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Създадохме нова програма за подкрепа на млади българи и чужденци,

която ги насърчава да бъдат активни европейски граждани и да

реализират идеите си;

Отворихме първото си собствено пространство Мулти култи център в

София, в което проведохме десетки кулинарни курсове, брънчове, тийм

билдинги, работилници, срещи, конференции и др.

Положихме началото и на иновативна градска Мулти култи градина, в

която българи и чужденци засадиха растения и билки от своите страни

на произход и се грижиха за тях. На Световния ден на доброволчеството

този проект получи националната награда Доброволческа инициатива на

годината, връчена на церемония с Президента на България. 

Мулти култи колектив е амбициозна и смела организация и обича да работи

на няколко полета едновременно - на терен с мигранти, бежанци и българи,

на ниво политики чрез изготвяне на задълбочени проучвания и

застъпничество, в сферата на социалното предприемачество, както и с

широк кръг медии. Основни принципи в нашата работа от самото начало

през 2011 г. са включването и овластяването на мигрантите и бежанците, с

които работим, ученето през целия живот, иновациите, търсенето на

широко партньорство и сътрудничеството с различни заинтересовани

страни. И тази година работата ни се радва на голям интерес на национално

и европейско ниво и многократно бяхме канени да я представяме на различни

конференции и срещи. 

2019 - една хубава и успешна година, в която надградихме вече успешни

инициативи, но и започнахме няколко нови, които скоро получиха признание: 

Сърдечни благодарности на всички съмишленици! Радваме се, че сме заедно!

Приятно четене! 

Бистра Иванова,

Председател

Увод
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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, бул. „Евлоги Георгиев“ 65, ет. 1, ап. 13

(„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

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 03



Дейности

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г.

Дейности на ниво терен (grass-root)

Дейности на ниво политики и застъпничество 

Комуникационни дейности

Социално предприемачество

Участия в национални международни конференции и срещи

И други 

През 2019 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

2019 г.

04



I .  Дейности „на терен“

(grass root )
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USERS IN ASIAМулти култи китчън: Банатски българи (23 ноември 2019 г.)

Мулти култи китчън: Бразилия (23 юли 2019 г.)

Мулти култи китчън: Афганистан (28 юни 2019 г.)

Мулти култи китчън: Европейски съюз (25 май 2019 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 2019 г. организирахме следните събития:

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

Времева рамка:  Февруари 2011 г. - към момента

Партньори през 2019 г.: Фалмис - Дружество на банатските българи в

България, IOM, Фондация Open Sofia, Съюз за независимо творческо общуване

Финансиране през 2019 г.: Столична община чрез Програма Европа 2019,

MitOst и Advocate Europe, Пловдив 2019, Фонд Активни граждани и частни

дарители

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.

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

Времева рамка:  2013 г. - към момента

Партньори през 2019 г.: Съюз за независимо творческо общуване

Финансиране през 2019 г.: Пловдив 2019, Фонд Активни граждани 

2 .  Мулти култи карта
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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. 

През 2019 г. организирахме над 25 кулинарни курса за компании, затворени и

отворени групи. 

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

3 .  Мулти култи

кулинарни курсове

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г.

Времева рамка: 2013 г. - към момента

Финансиране през 2019 г.: Столична община чрез Програма Европа 2019,

Фондация Пловдив 2019 и като стопанска дейност
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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 работилницата през 2019 г. Мулти култи колектив и местният асоцииран

партньор Storytelling.bg избраха темата Solution Oriented Storytelling и на 13-14

април 2019 организирахме международна работилница в Мулти култи

центъра с лектор от Лондон. 

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

4 .  Разказвачество

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 09

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)



5 .  Re-Creat ion Camp:

Превенция на прегарянето

при културни мениджъри
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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. 

През януари 2019 г. организирахме първия Re-Creation Camp в с. Косово в

Родопите със 17 участници от Полша, Германия, Португалия, Франция,

Малта, Румъния, България, Белгия, Йемен, Швеция.

 

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



6 .  Общностите са

крепостите на свободата!
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Community Development тренинг (16 и 18 октомври 2019 г.)

Take Away Toolkit за лидери на общности 

Интервю с трима общностни лидери - Катерина Стоянова от CVS-

България, Руби Муур от Creatives-Sofia/Artist Tree Sofia, Джузепе ди

Бенедето от Foreigners in Sofia and Friends/Фондация Open Sofia 

Преглед на формални, неформални и онлайн общности, които работят с

бежанци и мигранти в България

В редица европейски държави структурите на гражданското общество

срещат трудности в ангажирането на достатъчно активисти, участници,

членове за своята дейност. Проект "Общностите са крепостите на

свободата! – Свързване и овластяване на НПО, онлайн и офлайн общности"

цели да инициира мостове между местните НПО, местните неформални

групи и онлайн общности във всяка една страна партньор.

В рамките на проекта осъществихме:

 

Повече информация – http://multikulti.bg/bg/project/communitiesbg
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Времева рамка: Януари – ноември 2019 г. 

Партньори: Cromo Foundation (Унгария) – водещ партньор, Voluntary Youth

Association (Азербеджан), Social Impact Hub Effendi Villa (Грузия), ASBA

Foundation (Армения), 4Change (Португалия), Multi Kulti Collective (България) 

Финансиране: Фондация Робърт Бош
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Домашна италианска паста с Джузепе Пушеду (17 август 2019 г., Варна)

Ливански хляб с Махер Ал Халил (16 август 2019 г., Варна)

Ливански разядки със Салха и Рим (11 юли 2019 г., София)

Традиционен италиански хляб с Карло Тонели (6 юли 2019 г., Варна)

Малинов пай с Кейси Ангелова от САЩ (22 юни 2019 г., София)

Домашна паста с Флориан Дуйар (20 юни 2019 г., Пловдив) 

Йоркширски пудинг с ягоди и сметана с водещ Кийт Кели (18 май 2019 г.,

Пловдив) 

Индийски хляб наан с Прамод Сингх (9 май 2019 г., Пловдив)

Споделяне на хлябове и истории с ливанеца Хани Таук (23 април 2019 г.,

София)

Жителите на Пловдив, Варна и София (пре)откриха културното

многообразие на своите градове. Популярни чуждестранни кулинари не само

представиха рецепти за хлябове и тестени изделия от своите страни, но и

споделиха своята „българска“ история – какво ги е довело и как са останали

в България. Те разкриха защо са избрали страната и какво ги привлича да

живеят тук, разказаха забавни случки от битието си на чужденци в „нашия

свят“ и какви са предизвикателствата, с които се налага да се справят. 

В рамките на проекта се проведоха 9 събития в София, Пловдив и Варна:

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

7 .  Разнообразни заедно -

споделяне на хлябове и

истории
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Времева рамка: Февруари – юли 2019 г. 

Партньори: Мрежа Хлебни къщи (водещ партньор), Мулти култи колектив 

Финансиране: Фондация Пловдив 2019
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2 събития за съ-създаване 

4 Мулти култи китчън събития (Бразилия, Афганистан и 2 брънча) 

6 кулинарни курса (Доминикана, Бразилия, Сицилия, два Армения и един 3

готвачи = 1 вечеря с готвачи от САЩ, Италия и България) 

Проектът цели да подкрепи първите стъпки на новия Мулти култи център

– иновативен социално-културен център, който среща чуждестранните и

местни общности в едно свободно и защитено пространство. Това е първо

по рода си пространство в София с цел подкрепа на града като столица на

толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и

екстремизма. Центърът е иновативен по подходите, които използва, а

именно съ-създаване заедно с чуждестранните общности, даването им на

възможност сами да организират различни интерактивни събития като

дебати, работилници, обучения, общностни събития, кулинарни курсове,

културни събития и др. Простанството е сътрудничество между Мулти

култи и ливанеца Хани Таук от Caramel.bg и залага на устойчивия подход за

финансиране, като някои събития и дейности ще бъдат подкрепени по

проекти, а други ще търсят съ-финансиране по бизнес модел с плащане на

такса вход, наемане на пространството за събития и др. 

По проекта се проведоха 12 събития: 

За повече информация – http://multikulti.bg/bg/project/centerbg

8 .  Мулти култи център:  

Съ-създаване и първи стъпки

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г.

Времева рамка: Февруари – септември 2019 г.

Финансиране: Столична община чрез Програма Европа 2019
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6 общностни срещи за съ-създаване с над 120 участници – българи,

граждани на ЕС, граждани на трети страни, бежанци и търсещи закрила,

хора с интелектуални затруднения, служители на международни

компании

Фестивалът Нови корени (26 октомври 2019 г.). Участие взеха над 80

души от България, Белгия, Иран, Афганистан, Италия, Франция, Ливан,

Бразилия, Япония.

Градска градина Мулти култи среща българи и чужденци и подпомага

двустранния процес на интеграция чрез споделено отглеждане на ядливи и

декоративни растения от целия свят, организиране на общностни и

културни събития и обмен. Градината е част от Мулти култи център в

София и е предоставена безвъзмездно от нашите партньори Caramel.bg –

френска пекарна, чийто собственик е Хани Таук. За дизайн, изграждане и

фасилитиране на събитията в градината Мулти култи колектив покани

Илона Ангелова и арх. Никола Василев от UrbaCulture.

В рамките на проекта бяха организирани:

На Световния ден на доброволеца 6 декември 2019 г. проектът получи

наградата Доброволческа инициатива на годината, връчена на церемония с

участието на Президента на България. 

 

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

9 .  Съ-създаване и първи

стъпки на мултикултурна

градска градина

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г.

Времева рамка: Март – октомври 2019 г. 

Финансиране: Столична община по програма “Социални иновации” 
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89%
USERS IN ASIA

Младежка работилница за еко продукти и ролята на ЕС за екологични

политики (21 ноември 2019 г.) 

Младежки кулинарен курс за zero waste готвене (27 ноември 2019 г.) 

Младежка вечер с разказване на истории (28 ноември 2019 г.) 

Проектът има за цел да повиши знанията и чувството за принадлежност

към Европа за 36 мигранти и местни младежи в три страни – Италия,

България и Германия, както и да им даде възможност да реализират

собствените си идеи за Европа в своите местни общности.

На 24-29 юли 2019 г. се проведе международно обучение в Германия с участие

на 12 участници от България – мигранти, бежанци и българи. След като се

върнаха в България, те разработиха свои проекти и получиха финансиране,

за да ги реализират. През ноември 2019 г. те организираха и проведоха 3

успешни събития: 

На 4 декември 2019 г. се проведе заключително събитие по проекта, в което

младежите представиха инициативите си пред широка публика. Специални

гости бяха група Африк Там-Там от Бенин от Асоциацията на африканците

и техните симпатизанти в България.

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

10 .  Н/Вашата Европа? ! :  Засилване

на чувството за европейска

принадлежност на младите

мигрантски лидери

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г.

Времева рамка: Март – декември 2019 г. 

Партньори: migration_miteinander (Германия) – водещ партньор, Associazione

Interculturale Universo (Италия), Multi Kulti Collective (България) 

Финансиране: Robert Bosch Foundation

15



89%
USERS IN ASIA

Проектът е дългосрочен тренинг за насърчаване на социалното включване

на особено уязвимите млади бежанци чрез неформално образование (НФО).

Обучението е предназначено за 25 специалисти от България, Германия,

Гърция, Италия и Турция, които работят директно с целевата група. Чрез

проекта участващите младежки работници се запознават с инструменти

на НФО, но също така създадат, изпробват и консолидират адаптирани

инструменти за НФО, които ще бъдат събрани и представени в наръчник.

Участниците са социални и младежки работници, междукултурни

медиатори, преподаватели и лидери от бежанската общност,

заинтересовани да научат повече за методите на НФО и да ги прилагат в

работата си. 

 

На 17-22 ноември 2019 г. в Солинген, Германия се проведе първия тренинг по

проекта. Участие в него взеха 5 участници от България – директор на

училище, където учат бежанци, социален работник, студент в

магистърската програма Социална работа с бежанци в СУ, експерт от

Държавна агенция за бежанците. Заедно с колегите си от други европейки

страни те разработиха методи за неформална работа с особено уязвими

млади бежанци и се завърнаха у дома да ги приложат. 

 

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

1 1 .  Социално включване на

особено уязвими млади

бежанци 

Времева рамка: Август 2019 – юли 2020 г. 

Партньори: migration_miteinander e.V. (Германия) – водещ партньор,

Associazione Interculturale Universo (Италия), Conflictus Conflict Resolution

Training and Consultancy (Турция), Allileggie Solidarity Now (Гърция), Multi Kulti

Collective (България) 

Финансиране: Европейски съюз, Програма Еразъм +

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 16



Мигранти с таланти е 3-годишна национална медийна кампания, чиято цел

е да преодолее негативните стереотипи върху мигрантите и бежанците в

България. Нещо повече, кампанията поставя под светлината на

прожекторите техните уникални таланти, силни страни, приноса, който

те носят в страната, като в същото време ги овластява да излязат в

публичното пространство със собствения си глас и почерк. Кампанията

цели да 'нормализира' тяхното присъствие в обществото - в сферата на

изкуствата, кулинарията, бизнеса, спорта, красотата, пътуванията,

лайфстайла и др. - и с помощта на над 30 медийни партньори и 360

публикации на територията на цялата страна да достигне до възможно

най-широка аудитория с посланието: Мигрантите са талантливи. 

Проектът се явява естествено продължение на 8-годишната работа на

Мулти култи, вкл. в областта на медийни кампании в подкрепа на

многообразието, като залага на двупосочен подход - публикации в медиите,

но и живи събития в цялата страна. С помощта на привлекателни

елементи от популярни ТВ формати, кампанията планира тясно да

сътрудничи с редица медии, като предоставя професионални

комуникационни материали, създадени от медийни професионалисти,

студенти по журналистика и самите мигранти и бежанци (текст, фото,

видео, аудио, илюстрации), както и като свързва медии с подходящи

мигранти (за ТВ и радио). 

12 .  Мигранти с таланти

Времева рамка: Октомври 2019 –  октомври 2022 г.

Финансиране: Фонд Активни граждани
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13 .  Други 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 18

Заедно с ВКБООН съ-организирахме благотворителна изложба на сирийския

артист и бежанец Айман Алхарес с културна програма и участието на

около 60 гости (8 ноември 2019 г.)

Заедно със София филм фест съ-организирахме кино прожекция на иранския

филм Три лица за около 80 души и организирахме дискусия и иранска

почерпка след филма (2 декември 2019 г.)

Започнахме работа по фестивал Open Sofia Fest 2020 заедно с Фондация

Open Sofia  и ХранКооп София 

СЪБИТИЯ: 



I I .  Дейности на ниво

политики и застъпничество

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 19



Възможностите за финансиране на интеграционни дейности на местно,

национално и европейско ниво 

Мястото на темата интеграция на мигранти и бежанци в изборите за

евро парламент в България

Дългосрочната интеграция на мигрантите 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.

Тази година 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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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

2 .  Национален механизъм за

оценка на интеграцията NIEM

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
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Съ-организирана заедно с МОН и ВКБООН националната кръгла маса

Положително развитие и стъпки напред за образователна интеграция

на децата бежанци: добри практики от България и Европа

Участва в проучването SIRIUS Watch: Mapping prior learning of newly

arrived migrant pupils

Участва в годишната конференция за политики в Загреб Включващо

образование за всички: от идеи към действия

Участва в годишното Общо събрание на мрежата в Загреб 

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 2019 Мулти култи колектив:

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

3 .  SIRIUS 2 .0

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

момента

Финансиране: Европейски съюз
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Изследователският проект Перспектива на работниците мигранти: Какво

подпомага интеграцията на работниците мигранти в Унгария, Полша,

Румъния и България? има за цел да разбере повече за политиките по

заетостта за мигранти в четири страни от Централна и Източна Европа,

както и да идентифицира ефективни политики, които насърчават

мигрантите да останат в тези страни (а не да отиват в Западна Европа).

Проектът постига целите си чрез изучаване на възможни входни точки за

легална имиграция с особен акцент върху перспективата на мигрантите –

мотиви за имиграция, условия на труд, връзка с новата държава и

общността и др. Проучването цели да предостави релевантна информация

и препоръки за политики: избраните страни са изправени пред сериозен

недостиг на пазар на труда, докато техните правителства предлагат по-

скоро репресивна позиция по отношение на имиграцията. Какви биха могли

да бъдат тези имиграционни политики, които се справят с нарастващото

търсене на работна ръка, като в същото време зачитат

чувствителността на проблема? Резултатите ще бъдат представени в

доклад за всяка страна и заключително проучване, а препоръки за политики

ще бъдат подготвени както на национално, така и на европейско ниво. 

Повече информация – http://multikulti.bg/bg/project/migrant-workers-bg

4 .  Перспектива на

работниците мигранти

Времева рамка: Февруари 2019 – юни 2020 г. 

Партньори: Menedek (Унгария) – водещ партньор, University of Warsaw

(Полша), Romanian Institute for Research on National Minorities (Румъния), Multi

Kulti Collective (България) 

Финансиране: Friedrich-Ebert-Stiftung Будапеща
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5 Други 
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Започнахме работа по проучване по поръчка на брюкселския think tank CEPS

във връзка с интеграцията на европейски граждани в София по проект EU-

CITZEN

Започнахме работа по проучване по поръчка на TILLT, Гьотеборг във връзка

с артистични проекти по темата миграция и убежище в рамките на

проект Borderline Offensive, финансиран от ЕС, програма Креативна Европа 



I I I .  Комуникационни

дейности 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 25



Българска национална телевизия

bTV

Bulgaria on Air

Евроком

Българско национално радио

Дарик радио

Triple E.Y.E Project

Travelling FoodCast

Програмата

Виж! София

GoGuide 

WebCafe

Момичетата от града

iWoman 

Mila.bg

News.bg

Shash.bg

Знаме

НПО портал 

През годината Мулти култи колектив имаше над 85 медийни участия, в

които представи своите проекти и дейности, напр.:

Участия в медиите
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IV .  Социално

предприемачество
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Организира 6 кулинарни курса като стопанска дейност 

Организира 4 кулинарни тиймбилдинга

Организира 1 винена дегустация 

Организира кетъринг за 41 външни събития и нахрани вкусно над 1,860

техни гости 

Осигури храна за Софийски фестивал на науката, организиран от

Британски съвет, който беше посетен от над 10,000 души в рамките на

4 дни

През годината Мулти култи колектив засили 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

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2019 г. 29



Четвъртата среща по програма Education on Europe на Фондаиця Робърт

Бош в Андалусия;

Първата Balkan Hub среща на Trans Europe Halles в Тимишоара;

Европейския миграционен форум 2019 в Брюксел - видеото на кампанията

Многообразието е вкусно се завъртя в Комитета на регионите;

Среща Culture Culture на Edge Ryders в Брюксел;

Годишната конференция на мрежата СИРИУС и Мрежата на центровете

за образователни политики "Включващо образование за всички: от идеи към

действие" в Загреб;

Годишно общо събрание на SIRIUS в Загреб;

Презентация на международна конференция на Център за изследване на

демокрацията "Интеграция на чужденци и предотвратяване на расизма,

ксенофобията и нетолерантността" в София;

Презентация и уъркшоп на регионалната конференцията на мрежата

SHARE на тема "Повишаване на осведомеността за насърчаване на

интеграцията на бежанците", организирана от JRS Румъния и

Международната католическа комисия за миграцията в Букурещ;

Първата среща Active Citizens Days в Осло с фокус гражданско образование;

Петата среща по програма Education on Europe на Фондаиця Робърт Бош в

Андалусия;

Презентация на международна конференция Измерване на интеграцията

на бежанците в Будапеща по проект NIEM;

Презентация на заключителния семинар "Проучване на нуждите на

търсещите и получили международна закрила лица в България по пол,

възраст и принадлежност към социална група за 2019 г.", организиран от

ВКБООН в Панагюрище.

През годината Мулти култи колектив активно участва в редица конференции

и срещи, където представи дейността си, напр.:

Конференции и срещи1 .
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Председателката на сдружението Бистра Иванова стана част от първата

кохорта Changemakers на MOVE.BG заради работата си с Мулти култи;

Проектът Многооразието е вкусно беше включен в брошура на Финансови

механизми на ЕИП и Норвегия в България 2014 - 2021 г.;

Председателката на сдружението Бистра Иванова стана една от героите

в книгата на Даниел Пенев "Хората, които променят България" заради

работата си с Мулти култи;

Национална награда Доброволческа инициатива на годината, връчена на

церемония с участието на Президента на България.

През 2019 г. Мулти култи получи следните награди и отличия:

2 .  Награди и отличия
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Социалният франчайз под марките "Мулти култи китчън" и "Мулти култи

карта" продължи да се развива с 5 събития в Пловдив и Пазарджик. Те бяха

организирани от нашите партньори Сдружение за независимо творческо

общуване в рамките на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.  

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 в две училища в София и Харманли.

3 .  Други инициативи
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4 .Основен екип
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Бистра Иванова - председател 

Калоян Йорданов - заместник-председател

Звезда Ванкова 

Панайот Чафкаров

Питър Бекс

Бистра Иванова - председател

Калоян Йорданов - заместник-председател

Звезда Ванкова - член на УС

Панайот Чафкаров - член на УС и мениджър проекти

Валерия Иларева - изследовател 

Ваня Иванова - изследовател

Весела Деянова - координатор

Георги Иванов - счетоводител 

Диана Недева - координатор

Димитър Николов - координатор 

Джузепе ди Бенедето - координатор и изследовател

Илона Ангелова - координатор

Кина Събева - експерт засъпничество

Любен Любенов - координатор

Михаил Новак - IT

Никола Василев - архитект

Симеон Николов - координатор 

Симона Грозева - координатор

Стана Илиев - изследовател 

Юлия Нитова - счетоводител

Управителен съвет: 

Екип и сътрудници през 2019 г.: 



Айман Алхарес

Анелия Йотова

Анна Кръстева 

Асен Цеков 

Атанас Генков 

Биа Карвальо

Биба Ребол

Блажка Димитрова

Ваня Маринова 

Виктория Кирилова 

Виталия Дойчинова

Габриела Тамаширо

Георги Симеонов 

Грета Ганчева 

Дани Коцева 

Даниел Пенев 

Дерия Озували

Джоанна Алкантара 

Джоди Хилтън

Джузепе ди Бенедето 

Джузепе Пушеду

Джули Татуз

Диана Томова 

Диана Тотинска 

Евгени Митев 

Елизабет Емилова 

Елица Маркова 

Емилия Братанова ван

Хартен

Ерик Дейвид Холзи

Жозефина Растамама 

Златина Тодорова 

Ива Гумнишка 

Ива Парцалева 

Ина 

Инна Церовска 

Карло Тонели

Катерина Стоянова 

Кейси Ангелова

Кийт Кели 

Ким Ким Дао 

Красимира Танчева 

Кристина Мавродиева

Линда Ауанис 

Лора Любенова 

Любов Костова 

Людмила Янева

Мадлен Зашева 

Малина Едрева 

Манол Пейков 

Маргарита Доровска 

Мария Гочева

Мария Шикинова 

Матайс льо Рут

Махер Ал Халил

Мердад Мегдади

Мила Иванова 

Милена Драндийска

Мира Георгиева

Нели Тодорова

Николай Генов

Николай Дойчинов 

Николай Петков 

Петър Колчев 

Питър Бекс 

Питър Весел 

Пламена Максимова

Прамод Сингх

Радостина Славкова 

Ралица Касимова 

Ралица Николова 

Рори Милър 

Росен Василев

Росица Бойчева 

Росица Златилова 

Руби Муур 

Саиф Ур Рехман 

Саша Безуханова 

Светла Георгиева 

Светлана Караджова

Салха и Рим

Сил Кастел 

Станимира Георгиева 

Станислав Георгиев 

Стефка Цанева 

Татяна Ремова

Флориан Дуйар

Фредерик Бениамин 

Хани Таук

Хермина Емирян

... и всички останали! <3 

5 .  Благодарим за подкрепата!
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6 .  Дарители 
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7 .  Партньори
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Съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.

8 .  Финансов резултат
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Кредит фотографии/изображения:

Бистра Иванова, Бодо Габор, Джоди Хилтън, Илона Ангелова, Кейси Ангелова, Compote

Collective, Кристина Мавродиева, Мария Баракова, Николай Дойчинов, Панайот

Чафкаров, Петко Дурмана, Раду Кристи. Благодарим ви! 

Мулти култи колектив, 2019

Изготвил доклада: 

Бистра Иванова, председател


