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Showing world values.
Фондация ФОРГРАУНД е неправителствена 
организация, посветена на творчеството и 
изследователския дух. 



Мисия
Мисията ни е да допринасяме за изучаването и 
популяризирането на българското и световното културно, 
природно и архитектурно наследство, развитието на нови 
гледни точки и креативни инструменти и да насърчаваме 
балансирано и устойчиво социално развитие, като 
изпълняваме проекти и инициативи от локално значение 
и ги проектираме в международен мащаб.

Цели
Да правим достъпна стойностна информация за древни 
традиции и култури, вдъхновяващи идеи и хора, повратни 
моменти в историята на света и впечатляващи творения на 
природата и човека. 

Да създаваме качествено творческо и образователно 
съдържание.



Ценности
Вярнаме, че споделеното знание има силата да създава 
позитивна промяна в света.

Вярнаме, че ученето няма възраст и се стремим да 
доставяме на нашата общност удоволствието да знае. 

Вярнаме, че креативността е двигателят на нашата 
организация.

Вярнаме, че достъпът до споделено наследство, било то 
изкуство, култура или история, прави живота на хората 
по-богат.

Вярнаме, че всеки носи своя мъдрост, затова се стремим 
да създаваме мостове между хора от различни възрасти и 
култури.

Вярнаме, че носим отговорност за опазването на нашата 
природа и промотирането на уважение към различните 
култури в името на това да направим света по-приемащ и 
отворен.



Работа
Създаване и разпространение на документални 
филми и програми

Разработване на информационни и образователни 
материали и интерактивни инструменти

Създаване и реализиране на креативни проекти, 
инициативи и кампании с обществена значимост

Организиране на публични събития

Сътрудничество и обмяна на опитк с местни и 
чуждестранни организации със сходни цели

Извършване на проучвания и участие в 
изследователски програми



Проекти и 
инициативи



Водеща организация

HUMAN 
TIMES

Europe for Citizens project
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HUMAN TIMES

Координатор:
Фондация ФОРГРАУНД, България

Партньори:
Tudás Alapítvány, Унгария
Museumsverein Klostertal, Австрия 
Drawing To Health, Нидерландия
Institut pravnih znanosti Maribor, Словения 
MEDARDO COBOTO TRECIOJO AMZIAUS 
UNIVERSITETAS, Литва



Фондация ФОРГРАУНД 
координира дейностите по проекта 
Human Times, съфинансиран по 
програма “Европа за гражданите” 
на Европейската комисия, който 
се изпълнява в партньорство с 
организации от 5 европейски 
държави. 

HUMAN TIMES

Human Times е мултидисциплинарен 
проект, чиято цел е да представи 
нови проучвания и разбирания за 
връзката между аспекти от 
човешката природа, които са довели 
до зараждането на тоталитаризма, 
начинът, по който индивидите 
запазват човешкото си достойнство и 
влиянието на този период върху 
съвременното европейско общество, 
през погледа на изкуството. 

Дейностите, които бяха реализирани 
през 2021 г. са мащабно проучване с 
цел да бъдат анализирани 
психологическите причини зад две 
противоположни системи - 
тоталитаризъм и демокрация. То се 
проведе в България, Австрия, Литва, 
Словения и Нидерландия. В резултат 
на направените изводи започна 
концептуалното разработване на арт 
кукли за абстрактна пътуваща 
изложба.   

Бяха проведени няколко отворени дискусии в София, Вилнюс и Клостертал, които 
предоставиха на участниците възможност да споделят лични истории, спомени 
от тоталитарните режими и мнения за бъдещето на ЕС.



Erasmus+ project

Начало: 01.09.2019
Край: 31.07.2022

Партнираща организация

ACTIVE YOUTH
FOR EUROPE



ACTIVE YOUTH FOR EUROPE
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ДЪРЖАВИ



Фондация ФОРГРАУНД беше 
партнираща организация в проекта 
"Active Youth 4 Europe" по програма 
Еразъм+ на Европейската комисия, 
чиято основна дейност се проведе 
между 12 и 19 ноември 2021 
във Флуда, Швеция.

ACTIVE YOUTH FOR EUROPE

Младежкият обмен събра 60 
младежи от 6 европейски 
държави - Швеция, Италия, 
Полша, Латвия, България и 
Република Северна Македония. 
Всяка страна бе представена от 10 
участници с обща мисия да 
споделят тяхната култура, знания, 
мнения по различни теми и идеи 
за разрешаване на наболели 
проблеми, с които съвременното 
общество се сблъсква.  

Участниците прекараха заедно 7 
дни, през които имаха 
възможността да работят в 
мултикултурна среда. По време на 
ежедневните работните сесии те 
обменяха опит и добри практики 
по теми, свързани с младежкото 
участие в гражданското общество 
на Европа и бъдещето на Съюза.



Мрежа



Екип
Мариана Младенова 
Председател

Надежда Петрова 
Член на Управителния съвет

Таня Младенова 
Член на Управителния съвет



Партньори
Tudas Alapitvany, Унгария

Museumsverein Klostertal, Австрия

Medardas Cobotas university of the third age, Литва

Drawing To Health, Нидерландия

Institut pravnih znanosti Maribor, Словения

НЧ “Читалище.то - 2014”, България

NGO Next Generation, Северна Македония
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Контакти
Email: info@frgnd.org
Facebook: /frgnd

www.frgnd.org


