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СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ

ЛЮБОМИРА ВЕЛЧЕВА
НАЦИОНАЛЕН ДИРЕКТОР
Безспорно 2020 е година, която всеки ще
запомни. Различната обстановка и редицата
промени, които тя ни донесе, не само в страната,
а и в целия свят провокираха Наградата да се
адаптира, промени и до голяма степен стане
достъпна за младите хора дори, когато мерките
са от най-строгите.
Дигитализирахме всички обучения, стартирахме
много нови виртуални инициативи, които целят
да ангажират и подкрепят учителите и младежите,
създадохме много полезно онлайн съдържание.
Като едно от най-запомнящите събития, не само
за годината, а и в цялата история на Наградата е
изнесената церемония на ниво Злато в гр.
Свищов.
Една от интересните и иновативни инициативи
бе Посланици на Наградата, която цели да
овласти младежи от Наградата, за да допринасят
за развитието на органзацията и да подкрепят
развитието на Наградата в рамките на техните
организации.
2020 бе динамична, различна и променяща.
Горди сме да споделим, че не само запазихме
целия екип, а и направихме планове за неговто
разрастване.

СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЧЕТНИЯ ТРЪСТ

-

Година, предполагаща
свиване и компромис.
Вместо това бяхме свидетели
на неочаквана креативност,
растеж, трансформация и
гъвкавост в организацията.
Нашата Награда е обратната
връзка от младите хора в
България - програмата се
доказа като по-нужна и
полезна от всякога, като
инструмент не само за
личностно развитие в мирно
време, а и за поддържане на
благосъстоянието във време
на криза. Това означава да си
истински подготвен за света предизвикателен, динамичен
и неочакван.

ВИЗИЯ

“Всеки младеж в България
на възраст между 14 и 24
години да има възможността
да се присъедини към
програмата и да постигне
Международната награда на
херцога на Единбург.”

ЦЕЛИ
РА С Т Е Ж И УС Т О Й Ч И В О С Т
Целта за следващите 3 години е
Фондацията да има ясна
организационна структура, която
отговаря на нуждите ѝ и работи,
следвайки ценностите на
Наградата и в съответствие с
всички законови и международни
изисквания. Екипът е мотивиран,
лоялен, самостоятелен, отговорен
и проактивен. За целите на
организацията е осигурена
необходимата финансова
стабилност и се поддържат
ефективни ключови партньорства.
Почетният тръст на Фондацията е
подкрепящ и ангажиран.

МИСИЯ

„Нашата мисия е да направим
Международната награда на херцога
на Единбург достъпна за всички в
България, за да сътворим среда за
реализиране на младите хора и
приключения, които остават за цял
живот!“

ОБХВАТ

К АЧ Е С Т В О

Увеличаване на обсега на Наградата чрез
усепашни кампании по лицензиране и
създаване на устойчиви алтернативни
форми на Лицензирани оператори.
Създаване на добри практики в работата
с организации, които прилагат Наградата
с младежи от маргинализирани и
непривилегировани групи. Развиване на
Наградата, като част от културата или
социалнокорпоративната орговорност на
бизнес организации.

Подсигуряване на качествено въвеждане
на новите ЛО и своевременна подкрепа на
настоящите центрове. Заздравяване на
стратегическите партньорства с ЛО.
Стимулиране на увеличаване на боря
участници във вече лицензираните
оргазнизации. Фокус върху устойчиви и
безопасни приключенски пътувания за
максималн качествено изживяване на
младежите.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

РА З П О З Н А В А Е М О С Т

Провучване на резултатитие, въздействието
и удовлетвореността от. Засилване на ефекта
от Наградата върху всички заинтересовани
страни - млади хора и възрастни, които ги
подкрепят. Изграждане на нови и
поддържане на работещите комуникационни
канали с ангажираните хора в програмата.
Въвеждане на инструменти за пряка работа и
въздействие върху участниците.

Позициониране на програмата като
инструмент за личностно развитие и част от
формалната образователна система,
посредством подготовка и реализация на
кампании по лицензиране. Позициониране
бранда на Наградата в образователния сектор
и разпознаването му от основните целеви
групи: младежи, учители, младежки работници
директори, доброволци. Изграждане на
ключови медийни партньорства - национални и
регионални. Поддръжане на група “Посланици
на Наградата”.

Участници в Наградата,
СУ “Любен Каравелов, Несебър

Церемония по награждаване,
ниво Бронз, София

Участник на приключенско
пътуване, ниво Бронз

2020 ГОДИНА В ЧИСЛА
172 Наградени участници

25

Злато

35

Сребро

112

Бронз

879 Часове умения
898 Часове физическа активност
790 Часове доброволчество
21 Приключенски Пътувания

РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВОСТ
2020 бе година белязана от предизвикателства в световен мащаб. Ние избрахме да гледаме на тези предизвикателства като
възможности за развитие и експериментиране. Устойчивостта ни стъпва върху добрата работна култура и бързата адаптация на
екипа към динамичните промени. Почетният Тръст дава незаменима увереност и стимул да растем и подобряваме качеството.

+

Нашият екип

Любомира Велчева
Национален директор

+

Ива Кръстанова
Национален координатор

Александър Кръстанов
Координатор
Приключенски Пътувания

Лилия Харизанова
Регионален координатор

Нашият Почетен Тръст

Светлозар
Петров

Елена
Маринова

Саша
Безуханова

Красимира
Величкова

Елица
Баракова

Теодор
Василев

Левон
Хампарцумян

Николай
Божилов

Христо
Христов

Евгени
Ангелов

+

Евгения Ковачева
ПР Специалист

Нашите основатели

Милена
Ленева

Теодор
Василев

Огнян
Гъдуларов

РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВОСТ
Фондацията работи фокусирано върху изграждането и поддържането на ключовеи партньорства в различни
сектори - бизнес, граждански организации и институции.

+

Нашите партньори и приятели през 2020 година

ОБХВАТ
Образователният сектор беше под силното въздействие на разнородните ефекти от световната пандемия. От
една страна за имахме нелеката задача да увеличим обхвата си до планираното, заради наложените
рестрикции за социална дистанция и принудителното ограничаване на работата само на местно ниво. От друга,
щастливи сме, че това не оказа влияние върху въвличането на нови доброволци - Лидери, Супервайзъри и
Оценители, които да подкрепят младите хора в тези предизвикателни времена.

63 Нови Лидери
285 Нови участници
22 Нови Супервайзъри и
Оценители
8 Нови организации
(2 - НПО, 6 - училища)

4 Нови градове
Златица, Лом, Стара Загора, Сливен

Регион Запад
Американски университет в България, Благоевград
СУ Димитър Благоев, Свищов
Award National oﬃce
54 СУ “Свети Иван Рилски”, София
„Първа Частна Математическа гимназия“, София
90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин”, София
Англо-Американско училище в София
American College in Sofia
НЧ "Бъдеще Сега"
Британика Парк Скул, София
Професионална гимназия по електротехника и автоматика,
София
Образователни
Технологии, София
British School of Sofia
ПЕГ "Йоан Екзарх”, Враца
СУ "Никола Войводов”, Враца

7. СУ "Свети Седмочисленици”, София
157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо”, София
51 СУ "Елисавета Багряна”, София

ПГЕЕ "Михайло Василиевич Ломоносов”, Горна Оряховица

125 СУ „Боян Пенев“, София

Сдружение "Младежка Толерантност”, Горна Оряховица

ЧСУ “Рьорих”, София

СУ "Паисий Хилендарски" , Златица

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, София

Община Козлодуй

St. George, София

СУ „Д-р Петър Берон“, Костинброд

Светлина, София

Средно училище "Димитър Маринов”, Лом
Община Оряхово
МАДЮТК - Международна академия за детско-юношески туризъм
и краеведство, Плевен
Фондация "Национален алианс с работа с Доброволци” Пловдив

81 СУ "Виктор Юго”, София
1 СУ "Пенчо П. Славейков”, София
НФСГ, София
Фондация "Цедака Шалом”, София
Тук Там, София

ЛИЗЕНЦИРАНИ ОПЕРАТОРИ
Регион Изток
СНЦ “Алдора”, Шумен
СУ "Сава Доброплодни”, Шумен
ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери”, Варна
СНЦ "Образование и бъдеще”, Разград
1 СУ "Св. Седмочисленици”, Търговище
Професионална земеделска гимназия, Силистра
Професионална гимназия по КПИ, Бургас
ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията”, Бургас
СУ "Любен Каравелов”, Несебър
Сдружение “ННН”, Варна
Сдружение “Идеа”, Варна
ОУ "Васил Левски”, Разград
ОУ "Иван Тургенев”, Разград
Материка, Варна
Младежки Дом Добрич, Добрич
ОДК - Център за личностно развитие, Търговище
АЕГ “Гео Милев”, Русе
СУ "Христо Ботев”, Кубрат
СУ "Св. Св. Кирил и Методий”, Карнобат
СУ "Константин Константинов”, Сливен
Професионална гимназия по компютърни науки и
математически анализ, Стара Загора
Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан”,
Стара Загора
СУПНЕ "Фридрих Шилер”, Русе

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

+

Тази година възможностите за лични срещи
между екипа, участниците и Лидерите в Наградата
бяха редуцирани до минимум. Въпрки това с общи
усилия успяхме да намерим начини да поддържаме
връзката си и да увеличим шансовете младите хора
и техните Лидери хора да усетят положителното
въздействие от програмата. Фокусирахме се върху
търсенето на допълнителни комуникационни канали
и дейности, в които да ангажираме участниците, за
да намалим чувството за изолираност и трвожност в
пиковете на социална изолация.

Стартирахме
5 Нови инициативи

+
+
+
+
+

Посланици на Наградата
Онлайн обучения
Лицата на Наградата
Уебинари
Куизове на Наградата

ВЪЗДЕЙСТВИЕ +

За втора поредна година провеждаме анкети за
удовлетвореност от Наградата и за ефектите от програмата
върху младите хора. Чрез нашето проучване на ефекта
разглеждаме как младежите на възраст от 14 до 18 години
се развиват през годината по отношение на тяхното лично
развитие и включване в социалния живот и дали участието
в Наградата улеснява този процес. Тази изследователска
инициатива се състои от предварително проучване, което се
провежда, когато един участник започне ново ниво на
Наградата и последващо проучване, проведено след
завършване на това ниво. В тези проучвания участниците
трябва да отговорят на твърдения, които измерват
конкретни резултати като самоувереност, креативност и
адаптивност, гражданско участие, междукултурна
компетентност, управление на емоциите, планиране и
решаване на проблеми, взаимоотношения и лидерство,
устойчивост и решителност и комуникативни умения.
Анкетите за проучване на ефекта са разработени с
подкрепата на академични партньори. Използваме така
наречените контролни групи от младежи със сходен
демографски профил, които не усчастват в програмата, за
да проследим дали наистина Наградата е допринесла
положително за повишаване на тяхните умения и качества
или те са в резултат от тяхното естествено израстване.

ИСТОРИЯ НА УЧАСТНИК
+ Елиан Монов е на 18 години, от с. Хърлец – малко селце до атомната столица на България – град Козлодуй. Той е участник в
Международната награда на херцога на Единбург – България, програма за личностно развитие, която подготвя младите хора за бързо
развиващия се свят, като им осигурява балансирана рамка, в която имат възможност да развиват своите умения, да доброволстват и да
спортуват. Чрез изпитаната ѝ методология те изградат своя индивидуална програма, която следват в продължение на месеци. Днес в
предизвикателната среда на физическа дистанция те адаптират целите и дейностите си в синхрон с ограниченията, запазвайки ги и
същевременно предизвикателни и развиващи.
Елиан участва в Наградата на ниво Бронз и във връзка с главната си цел в направление “Умения” изготвя „Наръчник против скука –
възможности ONline и OFFline“, за младежи, които имат свободно време след дистанционното училище и искат да го инвестират в нещо
полезно за себе си, но нямат идея с какво да го оплътнят. В началото на септември 2019 г. Елиан пожелава да стане участник в
Международната награда на херцога на Единбург и в рамките на 6 месеца да постигне ниво Бронз, което е първото от трите нива на
програмата. Той споделя, че обмисля своята цел дълго, за да извлече максимума от направлението. Започва активно участие и работа
по дейностите през декември 2019 г. Главната му цел е след 3 месеца да организира интерактивна среща с минимум 6 участници, чиято
цел е да обобщи резултатите от провеждането на “19-та Национална среща на младежките парламенти, април 2020 г., в град Козлодуй“.
“Понякога се случват събития, които променят нашите планове и е необходимо да направим промяна, за да останат валидни, както
моята главна цел в Наградата. Това предизвикателство ме мотивира да се променя и адаптирам към успешно реализиране спрямо
условията, в които съм. Да погледнем от добрата страна на ситуацията – природата ни дава шанс да се пренасочим в правилната
посока, сега имаме време за всичко, което сме отлагали!” – споделя Елиан. След като разбира за въведеното на 13 март извънредно
положение планираната интерактивната среща няма как да се проведе физически, заради епидемичната обстановка в страната.
Обмисля различни варианти и така му хрумва идеята – да организира видео разговор на тема „Възможности от вкъщи –
#ЩеСеСправимЗаедно“, в който да представя „Наръчник против скука – възможности ONline и OFFline“ за младежите, които имат
свободно време след дистанционното училище и искат да го инвестират в нещо полезно за себе си. Сега целта му е да сподели
събраните интерактивни дейности от наръчника и да ги направи достъпни за все повече
младежи в България!
Ако можем да обобщим, освен че Елиан създава полезност за други свои връстници чрез наръчника, през тази си
дейност се научaва както да постига целта си, така и ако ситуацията го налага, да се адаптира и променя, така че да е
адекватен, полезен както за себе си, така и за другите.

ИНТЕРВЮ ОТ МЛАДЕЖКИ НАСТАВНИК
ОЩЕ ЕДНА МЕЧТА – СБЪДНАТА!
Интервю с Ирина Танева от Карнобат

КАЧЕСТВО
Качествено преживяване на младите хора в Наградата е в резултат на мотивирани и добре подготвени възрастни доброволци,
които се стремят да прилагат програмата по начин, съответстващ на международните стандарти. Ето защо, през 2020
отделихме необходимото време да обучим нови Лидери, Супервайзъри и Оценители на Приключенски Путувания, както и да
обменим чужд опит с колеги от други страни. Актуализирахме програмата на обучението за управление на Наградата.
Съвместно с Международната фонация успяхме изцяло да дигитализираме обученията за нови Лидери и да участваме в
изработване и тестване на методология за провеждане на всички обучения във виртуална среда.

6 Обучения
за Лидери

4 Обучения за СиО

1 Международно обучение
в Нидерландия
1 Обучение за управление
на Наградата
1 Виртуална Лидерска среща

Анета Милева, Лидер в Наградата,
1 СУ Св. Седмочисленици, Търговище

Обучение за Лидери във Варна

Ева Йорданова,
Лидер в Наградата, Частна Гимназия “Екзюпери”, Варна

ПУБЛИЧНОСТ
+

Благодарение на няколкото проведени
кампании и церемонии по награждаване,
Наградата се радва на широко медийно
отразяване през изминалта година.

3 Церемонии по
награждаване
4 Кампании
#Седмица на Наградата
#Готови за света
#Наградата у дома
#Нито година без Награда

36 Медийни
отразявания

ПУБЛИЧНОСТ
За поредна година успяхме да
реализираме незабравими Церемонии по
награждаване в Свищов, София и Варна.
Пандемичната обстановка наложи и
провеждането на допълнителни локални
церемонии в Карнобат, Търговище,
Несебър и Бургас, за да отпразнуваме
успехите на младите хора по специален
начин.
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