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89%
USERS IN ASIA

Тази година празнуваме 10-годишния юбилей на Мулти култи! Хип-хип!

10 г. от най-първото събитие с името Мулти култи китчън в уютното мазенце на Арт
хостела в София. 10 г. от първите споделени мигове с вкусна храна, музика и истории. 10
г. на приятелства, подкрепа и приключения. 10 г. заедност. 

Сърдечни благодарности на нашата основателка д-р Звезда Ванкова, както и на
ВСИЧКИ, които под една или друга форма са били част от нашия колектив през
годините - като членове, колеги, доброволци, участници. Благодарим на всички донори,
партньори, клиенти и хора, които са ни подкрепяли! 

Като погледнем назад, виждаме колко много се промени сферата на миграцията и
интеграцията у нас. Вярваме, че е за добро и сме щастливи, че сме били двигател и
част от усилията за по-отворен и хуманен свят. 

През 2021 г. имахме и няколко други радости. Първо, с помощта на общността на
Мулти култи успяхме да съберем 128,500.79 лв. за кампания в подкрепа на бежанците
Фреди и Линда, които построиха нова къща и вече имат нов дом, който се казва Your
Sweet Home. Второ, Мулти култи имаше честта да се включи в Управителния съвет на
най-голямата европейска мрежа в подкрепа на образованието на мигранти - SIRIUS. Тя
има над 40 члена от над 20 държави, а Мулти култи участва от 2014 г. 

Какво още постигнахме ще научите от следващите страници!

Благодарим ви!

Бистра Иванова,
Председател

Увод

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2021 г. 02



89%
USERS IN ASIA

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 2021 г. Мулти култи колектив продължи да развива богата дейност на местно,
национално и европейско ниво:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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.

Времева рамка:  2013 г. - към момента
Финансиране през 2021 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. 

Поради кризата с COVID-19 и въведените ограничителни мерки през 2021 г.
организирахме само 1 онлайн кулинарен курс за около 15 участници. 

2 .  Мулти култи
кулинарни курсове

Времева рамка: 2013 г. - към момента
Финансиране през 2021 г.: като стопанска дейност
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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. 

3 .  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 2021 г. представихме 3 видеа и 1 комуникационна кампания 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. 

В допълнение четирима български участници станаха част от европейски събития за
общностен диалог в Германия и Италия. 

4 .  Младежки дебат 
за бъдещето на Европа 

Времева рамка: март 2020 - август 2022 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
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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 2021 г. работихме по национално проучване за връзката между речта на омразата
и евроскептицизма, както и подготвяхме националните ни младежки работилници
срещу речта на омразата в София и Велико Търново. 

5 .  Активни европейски граждани
срещу речта на омразата

Времева рамка: Март 2020 – август 2022 г.
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. 

В проекта участваха 14 студенти, които направиха 2-месечен стаж в 5 водещи НПО.
Те създадоха статии за 2 броя на академичния бюлетин Бежанците: Днес и утре,
както и реализираха кампания против речта на омразата в социалните мрежи. 

Проектът стъпва на дългогодишно партньорство между Мулти култи колектив,
ВКБООН, Български червен кръст, Каритас - София, Съвет на жените бежанки,
Фондация за достъп до права ФАР, Център за правна помощ Глас в България и
Академичния съвет по въпросите на бежанците. 

Екипът отправя специална благодарност към д-р Ваня Иванова, главен редактор на
академичния бюлетин. 

6 .  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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7 .  Други 
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Мулти култи продължи партньорството си със София Филм Фест и Дом на киното
за промотиране на филми, които ни помагат да разбираме чуждите култури, вкл.
чрез редица игри за раздаване на билети.
По случай Първия учебен ден Мулти култи и Рийчаут България организираха
посещение на 20 деца бежанци от Сирия, Ирак и Афганистан на фермата Happy
Donkeys (13 септември 2021 г.)

Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2021 г.



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.

През 2021 г. EWSI представи редизайн на своя сайт. Той съдържа най-голямата
колекция от ресурси, посветени на интеграцията на мигранти в ЕС, функциите за
търсене на уебсайта също са подобрени, което улеснява читателите да изследват над
14 000 новини за държавите, както и специалната колекция от над 1300 успешни
интеграции практики от целия ЕС. 

EWSI същестува от 2009 г. и има над 20 000 посетители всеки месец - правещи
политики, изследователи, практици от цяла Европа.

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 и МОМ семинара Образование на непридружени
деца, търсещи или получили международна закрила в България (7-8 юли 2021 г.)
Представи европейския доклад SIRIUS Watch: Поглед към Ясната програма и новите
развития в образованието
Работи по доклада SIRIUS Watch: Към включващото дигитално образование на
децата мигранти

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 2021 г. Мулти култи колектив:

Освен това през 2021 г. Бистра Иванова се включи в Управителния съвет на мрежата с
мандат от 3 г. 

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. 

През 2021 г. заедно с редица заинтересовани страни, вкл. бежанци, започнахме работа
по Манифест за интеграцията на бежанците в България.

3 .  Национален механизъм за
оценка на интеграцията NIEM

Времева рамка: Април 2016 - юни 2022 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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4 .  Инструмент за
интеграцията на бежанци
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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. 

През 2021 г. инструментът беше пилотиран в България с участието на 6 организации -
местни власти, международни организации, неправителствени организации и неформални
групи. 

Времева рамка: Ноември 2020 - декември 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
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През 2021 г. Мулти култи се присъедини към експертната група на проект Устойчиви
практики за интеграция (SPRING), който се изпълнява от някои от най-добрите
европейски изследователи по интеграция, мозъчни тръстове и мрежи с подкрепата
на глобални заинтересовани страни. Заедно с колеги от още 7 държави подкрепихме
разработването на инструмент и набор от критерии за оценка на успешни и
устойчиви практики за интеграцията на мигранти в ЕС.
През есента на 2021 г. Мулти култи се присъедини към експертната група на
Европейска обсерватория на онлайн омразата, която създава инструмент за
мониторинг, използващ най-съвременните технологии за изкуствен интелект,
достъпен на 24-те работни езика на ЕС. 
Освен, че се присъедини към експертната група по проект Европейска обсерватория
на онлайн омразата, Мулти култи разработи и лексикона с 3000 думи с реч на
омразата на български език. 
Мулти култи участва в доклад Прекрачване на границите: Да се смееш в лицето на
страха, където Бистра Иванова направи проучване на социално ангажираното
изкуство, представено в България, и връзката му с миграцията и интеграцията на
местно ниво в Пловдив и Габрово.
Мулти култи участва в кампания на мрежата SIRIUS в подкрепа на включването в
училище на афганистанските ученици в Европа.

5 .  Други 

18Доклад за дейността на "Мулти култи колектив" за 2021 г.



I I I .  Комуникационни
дейности 
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Българска национална телевизия
Нова телевизия
Българско национално радио
Програмата
НПО портал

През 2021 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 онлайн кулинарен курс  
Организира кетъринг за 12 събития и нахрани вкусно над 560 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 (15-16 май 2021 г.)

Поради кризата с COVID-19 и въведените ограничителни мерки Мулти култи имаше
сравнително малка 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
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V.  Други
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Международна онлайн конференция Rethinking formats - Residencies, организирана от
Гьоте институт на 9 април 2021 г., където се включихме с презентация за нашия Re-
Creation Camp: Превенция на прегарянето при културни мениджъри, който
осъществихме през 2019 г. 
Международна кръгла маса Новите лица на гостоприемството, организирана в София
от Фабрика за идеи на 31 август 2021 г., където разказахме за някои от добрите си
практики.
Лекция на Тексаския християнски университет, където нашата основателка д-р
Звезда Ванкова и председателка Бистра Иванова отговаряха на въпроси на
студентите, свързани с интеграцията на мигранти и бежанци в България и работата
на Мулти култи (23 септември 2021 г.)
Международна среща, посветена на гражданското образование, проведена в Лисабон
на 27-28 септември 2021 г. 
Среща на експертната група на Европейска обсерватория на онлайн омразата, която
се проведе в Братислава на 30 септември 2021 г. 
Европейския миграционен форум на 27-28 септември 2021 г.
Поредица от срещи на експертната група по проект Устойчиви практики за
интеграция (SPRING), където подкрепихме разработването на инструмент и набор
от критерии за оценка на успешни и устойчиви практики за интеграцията на
мигранти в ЕС. 
Среща на Управителния съвет на европейската мрежа SIRIUS в Брюксел на 13-14
декември 2021 г.
Работно посещение в Атина в рамките на мрежата SIRIUS с цел опознаване на
образованието на бежанци в Гърция и споделяне на добри практики с други европейски
държави (16-17 декември 2021 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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Номинация за Човек на годината на Български хелзинкски комитет за работата си по
кампанията в подкрепа на бежанците Фреди и Линда и техния изгорял дом (декември
2021 г.)

През 2021 г. Мулти култи получи едно значимо отличие:

2 .  Отличия
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Точно преди Коледа през 2020 г. 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 се
включиха над 1300 души, които помогнаха с мили думи, материали дарения и финанси
в размер на около 128 500.79 лв. - дарения или ваучери за семейния ресторант. Всички
набрани средства бяха предоставени на семейството.

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 реклама. 

Благодарение на помощта, получена от България и света, семейство вече изгради
наново къщата си, а ние сме безкрайно горди с всеки един, който подаде ръка!
Благодарим ви!

3 .  Кампания в подкрепа на
Фреди и Линда 

Времева рамка: Декември 2020 г. - март 2021 г.
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 изследовател
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
Светла Пейчева - координатор 
Симеон Николов - координатор 
Юлия Нитова - счетоводител

Управителен съвет: 

Екип и сътрудници през 2021 г.: 

4 .Екип
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Айлин Фейзуллова
Андреа Пунчева 
Анелия Димитрова
Анелия Йотова
Ани Райков 
Анна Великова
Благослав Михайлов
Бойко Ценков
Д-р Валерия Иларева
Васко Шелявски
Д-р Ваня Иванова 
Величка Динчева 
Виталия Дойчинова
Владимир Милев
Георги Божидаров
Гергана Йовова
Гергана Урумова
Десислава Петкова
Диана Радославова
Димитър Узунов
Добринка Добрева
Емилия Братанова ван
Хартен
Ива Парцалева
Изабела Славчева
Ирина Недева 
Кети Христова
Кина Събева

Китена Педева
Красимира Танчева 
Кристина Гологанова
Лидия Станулова
Линда Ауанис 
Лора Миланова
Любов Костова
Магдалена Митева
Мариана Стоянова
Мартина Друмева
Микеле Крешентини
Мустафа Шакуш
Надежда Калоферова
Николай Дойчинов
Оксана Бочковар
Петя Аджопова
Пламена Максимова
Радостина Белчева
Ралица Николова
Светла Пейчева
София Павлова
Станислав Георгиев 
Фреди Бениамин
Хари Агопян
Янина Танева
... всички дарители за
кампанията за Фреди и
Линда
... и всички останали! <3

5 .  Благодарим за подкрепата!
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https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101656712/mikele-kreshentini-i-negovata-magareshka-ferma-v-rila


6 .  Дарители 
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7 .  Партньори
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Съгласно годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
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8 .  Финансов резултат



Бистра Иванова
Николай Дойчинов
Панайот Чафкаров
Симеон Николов
Compote Collective 
EUact

Кредит фотографии/изображения:

Мулти култи колектив, 2022

Изготвил доклада: 
Бистра Иванова, председател


