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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 съ-основател 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 2018 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

2018 г.

Дейности
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I .  Дейности „на терен“

(grass root )
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Мулти Култи китчън: Армения – Пазарджик (24 март 2018 г.)

Мулти кули китчън: Индия - Пловдив (22 юни 2018 г.)

Мулти Култи китчън: Русия – Пазарджик (24 октомври 2018 г.)

Мулти култи китчън с шоколади Гайо - Пловдив (24 ноември 2018 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 2018 г. нашите партьори за Пловдив и Пазарджик Съюз за независимо

творческо общуване организираха следните събития:

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

Времева рамка:  Февруари 2011 г. - към момента

Партньори през 2018 г.: Съюз за независимо творческо общуване

Финансиране през 2018 г.: Пловдив 2019

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 2018 г. Съюз за независимо творческо общуване продължиха да добавят

нови места в Пловдив и Пазарджик. 

През 2018 г. видео екип от Братислава дойде до София специално, за да

заснеме видео за картата по поръчка на Европейската мрежа за ненасилие

и диалог - https://youtu.be/z8FAzneeX-w. Така проектът участва в широка

комуникационна кампания на европейско ниво. 

Картата също така бе включена като добра практика в доклада Value-

Based Conflicts in the Regions Between the Oder and the Danube на PDCS,

Братислава. 

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

Времева рамка:  2013 г. - към момента

Партньори през 2018 г.: Съюз за независимо творческо общуване

Финансиране през 2018 г.: Пловдив 2019

2 .  Мулти култи карта
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Ирак с Фреди (29 ноември 2018 г.)

Ирак с Фреди (30 ноември 2018 г.)

Коледно пънче / Bûche de Noël с Хани Таук (1 декември 2018 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 ноември 2018 г. отворихме нашия Мулти

култи център, където провеждаме курсовете. 

В самия край на 2018 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 2018 г.

Времева рамка: 2013 г. - към момента

Финансиране през 2018 г.: като стопанска дейност
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Работилница по афганистански хвърчила в 66 СУ (9 февруари 2018 г.)

Ученици бежанци и българи посещават изложба за открития (1 март 2018 г.)

Джак и бобеното стъбло за деца българчета и бежанци (25 април 2018 г.)

Трите прасенца сближават деца българчета и бежанци (2 май 2018 г.)

Танцуващи животни, танцуващи деца българчета и бежанци (15 май 2018 г.)

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 2018 г. организирахме няколко събития, сред които:

В допълнение, тази добра практика беше пренесена и в Пловдив и Пазарджик

от нашите партньори Съюз за независимо творческо общуване, които

организираха две културно-образователни събития. 

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

4 .  Мулти култи детска

програма

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2018 г.

Времева рамка: 2016 г. - към момента

Финансиране през 2018 г.: 1000 km Balkan Charity Challenge и Пловдив 2019
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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 български 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:

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

5 .  Овластяване на

общностите в Европа
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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



Целта на проекта Нови корени: Мигранти срещат общността чрез

култура, земеделие и храна е да създаде мултикултурна градина и Мулти култи

гардън фест в Милано – място, където многообразието съжителства в духа на

участието. Проектът се фокусира върху създаването на зелени пространства в

града чрез изкуство, култура, природа, храна и участие в устойчив модел на

социална иновация в културен контекст, който овластява мигрантските

общности като съ-създатели. Културата се използвана за социо-културна

трансформация и активизиране на процесите на рефлексия и участие.

Първият Мулти култи гардън фест се проведе на 5-6 октомври 2018 г.

в CasciNet, фантастична градска градина в Милано.

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/project/new-roots-bg 

Времева рамка: Януари – ноември 2018 г.

Партньори: CasciNet (Италия) и Мулти култи колектив

Финансиране: Tandem Europe е инициатива на European Cultural

Foundation и MitOst e.V. заедно с Fondazione Cariplo с допълнителна подкрепа от

Robert Bosch Stiftung, Stavros Niarchos Foundation и Fonds voor Cultuurparticpatie.

6 .  Нови корени
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Културните мениджъри (КМ) срещат редица предизвикателства, които

често могат да доведат до „прегаряне“ (burnout). Техните възможности за

развитие на капацитет са ограничени и са най-вече в сферата на

придобиването на професионални умения, а не личностно развитие.

Проектът Re-Creation Camp: Превенция на прегарянето при културни

мениджъри цели да предложи решение, което ще доведе до по-способни,

балансирани, креативни и щастиви КМ. Re-Creation Camp предлага 4 пълни

дни + 2 дни за пътуване за сигурно място за рефлексия, взаимно учене,

анализ, опитване на нови методи за по-добър баланс между професионалния

и личния живот за малки групи КМ от Европа и отвъд.  

Повече информация – http://multikulti.bg/bg/project/re-creation-camp

7 .  Re-Creat ion Camp
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Времева рамка: Януари 2018 – януари 2019 г.

Партньори: Multi Kulti Collective (BG) – водещ партньор, Creators Association

(BG), Fabrica de Pensule (RO), Asociati̦a ARTA în dialog (RO), Sigma Development

(RO)

Финансиране: Гьоте институт и фонда на Академията за културен

мениджмънт София, Букурещ и Солун



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

8 .  Мулти култи китчън –

Устойчива социална иновация

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2018 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.

На 19-20 май 2018 г. Мулти култи колектив, заедно с местния си асоцииран

партньор Storytelling.bg и любезната подкрепа на Гьоте институт България,

организира 2-дневна международна работилница в София на

тема Разказвачество за социална промяна, за да повиши на капацитета на

правещите промяна в България.

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

9 .  Разказвачество
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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)



10 .  Други 
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Заедно с Каритас - София и CVS - България съ-организирахме ново издание

на Фестивал на солидарността в София (23-24 юни 2018 г.)

Съдействахме при организирането на турне в България и Италия на

нюйоркския изпълнител Sky White Tiger (София, Пловдив, Велико Търново,

Благоевград, Милано - септември-октомври 2018 г.)

Съ-организирахме K-Pop събитие с песни, танци, корейска кухня и игри за

280 младежи (22 декември 2018 г.)



I I .  Дейности на ниво

политики и застъпничество
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Обзор на правната рамка, политиките, дейностите и заинтересовните

страни в сферата на интеграцията на мигранти и бежанци в България

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.

В допълнение, тази година работихме върху:

 

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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Организирана националната кръгла маса Образованието на децата

бежанци: какво постигнахме и какво ни предстои - с любезното

съдействие на Гьоте институт България

Участва в годишната конференция за политики в Брюксел 

Участва в годишното Общо събрание на мрежата 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 2018 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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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

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

4 .  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+

5 .  Подпомагане на

образованието на бежанци
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I I I .  Комуникационни

дейности
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bTV

Нова телевизия

ТВ Европа

Българско национално радио 

Дарик радио

Успелите

Good Story

Моето Здр@ве

PA Media

Зов нюз

Плевен за Плевен

НПО портал

През годината Мулти култи колектив имаше над 25 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 3 кулинарни курса като стопанска дейност 

Организира 4 кулинарни тиймбилдинга, вкл. за всички минали, настоящи

и бъдещи директори на Европейска столица на културата в Пловдив 

Организира кетъринг за 21 външни събития и нахрани вкусно над 1,315 

техни гости 

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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Участие в работилница Challenges and Opportunities in Education for refugee

and asylum seeking youth in Europe: Exchange of Knowledge and Good Practices

в Стокхолм (5-9 февруари 2018 г.)

Участие в среща на мрежата TANDEM Europe в Португалия (8-11 февруари

2018 г.)

Участие в междунардоан конференция по проект NIEM във Варшава (13-15

февруари 2018 г.)

Участие в среща по програма European Forum Diversity and Cooperation на

MitOst в Берлин (15-19 февруари 2018 г.)

Участие в първи семинар на програмата Education on Europe на Фондация

Робърт Бош в Киев (11-14 април 2018 г.)

Участие в работно посещение на тема социално предприемачество с

мигранти и бежанци в Сицилия, организирано от БЦНП (23-27 април 2018 г.) 

Участие в Idea Challenge на програма Advocate Europe в Киев (25-29 април

2018 г.)

Участие в работно посещение на CasciNet в Милано (7-12 май 2018 г.)

Участие в Софийски интеграционен одит на Асоциация за развитие на

София (16 май 2018 г.)

Презентация на годишната международна конференция на UNITED в

Будапещ в панела на Организацията за сигурност и сътрудничество в

Европа (ОSСЕ) (24 май 2018 г.)

Участие и модерация на панел Фалшиви новини по света на международна

конференция Между фактите и фалшивото: изграждане на устойчивост

срещу дезинформация в София (28-29 май 2018 г.)

Презентация на международна конференция Да живеем заедно в мрежата,

посланици на толерантност на Асоциация за развитие на София в София

(21-22 юни 2018 г.)

През годината Мулти култи колектив активно участва в редица конференции

и срещи, където представи дейността си, напр.:

Конференции и срещи ( 1 )1 .
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Участие във втория семинар на програмата Education on Europe на Фондация

Робърт Бош в Щутгарт (13-16 юни 2018 г.)

Участие в международната работилница Languages United на AddArt и Arbeit

und Leben в Солун (17-21 юни 2018 г.)

Участие в среща на мрежата TANDEM Europe в Гърция (27 юни - 3 юли 2018 г.)

Участие в работно посещение на CasciNet в Милано (5-9 юли 2018 г.)

Участие в работна среща на Associazione Interculturale Universo в Болоня (5-7

септември 2018 г.)

Участие в третия семинар на програмата Education on Europe на Фондация

Робърт Бош в Тоскана (17-20 октомври 2018 г.)

Участие в проектна среща по проект RefuEdu в Лийдс (17-19 октомври 2018 г.)

Участие в работно посещение на Европейската зелена фондация в Брюксел (19

ноември 2018 г.) 

(продължение)

Конференции и срещи (2)1 .
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Проектът Мулти култи китчън беше представен като добра практика в

сборника Communities of Practice Towards Social Change на Европейската

културна фондация 

Нашата председателка Бистра Иванова беше поканена да връчи наградата в

категорията Най-добър интернационален ресторант на годишните награди

на Go Guide (22 февруари 2018 г.)

Видео екип от Братислава дойде в София специално за да направи видео за

Мулти култи картата, с който участвахме в европейска комуникационна

кампания на Европейската мрежа за ненасилие и диалог (22-23 февруари 2018 г.) 

Снимки на Стефан Сучев от проекта Многообразието е вкусно участваха в

изложбата на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в

България в София (21 май - 4 юни 2018 г.)

Мулти култи картата беше включена като добра практика в сравнителния

доклад Value-Based Conflicts in the Regions Between the Oder and the Danube на

PDCS, Братислава

Голямата част от нашата работа беше включена като добра практика в

доклада Подходи за приобщаване и социално сближаване в общностите, в

които живеят мигранти бежанци в България, изготвен от Фондация "Форум за

наблюдение и анализ на публични политики"

През 2018 г. Мулти култи имаше следните специални участия, награди и отличия:

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

Ваня Иванова - изследовател и обучител 

Весела Деянова - координатор

Георги Иванов - счетоводител 

Диана Недева - координатор

Димитър Николов - координатор 

Илона Ангелова - координатор 

Кина Събева - експерт засъпничество

Любен Любенов - координатор

Михаил Новак - IT

Симеон Николов - координатор 

Хермина Емирян - обучител

Юлия Нитова - счетоводител

Управителен съвет: 

Екип и сътрудници през 2018 г.: 

4 .Основен екип

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2018 г. 29



6 .  Дарители 
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7 .  Партньори
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Съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.
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Финансов резултат



Кредит фотографии/изображения:

Александра Цветкова, Бистра Иванова, Compote Collective, European Cultural

Foundation, Мария Баракова, Мирела Караджова, Николай Дойчинов, Панайот Чафкаров,

Сара Филипели, Федерика Висмара, Фондация Робърт Бош, Cukru. Благодарим ви! 

Мулти култи колектив, 2018

Изготвил доклада: 

Бистра Иванова, председател


