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ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! УСПЕШНА И ЧЕСТИТА НОВА 2014 ГОДИНА! 

 

С ТОЗИ ПЪРВИ ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ НАШИ ПАРТНЬОРИ, КОЛЕГИ И 
ПРИЯТЕЛИ, КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2013 ГОДИНА! 

 

Скъпи колеги, партньори  и приятели, 

През изминалата 2013 година работихме с много организации и хора, 

за да подпомогнем и дадем повече възможности на много други хора. 

Сега, когато се радваме на празничното настроение и правим 

равносметка на изминалата година, искаме да благодарим на всички 

Вас, за споделените усилия, сътрудничество и подкрепа. 

Благодарим Ви и вярваме, че заедно можем повече! 

Елена Славова, Управител на Фондация „Европейски център по 

медиация и арбитраж“  

 

Благодарим на екипа на Сдружение ХОТЕТ за партньорството! 

През 2013 година приключи проект „Заедно – ръка за ръка“ на Сдружение ХОТЕТ, на   

което Фондацията партнира при създаване на приемната “SOS родители“. Изградената 

структура имаше за цел да създаде устойчив модел на сътрпудничество, между 

родители на деца от етническите малцинства, с фокус върху ромите, педагогическите 

специалисти от ОУ „Отец Паисий“ и НУ „Васил Априлов“, за подобряване на 

качеството на вземаните родителски решения относно образованието на децата им. 

Работата ни в приемната “SOS родители“ включваше поредица от треннги с повече от 20 родители, 

обучение на 3 социални медиатори, които ще продължат работата  си в общността и през следващата 

2014 година. 

Благодарим на колегите от екипа на Сдружение ХОТЕТ за оказаното доверие! 

Благодарим на екипа на ОУ „Отец Паисий“ и НУ „Васил Априлов“ за доброто сътрудничество! 

Благодарим на колегите от Фондацията за ентусиазма и положените усилия! 

„Център за възстановителни практики“ създаде нови партньорства между 

местни институции, организации и общности в 

инициативи и дейности, насочени към добруването 

и благоденствието на децата.  
 

През 2013 година изградихме „Център за възстановителни 

практики“ с цел иницииране и реализиране на дейности, 

насочени към добруването на децата. Дейностите на Центъра 

насочихме към цялото семейство и общността, вместо да се 

фокусираме върху отделия индивид.  
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Експертите имаха като предизвикателство да работят в рамката на 

силните страни на семейството и общността, вместо да се 

фокусират върху проблемите и слабостите им. През изминалата 

година те работиха с повече от 50 лица, подпомагайки ги в 

осигуряване на връзки с местните институции и НПО, и 

включването им в обучителни групи.  

Благодарим на екипа на Центъра за възстановителни практики за 

ентусиазма, положените усилия и вярата в успеха! 

Благодарим на кметовете на община Ветово, кметство Тетово и 

кметство Хотанца за подкрепата, насърчението и сътрудничеството! 

Благодарим на колегите от Сдружение „Мулти етнос“, Ветово за доброто сътрудничество! 

Благодарим на RuseInfo.net, който отразяваше дейността на Центъра за възстановителни практики!   
 

 Кампания „Движение за език без омраза“  

Кампанията е инициирана от младежккия сектор на Съвета на Европа и в нея се 

включиха доброволците на Фондацията, реализирайки събитието „Живите книги 

в подкрепа на Движение за език без омраза“. 

Благодарим на всички доброволци и съмишленици подпомогнали реализацията 

на  събитието! 

Благодарим на секритариата и националния координатор на Кампанията! 

 

Благодарим на партньорите, колегите и съмишлениците, на които винаги 

можем да разчитаме! 

Благодарим на Сдружение „Център Динамика“, Сдружение ХОТЕТ и Сдружение „Мултиетнос“ за 

доверието и подкрепата при реализацията на инициативите ни!  

Благодарим на RuseInfo.net, който отразяваше дейността ни през изминалата 2013! 

Благодарим на ОИЦ, Русе нееднократно подкрепящ инициативи на граждански организации! 

 

Програмите и събитията през изминалата 2013 година, бяха реализирани  

с финансовата подкрепа на корпоративни и индивидуални дарители. 

Благодарим Ви! 


