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2020 е годината, която никой не очакваше. Кризата с COVID-19 засегна всички жители

на планетата, като най-зле се отрази на уязвимите групи, вкл. бежанците и

мигрантите. Достъпът до територия, забавянето на административните процедури,

принудителната изолация, загубата на работни места, липсата на условия за онлайн

обучения и психологически тревоги са само част от проблемите, извън медицинските,

с които се сблъска нашата целева група. Мулти култи се опита да отговори на част

от тези предизвикателства чрез преструктуриране на работата и отваряне на нови

програми. 

През март 2020 г. внезапно ни напусна скъп съмишленик - Станислав Георгиев.

Бизнесмен, ултра атлет, филантроп, баща, приятел. С негова подкрепа през 2016 г.

стартирахме нашата детска образователна програма, с чиято помощ сме зарадвали

стотици деца. Искрени съболезнования за неговата прекрасна съпруга Станимира

Георгиева, цялото семейство и всички близки! 

Изпратихме тази трудна година и с още една лоша вест - домът на нашите приятели

бежанци Фреди Бениамин и Линда Ауанис изгоря до основи точно преди Коледа.

Общността ни обаче реагира светкавично и им донесе топлина и надежда. Само за

броени дни заедно събрахме толкова много подкрепа - насърчителни мили думи,

материални дарения и финансова помощ.. 

2020 г. ни показа силата на общостта и здравите връзки, които изграждаме с хората и

организациите. Показа ни, че всяко усилие си струва и заедно сме по-силни и по-

устойчиви пред трудностите. 

Благодарим ви, че сме заедно! 

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
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Дейности

Дейности на ниво терен (grass-root)

Дейности на ниво политики и застъпничество 

Комуникационни дейности

Социално предприемачество

Участия в национални международни конференции и срещи

Други 

През 2020 г. Мулти култи колектив продължи да развива богата дейност на местно,

национално и европейско ниво, като голяма част от нея премина онлайн:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Настоящият доклад ще представи накратко основните ни дейности през 2020 г.
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I .  Дейности „на терен“

(grass root )
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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

Финансиране през 2020 г.: Фонд Активни граждани 

1 .  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. 

Поради кризата с COVID-19 и въведените ограничителни мерки през 2020 г. оргнизирахме

само 2 кулинарни курса за около 30 участници. 

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

2 .  Мулти култи

кулинарни курсове

Времева рамка: 2013 г. - към момента

Финансиране през 2020 г.: като стопанска дейност
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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 23-37 март 2020 г. Мулти култи организира 5-дневен тренинг с 30 участници от

Италия, Германия, Турция, Гърция и България. Неговата цел беше да представи

разработените инструменти и да повиши капацитета на участниците. За

съжаление броени дни преди събитието се наложи то да бъде отложено поради

кризата с COVID-19. 

 

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

3 .  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 +
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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. 

4 .  Мигранти с таланти

Времева рамка: Октомври 2019 –  октомври 2022 г.

Финансиране: Фонд Активни граждани
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Основната цел на проекта Младежки дебат за бъдещето на Европа е да насърчи

демократичното и гражданското участие на младите граждани и да им даде възможност

да изразят своите притеснения и визия към общи предизвикателства, свързани с

европейската идентичност, многообразието и бъдещето на Европа.

През 2020 г. заснехме 3 видеа с участието на 19 млади българи, граждани на ЕС и трети

страни, бежанци, гей хора, артисти, роми, вегани, глухи, незрящи, хора с физически

увреждания, студенти, юристи, предприемачи, в които те имаха възможност да изразят

мнението си за Европа. 

За повече информация - http://multikulti.bg/bg/projects/bdescheto-na-evropa 

5 .  Младежки дебат 

за бъдещето на Европа 

Времева рамка: март 2020 - август 2021 г.

Партньори: Athens Network of Collaborating Experts (Гърция) – водещ партньор), NOUS

(Италия), Clube Intercultural Europeu (Португалия), Cross Cultural Bridges

(Нидерландия), Collegium for the Management and Design of Sustainable Development

(KMGNE) (Германия), UNITED for Intercultural Action (Унгария), Young European

Leadership (Белгия), Teleduca (Испания), Multi Kulti Collective (България)

Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

10Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2020 г.



89%
USERS IN ASIA

Целта на проекта Активни европейски граждани срещу речта на омразата е да повиши

осведомеността на новото поколение европейски граждани за влиянието на речта на

омразата върху демократичното участие и европейските ценности. Речта на

омразата често се използва като инструмент срещу различни уязвими групи, особено

към малцинства, мигранти и бежанци. Тя допринася за тяхното отчуждение и

изключване, което води до маргинализация. Подобни наративи отслабват

демокрацията и засилват позициите на крайнодесни и радикално десни популисти и

евроскептици.

През 2020 г. съ-организирахме онлайн конференция на 5 октомври с участието на над 30  

експерти от близо 10 държави. 

 

Повече информация - http://multikulti.bg/bg/projects/sreschu-rechta-na-omrazata

6 .  Активни европейски

граждани срещу речта

на омразата

Времева рамка: Март 2020 – август 2021

Партньори: Latvian Human Rights Centre (Латвия) – водещ партньор, Participation for All

(Латвия), Estonian Human Rights Centre (Естония), Human Rights Monitoring Institute

(Литва), Human Rights House Zagreb (Хърватска), Peace Action Training and Research

Institute of Romania – PATRIR (Румъния), Multi Kulti Collective (България)

Финансиране: Европейски съюз, Програма Европа за гражданите
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Проектът Столицата на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват

академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти търси решение на

сериозните предизвикателства, пред които бежанци и мигранти в София са

изправени в контекста на COVID-19, чрез ангажиране на академичната общност с

фокус върху предлагане на студентски стажове. Той използва кризата като

възможност за надграждане на вече създадени инициативи, укрепване на капацитета

и цели да създаде материали и добри практики, които да се ползват в следващите

години от всички заинтересовани страни. Проектът предвижда ангажиране на 10

студенти от 3 университета и 5 НПО, които предоставят правна и социална

подкрепа на бежанци и мигранти. Дейностите по проекта включват въвеждащо

обучение, изготвяне на редица материали, двумесечни студентски стажове в НПО,

комуникационна кампания и финално общностно събитие за споделяне на научените

уроци. Проектът стъпва на дългогодишно партньорство между Мулти култи

колектив, ВКБООН, НПО на терен, Академичния съвет по въпросите на бежанците и

Бежанския консултативен съвет. Бежанската и местната общности ще си подадат

ръка чрез студентите, чиято мисия ще бъде изграждането на механизъм за диалог.

Крайната цел на проекта е подобрена работа на двете страни в полза на

обществото и крайните бенефициенти, както и противодействие на предразсъдъци

и реч на омразата срещу бежанци и мигранти.

7 .  Студентски

практики

Времева рамка: Декември 2020 - май 2021 г.

Партньори: ВКБООН и Български съвет за бежанци и мигранти с участието на

Български червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки, Фондация за

достъп до права ФАР, Център за правна помощ - Глас в България 

Финансиране: Столична община, Програма Кризата като възможност
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8 .  Други 

13

През 2020 г. си партнирахме с Партньори - България и Каритас София и

организирахме две събития в подкрепа на интеграцията на жените бежанки (онлайн

готвене и споделяне по женски на 11 юли 2020 г. и пикник по женски и мапинг на

любими места в София на 12 септември 2020 г.)

По случай Международният ден на бежанеца (20 юни 2020 г.) заедно с Български

съвет за бежанци и мигранти организирахме онлайн викторина с награди 

Няколко филмчета на Мулти култи участваха в поп-ъп кино на фестивала A-Place  в

Никозия, организиран от Urban Gorillas (13 септември 2020 г.)

През декемеври 2020 г. заедно със Съвет на жените бежанки създадохме дарителска

кампания, чрез която да съберем компютри за образованието на деца бежанци

Присъединихме се като съорганизатор към брюкселската неформална иницатива

Let's Laugh Together, която проведе курс за комици мигранти от Сирия, Палестина,

Колумбия, Венецуела, Франция, Литва. За Световният ден на миграцията 2020 бяхме

част от онлайн комедийното шоу Comedy Influx (18 декември 2020 г.) 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2020 г.

https://www.facebook.com/APlace.eu/?__cft__[0]=AZXzIJCkY0bmLpe7Mk5ZJIDMLuMRsegrEmxUQZ6bi5FcntunEszSKt-UZQwAJ1NeDgZkfIbbJZ97NLDpPd4uhc11XTu2nkt8FGZxuOB3VI17cywYIHTEaNV5Osd_TbkBXAzrt9ggu_zfKwySkBabLMFHQCrEyalw6-MBxt4tFIK_GfnXC6EQhUOXTMBJMg6OTU8&__tn__=kK-R


I I .  Дейности на ниво

политики и застъпничество
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Организациите, водени от бежанци и мигранти 

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 един специален доклад на тема:

 

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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Съ-организирана заедно с ВКБООН националната кръгла маса Образователна

интеграция на децата бежанци по време на пандемия: Предизвикателства, добри

практики и път напред (14 декември 2020 г.)

Участва в проучването SIRIUS Watch: Taking stock of SIRIUS Clear Agenda

Участва в европейската работилница Inspiring Inclusive Digital Education in our new

era 

Европейската мрежа 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 2020 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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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

3 .  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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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

Докладът е публикувн тук - http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/17068.pdf

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 .  Инструмент за

интеграцията на бежанци

19

Проектът Инструмент за практиците в сферата на интеграция на бежанци в Европа

има за цел да разработи практически инструмент за интеграция, който да се прилага

както на ниво организации, така и на ниво практици, предоставящи услуги на бежанците.

MPG ще разработи инструментът въз основа на най-добрите налични изследвания и

стандарти от цяла Европа, включително от ВКБООН. Преди да бъде финализиран

инструментът ще бъде пилотиран в 6 държави, вкл. България. 

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2020 г.

Времева рамка: Ноември 2020 - септември 2021 г.

Партньори: Migration Policy Group (Белгия) – водещ партньор, Migration Institute of

Finland (Финландия), People for Change Foundation (Малта), Center for Migration Research,

Warsaw University (Полша), Grupa 484 (Сърбия), ELIAMEP (Гърция), Multi Kulti Collective,

(България)

Финансиране: ВКБООН Женева



6 .  Други 
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Мулти култи работи 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. През 2020 г. се осъществи

теренната работа по проекта (7 дълбочинни интервюта и 1 включено наблюдение в

Габрово), както и се написа първата чернова на проучването. 

Мулти култи стана член на коалицията от местни заинтересовани страни по

темата включване на граждани на трети страни и получили международна закрила на

пазара на труда на Асоциацията за развитие на София и КНСБ.
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I I I .  Комуникационни

дейности 
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Българска национална телевизия

Нова ТВ

Българско национално радио

Дарик радио

Offnews

VESTI

Dir.bg

Dnes.bg

НПО портал 

През 2020 г. Мулти култи колектив имаше над 20 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 1 кулинарен курс като стопанска дейност 

Организира кетъринг за 6 събития и нахрани вкусно над 220 гости 

Осигури храна за Софийски фестивал на науката, организиран от Британски съвет,

който беше посетен от над 6,000 души в рамките на 2 дни (26-27 септември 2020 г.)

Поради кризата с COVID-19 и въведените ограничителни мерки Мулти култи почти

нямаше възможност да извършва стопанска дейност като кулинарни курсове, кетъринг и

тийм билдинг.

Тази година Мулти култи колектив успя да:

За всички тези дейности си партнирахме с над 10 мигрантски ресторанти, пекарни и

сладкарници. 

Организиране на събития и

дейности със стопанска цел

24Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2020 г.



V.  Други
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Работна среща с европейски колеги по проект NIEM в Париж (2-3 март 2020 г.)

Нашата председателка Бистра Иванова участва във вдъхновяващото онлайн събитие

Примерът, организирано от Център за кариерно развитие на НБУ. То имаше за цел да

насърчи студенти да потърсят развитие в неправителствения сектор (26 юни 2020 г.)

Нашата председателка Бистра Иванова разказа своята вдъхновяваща история за

смисъла на работата на Мулти култи на събитието Story.me - Make an impact!,

организирано от Synergy Bulgaria на 16 септември 2020 г. 

Обучение за включване на бежанци и граждани на трети страни (ГТС) на пазара на

труда, организирано от Асоциация за развитие на София и КНСБ (20 октомври 2020 г.)

Онлайн обучение за работодатели по проекта Unionmigrantnet  и градовете заедно за

интеграция, организизрано от Асоциация за развитие на София и КНСБ (5 ноември

2020 г.)

Онлайн дискусия "От нас зависи плънката. Да изядем баницата заедно", организирана

от Фондация Нова култура (12 ноември 2020 г.)

През годината Мулти култи колектив активно участва в редица конференции и срещи,

където представи дейността си, напр.:

Конференции и срещи1 .
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Кампанията Многообразието е вкусно беше включена в специализирания портал на

OECD за комуникация за интеграция на мигранти

Проектът Многообразието е вкусно беше включен и като добра практика в глобалния

портал UN-LEARNING STEREOTYPES

Проектът Мулти култи градска градина беше включен като добра практика в

европейския портал Building Intercultural Competences: Sharing Good Practices 

През 2020 г. Мулти култи получи няколко отличия:

2 .  Отличия
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Точно преди Коледа домът на нашите приятели бежанци Фреди Бениамин и Линда

Ауанис изгоря до основи. Семейството остана на улицата и само с дрехите на гърба

си. Веднага организирахме кампания за набиране на средства, в която за броени дни

се включиха над 1000 души, които помогнаха с мили думи, материали дарения и

финанси в размер на около 115 000 лв. - дарения или ваучери за семейния ресторант. 

Кампанията беше отразена от над 10 медии, сред които БНТ, Нова ТВ, БНР, Дарик и

др. и достигна над 500 000 души в социалните медии без нито един лев за платена

реклама. 

Семейството беше трогнато от огромната вълна подкрепа и вече планира

възстановяване на къщата си! 

Сърдечни благдоарности на всички, които участваха по един или друг начин, както и

на нашите доброволци, които работиха по 6-10 часа всеки ден около Коледа - Бистра,

Питър, Панайот и Веси. Всички средства бяха предоставени на семейството. 

3 .  Кампания в подкрепа

на Фреди и Линда 

Времева рамка: Декември 2020 г. - до момента

Финансиране: Частни дарение
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Бистра Иванова - председател 

Калоян Йорданов - заместник-председател

Д-р Звезда Ванкова 

Панайот Чафкаров

Питър Бекс

Бистра Иванова - председател

Калоян Йорданов - заместник-председател и юрист 

Д-р Звезда Ванкова - член на УС и изследовател

Панайот Чафкаров - член на УС и мениджър проекти

Д-р Ваня Иванова - координатор

Георги Иванов - счетоводител 

Диана Недева - координатор

Димитър Николов - координатор 

Д-р Кина Събева - експерт засъпничество

Любен Любенов - координатор

Михаил Новак - IT

Симеон Николов - координатор 

Юлия Нитова - счетоводител

Управителен съвет: 

Екип и сътрудници през 2020 г.: 

4 .Екип
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Авеста Хусеин

Александър Волфхард 

Александър Иванов

Д-р Анастасия

Новикова

Анелия Димитрова 

Анелия Добрева

Анелия Йотова

Ани Райков 

Анмар Халид

Проф. Анна Кръстева 

Антон Вълков

Атанаска Тодорова

Ашод Дерандонян

Бени Михаи 

Беси 

Благослав Михайлов

Бонка Василева

Д-р Валерия Иларева 

Д-р Ваня Иванова 

Весела Деянова 

Виктория Фандъкова

Владислав Дамянов

Владимир Милев 

Вяра Михайлова 

Гергана Йовова 

Д-р Галина Куртева 

Даниела Коларова 

Дарина Данаилова 

Дарина Станоилова 

Десислава Петкова

Деспина Сири 

Диана Димова 

Диана Недева 

Диана Радославова 

Джузепе ди Бенедето 

Емилс Колосовс

Емануил Христов 

Емил Методиев 

Емилия Братанова ван

Хартен

Зои Дрива 

Ива Гумнишка 

Ива Парцалева 

Ивайло Славов

Иван Черешаров 

Ивелина Паничарова 

Калина Асенова 

Д-р Кина Събева 

Китена Педева 

Красимира Танчева 

Лили Жекова

Лина Восилюте 

Линда Ауанис 

Лора Миланова

Люба Христова  

Любов Костова 

Магдалена Митева 

Маргарита Доровска 

Мариана Тошева

Мария Нецова   

Матайс льо Рут

Милен Минчев 

Милена Маджирска

Николай Генов

Николай Дойчинов 

Петр Питлийк 

Петя Алтимирска 

Питър Бекс 

Радост Събева

Радостина Белчева 

Ралица Касимова 

Ралица Николова 

Росица Златилова

Саргис Газарян 

Светла Георгиева 

Светлана Ломева 

Севдалина Войнова

Силсила Махбуб 

Симеон Василев 

Симеон Николов 

Д-р Снежина Гъбова 

София Бахудейла

Станислав Георгиев 

Станислава Ташева 

Стела Николова 

Стефан Димитров 

Стефка Цанева 

Теодора Николова 

5 .  Благодарим за подкрепата!
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Тереза Турвас 

Тиаго Прата 

Томас Хъдълстън

Фредерик Бениамин 

Харита Асумани 

Юлия Станчик 

... всички дарители за

кампанията за Фреди и

Линда

... и всички останали! <3



6 .  Дарители 
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7 .  Партньори
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Съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г.

8 .  Финансов резултат
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Кредит фотографии/изображения:

Албена Начева, Бистра Иванова, Николай Дойчинов, Панайот Чафкаров, Chesneau

Pierre, Compote Collective. Благодарим ви! 

Мулти култи колектив, 2020

Изготвил доклада: 

Бистра Иванова, председател


