерия Иларева от Фондация

за достъп до права ФАР и Димитър Бечев от Институт за европейски

политики публикуваха полиси брийф България, ЕС и бежанската криза: Как

да подобрим политиката на предоставяне на международна закрила и

интеграция на бежанците? - http://eupolicy.eu/blgariya-bezhanskata-kriza-nov-

doklad-na-iep/

7 .  Други
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I I I .  Комуникационни

дейности
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Българска национална телевизия

Bulgaria on Air

BiT

Българско национално радио 

Дарик радио 

Радио Фокус

Капитал Light

Balkan Insight

Рецепти за здраве

Програмата

Go Guide 

Виж! София 

Dnes.bg

Момичетата от града

Мила.бг

iWoman 

НПО портал

През годината Мулти култи колектив имаше над 60 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 4 кулинарни курса

Организира 2 брънча 

Организира 4 кулинарни тиймбилдинга

Организира кетъринг за 13 външни събития и нахрани вкусно над 635 

техни гости 

Участва на Фермерски пазари в София на ХранКооп 

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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Презентазия по време на Asylum & Migration Impact Lab на Hertie School of

Governance в Берлин (27-28 януари 2017 г.)

Участие в годишна среща на редакторите на EWSI в Брюксел (30-31 януари

2017 г.)

Участие в Idea Camp на тема Moving Communities на Европейската

културна фондация в Мадрид (28 февруари - 4 март 2017 г.)

Участие в Европейския миграционен форум в Брюксел (2-3 март 2017 г.)

Участие в работна среща по проект Овластяване на общностите в

Европа, воден от Британски съвет, във Варшава (7-10 март 2017 г.)

Панелист в дискусия Чужденците сред нас: Как да отговорим на

враждебността срещу мигрантите на IPA и Британски съвет във Варшава

(10 март 2017 г.)

Участие в работна среща по проект ALFIRK в Барселона (20-22 март 2017 г.)

Участие в работна среща и работилница по дигитално разказвачество по

проект Да празнуваме солидарността в Краков (23-25 март 2017 г.)

Участие в работна среща по проект RefuEdu в Брюксел (4 април 2017 г.)

Участтие в срещата на европейските образователни мрежи за политики

за преглед на Рамката за ключови компетентности в Брюксел (4-5 април

2017 г.)

Участие в годишното Общо събрание на SIRIUS в Брюксел (5 април 2017 г.)

Презентация в международната конференция Value Conflicts and Violence в

Братислава на PDCS (6 април 2017 г.)

Участие във Форум на общностите на Фондация Виа в Прага (27-28 април

2017 г.)

Презентация на алумни среща на програмата Viability на Фондация Виа в

Прага (29-30 април 2017 г.)

Презентация на годишна среща Точки на пресичане на Форум Гражданско

участие в София (16 май 2017 г.)

Реч на официален коктейл на Столична община и Комитета на регионите

в София (18 май 2017 г.)

Презентазия на конференция Интеграцията на бежанците в приемащите

общества на Фондация за достъп до права - ФАР във Варна (5 юни 2017 г.)

Конференции и срещи ( 1 )1 .
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Презентация на Деня на културното разнообразие, диалог и развитие на

Фондация на бизнеса за образованието в София (5 юни 2017 г.)

Участие в работна среща и пресконференция на Онлайн музей на

солидарността в Будапеща (12-14 юни 2017 г.) 

Участие в работна среща по проект RefuEdu в Ротердам (19 юни 2017 г.)

Участие в конференцията Как европейските учители се подготвят за

многообразието на Risbo и SIRIUS в Ротердам (21 юни 2017 г.)

Участие в среща на SIRIUS в Ротердам (21 юни 2017 г.)

Презентация на Culture Open Source Forum 2017 на Cultural Innovators Network

в Берлин (31 август - 2 септември 2017 г.)

Презентация на международна конференция на солидарността на Фондация

Дивац в Белград (26 септември 2017 г.)

Участие в регионална среща на Академията за културен мениджмънт на

Гьоте институт в София (28-30 септември 2017 г.)

Участие в програмата European Forum Diversity and Cooperation 2017 на MitOst

във Франкфурт на Одър (4-8 октомври 2017 г.)

Участие в първата среща на TANDEM Европа в София (11-15 октомври 2017 г.)

Участие в Leadership Academy: Emerging Innovators Boot camp

на Ashoka и American Expressв Берлин (18-20 октомври 2017 г.)

Презентация на среща на Европейската мрежа за ненасилие и диалог в

Братислава (30-31 октомври 2017 г.)

Презентация на конференция Ролята на младежките организации за по-добро

включване на бежанците в образованието, пазара на труда и обществото,

организирана от Национален младежки форум в София (3 ноември 2017 г.)

Участие в работилница Образование за бежанци и търсещи закрила в Европа

по проект RefuEdu в Хамбург (13-17 ноември 2017 г.)

Работно посещение на Makers for Change в Страсбург и Щутгарт (17-22

ноември 2017 г.)

Презентация на семинар за противодействие на езика на омразата в

интернет в София на Асоциация за развитие на София (23 ноември 2017 г.)

Участие в конференцията Да прекратим образователната сегрегация в

Европа на Мрежата за градско развитие в Брюксел (12 декември 2017 г.)

Конференции и срещи (2)1 .
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Проектът Многообразието е вкусно е включен в сборника за добри практики

Кратки разкази за добри дела, издаден от Програма за подкрепа на НПО в

България по Финансовия механизъм на ЕИП, Институт Отворено общество -

София и ФРГИ (март 2017 г.)

Проектът Многообразието е вкусно е включен като една от само две

български добри практики в доклад на работната група от експерти от

държави-членки на ЕС по междукултурния диалог Как културата и изкуствата

могат да насърчават междукултурния диалог в контекста на миграционната

и бежанската криза (май 2017 г.)

Работата на Мулти култи колектив е включена като добра практика на

сайта на Комитета на регионите във връзка с техен семинар за ролята на

културата за социално включване, който се провежда в София (19 май 2017 г.)

Нашата председателка Бистра Иванова беше поканена да открие новия сезон

на предаването +1 по Дарик радио заедно с избран от нея гост - Луиза

Славкова (3 октомври 2017 г.)

За поредна година участвахме в благотворителния ултрамаратон 1000 km

Balkan Charity Challenge - както като кауза, така и като бегачи. С помощта на

частни и корпоративни дарители набрахме средства за образователна

дейност за деца бежанци и българчета

Номинация за наградата Човек на годината на Български хелзинкски комитет

(декември 2017 г.)

2 .  Специални участия,  награди

и отличия
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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

Валерия Иларева - изследовател 

Ваня Иванова - изследовател и обучител 

Георги Иванов - счетоводител 

Димитър Николов - координатор 

Кина Събева - експерт засъпничество

Любен Любенов - координатор

Михаил Новак - IT

Хермина Емирян - обучител

Юлия Нитова - счетоводител

Управителен съвет: 

Екип и сътрудници през 2017 г.: 

4 .Основен екип
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6 .  Дарители 
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7 .  Партньори
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Съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 2017 г.
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Финансов резултат



Кредит фотографии/изображения:

Бистра Иванова, European Cultural Foundation, Иван Дончев, Instytut Spraw Publicznych,

Николай Николов, Николай Дойчинов, Панайот Чафкаров, Раду Кристи, Христо

Христов. Благодарим ви! 

Мулти култи колектив, 2017

Изготвил доклада: 

Бистра Иванова, председател


