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 Един милион звезди: запали свещ за солидарност 

Кратко описание: 

В седмиците преди Коледа няколко „Каритас“ организации (Франция, Швейцария, Германия, 
Австрия, Люксембург) организират събитието „Един милион звезди. Запали свещ за повече 
солидарност с хората в нужда“. 
 
Площади, мостове, стълби и сгради са озарени от чаени свещи, които оформят малки или 
огромни фигури на звезди или само изпълват определените зони. Хора от енориите и доброволци 
на „Каритас“ са поканени да участват и да подкрепят събитието. Хората могат също да подкрепят 
идеята за 1 милион звезди, купувайки свещ (свещи), продавани на определени места от сътрудници 
на „Каритас“, преди или по време на събитието. 
 
Целева група: 

Широка целева група, 16 + 

Времева последователност & реализация на проекта 

2 месеца преди събитието: 
 

 Избор на екип и на по едно отговорно лице във всяка енория.  

 Планиране на светлинната инсталация при прецизен оглед на месторазположението на 
събитието.  

 Определяне  на  отговорните  лица/фирми  за  техническите  изисквания, навеси, запалки и 
реклама. 

 Оглед за местни чествания с цел подкрепа на организираното събитие.  

 Търсене на младежи/студенти за подкрепа на организацията и почистване след събитието. 
 Включване на артист/-и за подкрепяща програма.  

 Закупени  или  произведени  всички  нужни  материали  (свещи,  кибрити, костюми, 
декорация и т.н.). 

 Изготвено разписание на събитието, своевременно раздадено на целия екип и всички 
доброволци.  

 Проведени инструктажи на екипа на проекта и доброволците относно техните задачи 
преди, по време и след събитието.  

 Организирано почистване след събитието.  
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Обобщено: 

 Постоянни срещи.  

 Постоянно поставяне на задачи. 
 Постоянна информираност на проектния екип, доброволците и всички въвлечени хора за 

осъществяване на събитието. 
 Постоянен контрол върху проекта.  

 

Спонсориране, връзки с обществеността (PR) & реклама  

Спонсориране: 
 
Спонсорски фирми: донори за различните етапи на пректа или за осигуряване на безалкохолни 
напитки/храна за събитието. Ответни услуги: осигурена прозрачност. Не забравяйте да 
благодарите на спонсорите чрез писма, по е-майл, чрез пресинформация или в годишния отчет. 
 
PR: 

 Обявяване на събитието на пресконференция.  

 Съобщение за събитието на вашия уебсайт.  
 Начална информация и покана за медиите (печат, ТВ, радио, онлайн медии, фотографи).  

 Организирана обиколка на „Каритас“ проекти за журналисти във вашата енория, която 
завършва на мястото на събитието - “1 милион звезди”.  

 Кратка информация-напомняне за пресата преди събитието.  

 Прес-информация, следваща събитието - включително и снимки. Качете информацията на 
вашия уебсайт.  

 
Реклама: 
 
Рекламирайте своето събитие чрез плакати и/или брошури, чрез уебсайта и социалните си мрежи, 
медии. 
 
Бюджет: 
 
Ръководството на проекта е отговорно за контролиране на бюджета по време на фазите на 
проекта. Сметнете нужната сума за всяка чаша-свещ. Допълнително имайте в предвид транспортни 
и други индивидуални разходи, както и за човешки ресурс, ангажиран в организацията на 
събитието. 
 
Преглед на бюджетните активи: 
 
 Свещи;  
 Кибрити/джобни запалки;  
 Кутии за дарения;  
 Материали за декорация;  
 Банери на „Каритас“, плакати/листовки;   
 Графичен дизайн;  
 Хартиени чаши;  
 Човешки ресурси.
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Списък с отметки за събитието 

Какво Кога Кой V 
Плакати/листовки 
Текст и визия 
Предпечат 
Печат 

   

Месторазположение: 
оглед, резервация, подготовка (декорация, 
площадка/подиум, WC, информационни 
табели, паркинг, отговорен екип и под.) 

   

Напомняне на: 
Вип гостите 
Медиите 
Екипа на събитието, доброволците 

   

Кетъринг: 
Избор – оферти 
Поръчка – фирма 

   

PR: 
Прессъобщение 
Снимки и текстови материали  
Фотограф 

   

Организация: 
Кетъринг (питиета, храна, табли и т.н.) 
Сцена/подиум 
Тоалетна 
Декорация 
Акустично оформление (микрофони, 
водещи, спотове и т.н.) 
Музика 
Светлинно оформление 
Екран/прожектор 
Видеотехнологии/камера/фотоапарат 
План на организацията 
Почистване 

   

Гости: 
Контакти с гостите, договорки с гостите, 
брифинг (срещи), по-нататъшни контакти 

   

Брифинг/съдържание на речите 
Изпълнители 

   

Юридическо ръководство: 
Правно одобрение и инспектиране 
Регистрация на събитието 
Огнеборци 
Лекари 
Застраховка на събитието срещу инциденти 
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     Кафе за помощ 

Кратко описание 

„Мога ли да Ви поканя на чаша кафе?” Инициативата „Кафе за помощ” може да се осъществи във 
всеки дом, офис, училище, в енорията и разбира се – в кафене. Тази фондонабираща дейност се 
организира и осъществява лесно. Ангажирани с мисията на „Каритас“ хора организират събитието 
„Кафе за помощ”, като канят свои приятели на чаша кафе и вкусно парче кекс. Тези гости са 
помолени да направят дарение за каузата на „Каритас“, за която се набират дарения, в замяна на 
кафето. Идеята: да прекарате уютен следобед в кръг от ваши приятели и да помогнете в същото 
време светът да стане малко по-добър. 
 
При поискване, „Каритас“ осигурява на организаторите чаши, салфетки, кутия за дарения, 
картички–покани, както и благодарствени картички. Уебсайтът и социалните мрежи (фейсбук и 
туитър) на „Каритас“ са основната платформа за тази фондонабираща дейност.   
 
„Кафе за помощ” може да се реализира през цялата година. Независимо дали се осъществява на 
частни или публични начала, неговото изпълнение е много просто. 
 
За случване на инициативата са нужни 6 стъпки: 

 
1. Поканете свои приятели.                                                               
2. Декорирайте масата с аксесоари на „Кафе за помощ”.  
3. Насладете се на едновременното приятно прекарване с 

вашите приятели и събирането на средства за благородна 
кауза. Може би ще искате да играете и на играта „Кафе на 
зърна” – напълнете чаша/каничка със зърна от кафе и 
нека вашите гости предположат колко зърна събира – 1 
лев за предположение, а печелившият получава 
половината от облога, другата половина отива в кутията за 
дарения.  

4. Преведете даренията на „Каритас“.  
5. Разкажете на своите приятели за „Кафе за помощ” и ги насърчете да организират и те едно 

събитие.  
6. Подайте информация да „Каритас“ и вашето „Кафе за помощ” ще бъде включено в 

официалната страница на събитието в сайта на организацията, включително и 
информацията, колко средства сте осигурили!  

 
Решаващи моменти:  
 
Трябва да се повиши информираноста за инициативата и за каузата, за която ще се набират 
дарения. Това може да стане, като се разпространи събитието чрез реклама, партньорство с 
медиите, чрез социалните мрежи, устно и др.  
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Целева група: 
Частни лица, фирми, енорийски групи, кафенета, магазини за кафе (предлагащи „Кафе за помощ” 
за определен период от време) и т. н. 
 
Времева последователност & реализация на проекта 
 

 Избор на екип на събитието и на по едно отговорно лице от всяка енория. Екипът на 
събитието подкрепя участниците със своето know-how и материали.  

 Избор на каузата/хората в нужда, които могат да бъдат подкрепени (възрастни хора, деца в 
риск и с увреждания, самотни родители, бездомни хора, бежанци и мигранти, HIV/Aids и т. 
н.)  

 Възможно   е:   създаване   на   собствена  интернет страница, фейсбук страница и под.  

 Търсене на спонсори за финансова подкрепа за изработването/закупуването на 
материалите за събитието.  

 Изработване/закупуване на аксесоарите за „Кафе за помощ” (кани, плакати/листовки, 
салфетки, хартиени чаши + поставки за чаши, папки с информация за каузата и дейността 
на „Каритас“, подноси, покани, пакетчета захар). 

 
Моля имайте предвид:  
 
Вие сте поканени да използвате свободно логото на „Каритас“ за „Кафе за помощ”. Това се отнася 
и за дизайна на салфетките, пакетчетата за захар, чашите, поставките и т.н. 
 

 Рекламирайте събитието (прессъобщения, свържете се с медиите, организирайте медийни 
партньорства, разположете папки и т. н.)  

 Изпратете до участниците безплатния пакет за стартиране (състоящ се от 20 салфетки, 1 
кутия за дарение, 20 пакетчета захар, 10 поставки, 10 покани и 10 папки с информация за 
каузата и дейността на „Каритас“).  

 Организирайте стартово събитие и поканете местни знаменитости.  

 Напишете благодарствени писма до хората, организирали „Кафе за помощ”.  

 
Спонсориране, връзки с обществеността (PR) & реклама            

Спонсориране:  
 
Фирмено спонсорство: потърсете фирма-спонсор за финансиране на 
производството на съпътстващите материали (напр.: производители на кафе, 
производители на захар, вериги кафенета, вериги супермаркети, банки, 
агенции за недвижими имоти и др.) 
 
Ответни услуги: предложете партньорство, което ще бъде упоменато в уеб 
сайта на „Каритас“, върху плакати и др. материали, свързани с инициативата. Не забравяйте да 
благодарите на спонсорите чрез писма, издаване на сертификати и под. 
 
PR: 

 Организиране на VIP приветствия.  

 Организиране на начално прес-кафе в помощ на събитието и покани до местни 
знаменитости. 

 Медийно сътрудничество (лайф-стайл списания, сутрешни предавания по TV и радиото, 
медии към църквата, новинарски бюлетини, онлайн медии). 
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Рекламиране: 

„Каритас“ обявява дейността на национално ниво на уебсайта си и в социалните си мрежи, също 
чрез медиите: списания, радио, TV, преса, онлайн медии. Ако сте създали собствена интернет 
страница Coffe2Help, отидете по-нататък и създайте бюлетин! Други  дейности:  разговори с 
приятели за инициативата, създайте група във фейсбук и т. н. Снабдете участниците с всички 
нужни материали и информация (вж. безплатен пакет за стартиране от стр.7). 
 
Бюджет:  
 
Ръководството на проекта е отговорно за контролиране на бюджета по време на фазите на 
проекта. От полза ще е да се намери спонсор за изработването на материалите, тъй като е добре да 
се раздават безплатно. Допълнително да се предвидят разходи за човешкия ресурс, ангажиран с 
популяризиране на инициативата и подпомагане на хората, които ще я реализират (с ноу-хау, с 
рекламни материали, разпространение на събитието и т.н.). 
 
Преглед на бюджетните активи:  
 

 Работен проект/Дизайн/План; 
 Създаване на: интернет страница, плакат/листовки, папка с 

информация за каузата, за която ще се набират дарения и 
дейностите на „Каритас“, (хартиени) чаши, салфетки, 
стикери, подложки;  

 Пощенски разноски;  

 Стартиращо събитие;  

 Човешки ресурси.  
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   Бягащо чудо 

Кратко описание 

„Бягащо чудо“ е не само благотворително събитие, но и знак за взаимно приемане и толерантност. 
Целта на инициативата е дейността на „Каритас“ да е по-близо до младите хора между 14 и 21 
години и да им се даде възможност да наберат собствен опит в социалната работа в рамките на 
проекта. 
 
Децата и тийнейджърите, участващи в „Бягащо чудо”, събират помощи за всяка обиколка на писта 
или етап на състезанието, който пробягват по време на събитието. Учениците са действително 
креативни, когато става дума да се намери спонсор – те се обръщат към своите баби и дядовци, 
пекари и други магазинери в съседство, за да бъдат подкрепени. Спонсорите – фирми, както и 
индивидуални спонсори, избират една сума пари, напр. 1 лев за километър, която да дарят. 
 
Причини за участие в „Бягащо чудо”: социално активни ученици се докосват до теми, които са 
важни за тях и допринасят за подобряване на бъдещето им. Социалният профил на включилите се 
училища също се подобрява; участващото училище е част от успешно национално събитие и 
ползва предимствата на медийната популярност.  
 
Решаващи моменти: нужно е учениците и учителите да бъдат ангажирани емоционално за 
събитието. Служителите на „Каритас“ трябва да участват в събититието и да насърчават/аплодират 
бегачите, да снимат и под. 
 
Целева група: основна целева група са учениците, както и всеки, който желае да участва и намери 
спонсор. 

Времева последователност & реализация на проекта 
 
6 месеца преди събитието: 

 Избор на екип на събитието и по един отговорен представител от всяка енория. Екипът на 
събитието трябва да подкрепя участниците с know-how и материали. 

 Определяне  на  темата  на  събитието, обвързана с кауза на „Каритас“ (деца/младежи в 
риск и с увреждания, възрастни хора, бездомни хора, самотни майки, HIV/Aids, бежанци и 
мигранти и т. н.) и със съответна „Каритас“ дейност, която може да бъде подкрепена. 

 Решение дали събитието ще бъде организирано от „Каритас“, или училищата ще 
организират сами свое „Бягащо чудо”.  

 Намиране на спонсори, които подкрепят проекта финансово или даряват питиета и/или 
закуски за събитието.  

 Създаване на листовки и писма – изпращане на писма до училищата при започване на 
новия учебен срок, отговор, напомняне.  
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 Материалите са произведени (плакати/листовки, чаши, тениски, диск/флашка с 

информация и шаблони за учителите).  
 
4 месеца преди събитието: 

 Училищата решават да участват и избират кауза на „Каритас“, която ще подкрепят.  

 Сътрудници на „Каритас“ посещават училищата и представят „Бягащо чудо“, както и 
каузите и дейностите, които могат да се подкрепят чрез средствата от събитието. 

 Плакати/листовки, чаши, тениски се разпределят сред училищата.  
 
3 месеца преди събитието: 
 Училищата  обявяват  избраната кауза/дейност на „Каритас“  на  училищната  интернет  

страница, информират родителите, организират среща с родителите, ако е необходима. 
„Каритас“ може да предложи workshop за децата. 

 
2 месеца преди събитието: 

 Среща с родителите, при необходимост.  

 Екипът на „Каритас“, ангажиран със събитието, търси доброволци за помощ по време на 
събитието.  

 „Каритас“ рекламира „Бягащо чудо“ на национално ниво чрез уебсайта си и партньорски 
медии (ТВ, радиостанции, онлайн медии и др.) 

 Учениците получават от „Каритас“ списък на спонсори, с цел да привлекат колкото се 
може повече спонсори за тяхната подкрепа. 

 
6 седмици преди събитието: 

 Осъществява се контакт със спонсори за вода, сокове и/или снакс за бягащите; канят се 
местни VIP-ове за подкренпа на събитието.  

 Решение за маршрута за бягане, инфраструктура, програма, помощници.  

 Изясняване на всякакви законови положения, които трябва да се следват (разрешения, 
пожарникари, здравни работници, лекари, застраховки и т. н.). 
 

4 седмици преди събитието: 
 Училища: локално  разпространение  на  плакати/листовки  и  информационните 

материали (в спортни клубове, киносалони, магазини и др.) 
 
7 до 10 дена преди събитието: 
 Местната  преса  е  информирана  за  датата  на  „Бягащо чудо“ чрез пресинформация. 

 
2 до 3 дена преди събитието: 

 Учениците предават списъците на своите спонсори на екипа от организатори на бягането.  

 Приготвени: стартови номера, сертификати, списъци с резултати, чаши, храна, материали.  

 Напомняне до местната преса.  
 

В деня на „Бягащо чудо“: 
 Подгответе регистрационно табло за участници. 
 Подгответе маршрута и кетъринга. 
 Раздайте стартовите номера.  
 Отпразнувайте бягането с парти.  
 Разположете рекламни материали.  
 Всяка обиколка, която се изтичва от учениците, се отчита (електронно или  

устно) от организационния екип и веднага се включва в списък. 
 Всеки участник получава сертификат или спонсорски диплом от организационния екип.  
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 Резултатите (километрите, които са пробягани, броят на обиколките, резултатите от 

фондонабирането, броят на участниците и снимки се изпращат до „Каритас“ по най-
бързия начин за публично обявяване на национално ниво).  
 

1 ден след „Бягащо чудо“: 
 Бегачите получават попълнен спонсорски списък (със сертифицираните обиколки, които 

са пробягали), за да съберат парите. 
 Местните медии получават пресинформация. 
 Благодарности за спонсорите (писма, сертификати, включване в училищната страница, 

както и в уебсайта на „Каритас“ и под.) 
 

 
2 седмици след „Бягащо чудо“: 
 Спонсорските суми са събрани от бегачите по възможност най-скоро след проведеното 

събитие. Участниците директно събират даренията от спонсорите със списъка със 
сертифицираните обиколки, които са пробягали. Опитът показва, че е добре да се постави 
краен срок на учениците за събирането и да се съберат всички дарения на едно централно 
място. Цялата сума се предава на екипа на „Каритас“ символично, като се превежда на 
сметка на „Каритас“ с посочено име на избраната кауза/дейност. Училището получава 
благодарствен сертификат. 

 
Спонсориране, връзки с обществеността (PR) & реклама            

Спонсориране: 

Фирмено спонсориране: парично дарение за избраната кауза/дейност или за безалкохолни 
напитки и храна за събитието, както и за рекламните материали: тенсики, чаши, плакати/листовки. 

Ответни услуги: предложете прозрачност (напр.: отчитане на резултатите на уебсайта на 
„Каритас“, на училищния сайт), включете логото на компанията върху стартовите номера или го 
поставете върху плакатите/листовките). Не забравяйте да благодарите на спонсорите чрез писма, 
сертификати, по email, чрез училищно издание и годишен отчет на „Каритас“. 

PR: 

PR за събитието „Бягащо чудо“ (PR на „Каритас“, както и PR на местните училища) се състои от:  

 Начална информация и покана до медиите. 
 Напомняне на медиите преди събитието.  
 Пресинформация, следваща събитието, включително брой участници, пробягани 

километри, VIP-ове, участвали в събитието и снимки. 

Рекламиране: 

Поканете училищата за участие чрез имейл, официално писмо до ръководствата на училищата и 
под. Представете и коментирайте събитието чрез медийни партньори, на уебсайта на „Каритас“, в 
социалните мрежи и др. Снабдете участниците с всички нужни материали и информация, 
включително флашка или компактдиск за учителите с цялата информация, както и шаблони за 
стартовите номера, сертификати и др. 
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Бюджет: 

Ръководството на проекта е отговорно за контрола на (спонсорирането) бюджета по време на 
фазите на проекта. Заложете разходи за комуникацията и рекламните материали. След това 
предвидете допълнителните индивидуални разходи за човешкия ресурс на организацията. 

Преглед на бюджетните активи: 

 поща; 
 плакати/листовки; 
 графичен дизайн; 
 чаши; 
 тениски; 
 всички допълнителни материали (флашки/компактдискове и под.) 
 сертификати; 
 човешки ресурс. 

Списък с отметки за събитието: 

Какво Кога Кой V 
Информация за събитието в интернет 
(сайтове, социални мрежи и под.) и до 
медиите 
Определете дата 
Изработване на рекламни 
материали/текст/предпечат/печат 
Изпратете до училища / VIP-ове/ медии 

   

Месторазположение: оглед, разрешение, 
подготовка, декорация, сцена, тоалетна, 
информационно обозначение, паркинг 
(бариери, отговорен екип)   

 

Напомняне за:  
Виповете 
Медиите 
Регистрираните участници    
Кетъринг:  
Избор на кетъринг - оферти 
Назначение на кетъринг фирма 
Информирай кетъринга за броя на 
участниците    
PR: 
Прессъобщение  
Говорене за събитието чрез медиите  
Фотограф    
Организация: 
Кетъринг (питиета, храна, табли и т.н.) 
Сцена/подиум  
Тоалетна 
Декорация 
Акустично оформление (микрофони, 
водещи и под.)    
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Музика  
Светлинно оформление  
Екран / прожектор 
Камера 
Гости:  
Контакти с гостите, договорки с гостите, 
брифинг (срещи), по-нататъшни контакти    
Брифинг/съдържание на речите 
Изпълнители    
Юридическо ръководство:  
Правно одобрение и инспектиране 
Регистрация на събитието  
Огнеборци/Лекари/Медици 
Застраховка на събитието срещу инциденти    
 

 

 

13 
 



 

 

Младежки „Каритас“ НАГРАДИ  

Кратко описание: 

Младежки Каритас НАГРАДИ: АНГАЖИРАНОСТ, ЗАБАВА, ПАРТИ 

Безплатни уроци по български/английски език за мигранти; Футболно състезание за 
бездомни хора; Организирани часове за четене в дом за възрастни; Фондонабиращо 
събитие-бягане за жертви на земетресение. 

Младежки „Каритас“ НАГРАДИ оценява високо наличните, успешни и най-вече много 
добри социални проекти на млади хора, които се фокусират върху социалните проблеми. 
Проектите не трябва да са перфектни или големи, но ефективни и креативни. Социалните 
проекти могат да се фокусират върху различни теми, напр.: интеркултурно приемане, 
борба с бедността, социални интеграционни проекти за маргинализирани групи, за 
преодоляване на последствията от природни бедствия и т.н. 

Идеята: 

Младите представители на „Каритас“ търсят проекти, които носят социален компонент и 
се реализират от младежи. „Каритас“ подкрепя младежи в постигането на техните цели и 
предоставя платформа на техните проекти. Проектите се представят в интернет и сайтът 
на организацията служи за работна платформа. Заявката за участие също може да се 
предаде по интернет (чрез сайта или по имейл). Има отделен подбор, наречен „Подкрепа 
на проекти”, помагащ на млади хора със страхотни идеи, които се нуждаят от помощ за 
отделните стъпки при подготовката на цялостния проект. Тук могат да се прикачат редица 
файлове – напр. „Какво е проект?”, „Разясни своя проект“, „Създай проект от твоята 
идея”, „Определи своята целева група” и т.н. Възможно е някой да поиска индивидуална 
подкрепа за проекта чрез интернет (сайта/имейл) или по телефона. 

Целта: 

Младежки „Каритас“ НАГРАДИ отпуска възнаграждение за най-добрите социални 
проекти, реализирани от младежи, и предлага на екипите на проектите възможността да 
популяризират своята идея сред обществеността. 

И наградата печели.... 

Всяка есен най-успешните проекти се награждават с мдежките „Каритас“ НАГРАДИ и се 
отпразнуват с концерт и парти. Номинираните проекти се оценяват от жури от пет човека, 
състоящо се от наградени при предишни конкурси и експерти от „Каритас“. На първа 
инстанция проектите се оценяват съгласно тяхната ефикасност, устойчивост и 
иновативност. Номинираните и печелившите проекти се определят от жури. Спечелилите 
имат възможност да посетят дейности на „Каритас“, да се срещнат с местните младежи и 
да научат повече за работата на „Каритас“ на място. Тази забавна награда е значима 
мотивация за участието на младежите с проекти, а пътуването само по себе си носи ценна 
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информация, която отново може да се използва за комуникация с медиите (пътни записки, 
интернет блог, снимки, видео и т.н.). 

Добрите проекти трябва да се представят на обществеността: 

„Каритас“ иска да представи вълнуващи и изненадващи проекти със социален контекст. 
Колкото се може повече хора трябва да бъдат информирани за инициативата и по 
възможност да помогнат за реализацията й. Екипът на „Каритас“ ще подкрепя 
участниците в организацията и осъществяването на техните проекти чрез know-how.  

Път на знанието: 

Предадените за конкурса проекти трябва да вдъхновяват други хора и в най-добрия случай 
да намерят последователи. Не е нужно да се изобретява колелото отново и отново. 
Успешните проекти могат да се приложат и на други места. Обмяната на идеи, опит и 
познания трябва да се подкрепи. Младите хора могат съществено да допринесат за този 
процес. 

Целева група: 

Млади хора между 16 и 26 години, училищни класове или младежки организаци. 

Времева последователност и реализация на проекта: 

10 месеца преди събитието: 

 Изберете екип на събитието и един ръководител на екипа. Екипът трябва да 
подкрепя участниците със своя know-how през цялата подготвителна фаза до 
крайния срок за регистрация.  

 Намерете медийни партньори за оповестяване на проекта.  
 Изпратете информацията за наградите до целевите групи чрез партньорски медии 

и чрез вътрешни мрежи (уеб сайт, социални мрежи, електронен бюлетин, вестник 
и т.н.) 

2 месеца преди събитието: 

 Краен срок за регистрация за участие в Наградите.  
 Започва организацията на събитието по награждаването (определяне на място, 

програма, водещи, парти, кетъринг и т.н.). 
 Поканете медии. 

2 до 3 дни преди събитието: 

 Напомняне до медиите.  
 Последна подготовка преди събитието. 

Денят след събитието: 

 Медиите получават пресинформация. 
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PR и реклама 

PR: 

PR за младежките „Каритас“ НАГРАДИ се състои от: 

 Стартова информация и покана до медиите.  
 Напомняне до медиите преди събитието.  
 Пресинформация, следваща събитието, включително информация за наградените, 

VIP-ове, участвали в събитието, и снимки. 

Пътуването на спечелилите генерира информация, която може да бъде използвана за 
бъдеща комуникация: пътуване, дневник, блог, снимки, видеоматериали и др. 

Реклама: 

Комуникирайте събитието чрез медийни партньори, партньорски организации, уебсайт и 
социални мрежи на „Каритас“ и т. н. Осигурете на участниците всички необходими 
материали и информация. 

Бюджет: 

Ръководството на проекта е отговорно за контролирането на бюджета по време на всички 
проектни фази. 

Примерен бюджет: 

Определете сума за възнаграждение на спечелилите проекти, добавете разходи за 
пътуването на спечелилите. Предвидете и допълнителните индивидуални разходи за 
човешкия ресурс на организацията. 

Списък с отметки за събитието: 

Какво Кога Кой V 
Информация за събитието в интернет 
(сайтове, социални мрежи и под.) и до 
медиите 
Запазете дата 
Подготовка на нужните материали и 
текстове за промотиране на инициативата 
Разпратете  до  участници/ партньорски 
организации/  VIP-ове/  медии 

   

Разпределителен списък: 
Целеви  групи,  персонал,  участници  от  
предишни събития, партньорски 
организации, VIP-ове, медии 

   

Търсене на място за заключителното 
събитие, резервация, подготовка, декорация, 
сцена, тоалетна, информационно 
обозначение, банери, паркинг, отговорен 
екип 
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Напомняне до: 
Випове 
Медии  
Номинирани  
Регистрирани участници 

   

Кетъринг: 
Избор на кетъринг / оферти 
Назначение на кетъринг фирма 
Информирай кетъринга за броя на 
участниците 

   

PR: 
Прессъобщение   
Снимки за пресата  
Представяне на инициативата чрез медиите 
(ТВ-/радиоинтервюта и под.)  
Фотограф    
Организация: 
Кетъринг (питиета, храна, табли и т.н.) 
Сцена/подиум  
Тоалетна   
Декорация 
Акустично оформление (микрофони, 
водещи и т.н.) 
Музика  
Светлинно оформление  
Екран / прожектор 
Камера    
Гости:  
Контакти с гостите, покани, 
брифинг (срещи), по-нататъшни контакти    
Брифинг/съдържание на речите 
Изпълнители    
Юридическо ръководство:  
Правно одобрение и инспектиране 
Регистрация на събитието  
Огнеборци/Лекари/Медици 
Застраховка на събитието срещу инциденти    
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Конкурс за ученически рисунки 

Кратко описание: 

„Каритас“ знае от ежедневната си работа какво значи да живееш в бедност. Конкурсът за 
рисунки във всички начални (или други) училища се провежда за повишаване 
чувствителността сред децата, които живеят в средностатистически (или богати) домове, за 
тези, които са бедни или социално непривилигировани. Темата на конкурса е „Бедността 
при децата“ или накоя друга конкретна, свързана с бедността тема. Ученици помагат на 
ученици. Учителите са осигурени с материали, които могат да бъдат итегрирани в клас 
чрез обяснения за детската бедност в съответствие с възрастта на децата. 

Журито се състои от гости на събитието, педагози, знаменитости. Те избират 8 най-добри 
рисунки, които са представени в рамките на медийно партньорство. Крайното решение за 
победителя се взема след гласуване по интернет. Церемонията по награждаването се 
организира под формата на парти.  

Основната цел на конкурса за рисунки е да се мотивират учениците да разсъждават по 
конструктивен начин по темата „Бедността сред децата“. Спечелилата рисунка се 
публикува (напр. в списание, вестник, уеб сайта и социалните мрежи на организацията и 
т.н.). 

Целева група: Всички ученици, посещаващи началното училище (1-4 клас). 

Първите 3 класа, които участват в конкурса, получават (спонсорирани) пакетчета-
подаръци (напр. моливи за рисуване, цветна хартия, пластелин и т. н.). 

Времева последователност и реализация на проекта:  

Период Дейност 
Август Срещи/официални писма до медиите 

относно възможни партньорства. Срещи 
със спонсори, нужни за закупуване на 
подаръци (напр. моливи за рисуване, 
цветна хартия, пластелин и т. н.) за първите 
3 класа, които ще се включат в конкурса. 

Началото на септември Потвърдете партньорствата с медиите и 
спонсорите, съставете подробна времева 
последователност и отговорни лица за 
конкретните дейности, свързани с 
конкурса. 

Средата на септември Уточнени членове на журито и определяне 
на дата за стартиране на конкурса. 

Септември Дизайн, предпечат и печат на плакати, 
информационни материали и др.  

Септември 
 
 

Пригответе   материали   за   училищните   
медии, рекламирайте  събитието  на  уеб 
сайта и в социалните мрежи на 
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 организацията.    Създайте    работни    
материали  за учителите. 

Октомври Начало на планирането на финалното 
събитие. 

Началото на октомври Разпространете плакатите и 
информационните материали в училищата.  

Средата на октомври Стартиране на събититето. Отразяване на 
събитието чрез медиите, в уеб сайта и 
социалните мрежи на организацията. 

Края на октомври Краен   срок   за   изпращане   на   
рисунките от участниците. 

Началото на ноември Подготовка и осъществяване на срещите на 
журито. 

Средата на ноември Представяне на печелившите рисунки 
чрез партньорските медии, уеб сайта и 
социалните мрежи на организацията. 

Средата на ноември Изпратете   благодарствени писма до 
училищата и участниците. Изпратете 
пакети-подаръци (напр. моливи за 
рисуване, цветна хартия, пластелин и т. н.) 
до първите 3 класа, участвали в конкурса. 

Средата на ноември Гласуване сред номинираните рисунки в    
интернет страницата на партньорска медия 
или в сайта и социалните мрежи на 
организацията.  

Края на ноември Край на гласуването в инетрнет. 
Началото на декември Заключително събитие (Представяне на 

победителите,    покани    за    всички    
наградени участници, спонсори и 
партньорски медии. Награждаване, както и 
раздаване на сертификати на спонсорите). 

 

Спонсориране, връзки с обществеността (PR) и реклама: 

PR: 

 Информация за конкурса в комуникационни канали на „Каритас“ (уеб сайт, 
социални мрежи, бюлетини и др.). 

 Покана до медиите. 
 Напомняне на медиите преди събитието.  
 Пресинформация, следваща събитието, включително брой участници и снимки. 

Рекламиране: 

Поканете училищата за участие в конкурса чрез имейл, официално писмо до 
ръководствата на училищата и до учителите, плакати в училищата и под. Представете и 
коментирайте конкурса чрез медийни партньори, на уебсайта на „Каритас“, в социалните 
мрежи и др.  
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Спонсорство: 

Първите 3 класа, които участват в конкурса, получават (спонсорирани) пакетчета-
подаръци (напр. моливи за рисуване, цветна хартия, пластелин и т. н.). Важно е да се 
намерят спонсори. 

Рекламни и информационни материали: 

 Писма до ръководствата на училищата и до учителите.  
 Плакати за училищата. 
 Конкретни указания как да се включи темата за бедността в класовете. 
 Конкретна информация за това как да се участва в конкурса.  
 Благодарствени писма до класовете/учениците/учителите.  
 Сертификати за победителите. 
 Сертификати за спонсорите. 
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 Нахрани се веднъж и осигури храна за двама 

 

Кратко описание: 

Тази дейност е израз на солидарност. Местата за хранене могат да повишат осъзнатостта 
за бедните хора и да установят връзки с други хора. Съгласно мотото: „Нахрани се веднъж 
и осигури храна за двама, вашата купа за супа е достатъчна за двама!”, павилиони за топла 
храна се разполагат на публично място: на пазарен площад, в близост до парламента, 
общината, до МОЛ и др. и раздават една закуска/обед/вечеря на цената на две. По този 
начин гостите финансират храна за социално непривелигировани хора. Местните 
политици са поканени да участват при откриването на събитието (атрактивно за медиите). 

Хора, които живеят в бедност, са включени в инициативата. Готвачът раздава храната и 
обяснява инициативата на хората, отговаря на въпросите им. Допълнително, в населеното 
място се раздават информацинни материали за бедността, както и въпросник за 
ситуацията на бедните хора (може да се използва за установяване на специфично познание 
или като викторина). Дарения в натура (дрехи и под.) се получават в специално обособени 
пунктове, на които има и касички за дарение. 

Цел на това събитие е да се повиши чувствителността на населението за бедността в 
родната им страна. Това засяга не само явната, но и скритата бедност, вероятни 
причинители и съпътстващи обстоятелства като безработица, пристрастяване към алкохол 
или психоактивни вещества, липсата на дом и др. 

Тази дейност дава възможност на хората, които живеят в бедност, да се активизират и по 
такъв начин да излязат от ролята на пасивни участници. 

Целева група: Широка публика, политици. 

Времева последователност и реализация на проекта: 

4 месеца преди събитието: 

 Създайте концепция.  
 Създайте субгрупи (програма, информационна будка, храна, почистване, 

координация на бенефициентите и доброволците.) 
 Организирайте разясняване на кампанията сред властите. 
 Намерете спонсори.  
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2 месеца преди събитието: 

 Информирайте и поканете местни знаменитости (и политици). 
 Информирайте медиите. 
 Потърсете бенефициенти и доброволци, които искат да участват.  
 Организирайте среща-brainstorming, на която да бъдат обсъдени задачите.  

 1 месец преди събитието: 

 Организирайте материалите (печки, прибори за маса, табли, информационни 
материали, въпросници).  

 Създайте информационна листовка за екипа (времева последователност, 
организация).  

 Рекламиране (плакати, листовки, информационни материали, медии и под.).  

Малко преди събитието: 

 Изпратете напомняне за събитието.  
 Последна проверка с всички въвлечени и участващи хора.  
 Подреждане на мястото, готвене, изложете гозбите – „Наслади се на 

обяда/вечерята!“. 

Организационен екип: 

 Привлечени партньорски организации и институции. 
 Привлечени ресторанти, закусвални, кафетерии, допълнителни сергии (за 

питиета). 
 Експерти.  
 Бенефициенти.  
 Доброволци.  
 Екип по подреждане и почистване на мястото.  

Месторазположение: 

Трябва да е публично централно място (напр. пазарно място, МОЛ и т.н.). 

Програма: 

Кухня/и за супа, както и закусвални, ресторанти, кафенета предлагат порция супа; сумата 
за втората порция супа е дарение за социално уязвими хора. Отделно могат да се продават 
други продукти, като се плаща за два и също така се дарява сумата за втория. Събират се 
дрехи в специално обособен пункт, където има и касички за дарение. Заинтересовани лица 
могат да попълят въпросника за бедността. Експерти и бенефициенти са на 
разположение, подкрепят събитието и информират хората за инициативата. 
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Спонсориране, връзки с общественоста (PR) и реклама: 

Реклама: 

 Представете събитието – осигурете рекламно място във вестниците, публикувайте 
материали в уеб сайта и социалните мрежи на организацията, участвайте в 
интервюта в телевизии и радиа.  

 Поставете плакати и листовки в малките и универсалните магазини, включете 
събитието в календарите със събития, в уеб сайта на организацията. 

Спонсориране: 

 Опитайте  да  осигурите  спонсори  за  всички  нужни  материали  и  храна, 
допитайте се до местните универсални магазини, по-малки магазини, фирми и др. 

 Опитайте да организирате странични събития или партньорства с ресторанти, 
супермаркети, магазини за питиета, мобилни щандове за сладолед (напр. 
кулинарни чествания с бенефициенти). 

PR: 

 Създай контекст: събитието цели да повиши осъзнатостта за бедността. Важно е, 
когато говорите пред медии, да се изясни, че това събитие не е единично, 
контекстът е най-важната част. Скандално е, че толкова много бедни хора се 
нуждаят от помощ! Нека заедно да предприемем нещо срещу бедността! Порция 
супа не е достатьчна! Гостите се нуждаят от ясни позиции и изявления, предлагащи 
решение, което може да се обяви. Медийните участия преди събитието могат да се 
фокусират върху ситуацията на бедните хора в града, в страната и т.н. 
 

 Погрижете се за подходящи снимкови материали/мотиви за пресата.  
 Поканете медиите само на главните моменти от програмата.  
 Опитайте да организирате медийни партньорства с ежедневници, местни 

телевизии и/или радиа.  

Бюджет: 

Ако се намерят спонсори за повечето от нужните материали, бюджетът може да е 
минимален, покриващ само рекламните разходи. 

Алтернатива: „Каритас“ си партнира със закусвални и кафетерии. В рамките на една 
предварително обявена седмица гостите могат да си купят закуска/обяд/вечеря (плати 2, 
вземи едно). Отново е важно да се погрижите за същественото съдържание и контекста на 
инициативата, така че тя да не е само един вид фодонабираща кампания. 

Примерен въпросник:  

Увод: Близо половината от хората в България са изложени на риск от бедност или 
социално изключване. Това показват данните от доклад на Европейската комисия за 
заетостта и социалното развитие през 2015 г. Около 48% от населението са изпаднали от 

23 
 



 

социалния и икономическия живот. По този показател България е на първо място в ЕС, 
като най-близо до нас е Румъния, където процентът е 40.4. 

Бедността често е скрита и неразпознаваема от пръв поглед. Най-честият вид бедност е 
бедността, свързана с дохода. Тя засяга не само материалното осигуряване на средствата за 
препитание, но има и задълбочено въздействие върху социалните, здравните, културните 
и образователните фактори, които влияят върху социалната интеграця.  

Моля, отделете няколко минути от своето време и проверете какво знаете за бедността и 
богатството. 

1 въпрос: Какъв процент от населението в България е оценено като бедно?  

2 въпрос: Вие ще се определите като беден, ако месечният Ви доход е по-малък от: 300 лева; 
600 лева; 900 лева? 

3 въпрос: Колко са бедните деца в България? 

4 въпрос: Какъв процент от възрастните хора в България са застрашени от бедност и 
социално изключване? 

5 въпрос: Според Евростат хора в тежко материално положение са онези хора, които (моля, 
попълнете): 

6 въпрос: Какъв e процентът на българите, които са в тежко материално положение? 

7 въпрос: Какъв е относителният дял на бедните членове на домакинства, съставени от един 
човек над 65-годишна възраст? 

 

Осигурете данни за контакт на „Каритас“, при наличие на допълнителни въпроси и т. н. 
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Идеи за фондонабиращи събития и списък с отметки 

Идеи за фондонабиращи събития: 

 Благотворителен концерт 
 Благотворителен аукцион  
 Благотворителна филмова прожекция  
 Базар на материали, изработени от бенифициенти на „Каритас“; на стоки втора 

употреба; книжен базар  
 Благотворително парти (пролетно, лятно, коледно и т.н.)  
 Ден на отворените врати 
 Благотворителни награди  

Основен списък с отметки за събитията:  

Дейност Кой Кога 
Изберете темата на вашето събитие: 
 Какво е основното послание? 
 Каква  е  целта  на  събитието?  

(фондонабиране, повишаване на 
информираността/осъзнатостта?)   

 Коя е целевата група? 
 Събитието адекватно ли е на интересите на 

целевата група?   

  

Идентифициайте „конкуренцията“: 
 Има  ли  други  организации, клубове,  

институции  и  др.  със същото основно 
послание? 

 Каква е разликата между моята идея за 
събитие и идеята за събитие на 
„конкурентите“? 

 Защо моята идея е интересна за целевата 
група? 

  

Партньорства/Спонсори:   
 Мога ли да намеря партньори за моето 

събитие? 
 Мога ли да намеря спонсори и какво мога да 

им предложа в замяна на тяхната подкрепа? 
(прозрачност, популяризиране, реклама и 
др.) 

  

Избор на местоположение за 
събитието/инициативата. 

  

Запазете дата: 
Докато избирате дата, имайте предвид следното: 
 
 Достъпна ли е моята целева група? 

(Почивни дни и др.)  
 Датата подходяща ли е за моята идея за 
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събитие?  
 Зависи ли моята идея от времето и ако е 

така, има ли опции за лошо време?  
 Има ли други събития, включително и 

“Каритас“ събития по същото време, които 
искат да достигнат същата целева група? 

Човешки ресурс: 
 Разполагам ли с достатъчно персонал и 

доброволци за реализация на моето 
събитие? 

  

Бюджет: 
 Имам ли бюджет за събитието?  
 Колко средства са нужни за реализиране на 

събитието?  
 Направете бюджет.  
 Търсете спонсори.  

  

Уточнете организационните моменти: 
 Осигурете възможност за паркиране. 
 Информирайте събствениците/съседите 

(при голямо събитие).  
 Проверете всяко законово изискване, което 

трябва да е изпълнено. 
 Снабдете се със застраховка. 

  

Осъществяване на организацията: 
 Създайте  списък  със  задачите  и    

времевата последователност. 
 Техническо оборудване (озвучаване, 

микрофони, водещи, навеси, екран, 
осветление и т.н.). 

 Сцена.  
 Кутии за дарения. 
 Декорация    (плакати, банери,  

информационни материали и т.н.). 
 Кетъринг.  
 Екип на събитието.  
 Тоалетна.  
 Място & Почистване. 
 Транспорт. 
 Преводачи (отбележи език). 
 Фотограф.  
 Цветя/подаръци за изказващите се, артисти 

и др.  

  

Програма: 
 Планирайте (подкрепяща) програма.  
 Нуждае ли се събитието от гости/водещи? 

(теми, брифинг и др.) 
 Създайте списък с отметки, среща за екипа 

и доброволците преди събитието. 

  

 Определете дата.  
 Поканете  целевите групи, 
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заинтересованите лица, медиите, 
знаменитости и др. 

 Запазете  регистрираните  контакти в база 
данни  за  следващо събитие (внимание: 
запазете датата). 

Реклама и PR: 
 Избор на рекламните материали (листовки, 

плакати и др.)  
 Текст/ Предпечат/ Печат  
 Напишете обръщенията 
 Отпечатайте нужните материали  
 Пощенски разноски  
 Обявете събитието чрез комуникационните 

канали на организацията (уебсайт, социални 
мрежи, бюлетин и под.) 

 Поканете медии на събитието  
 Пресинформация до медиите 
 Изпратете напомняне до медиите 
 Определете отговорни лица за срещи и 

интервюта с медиите по време на събитието  
 Качете информация за събитието (преди  и 

след) на своята интернет страница и 
социалните мрежи. 

  

Благодарности: 
 Благодарствени писма/сертификати за 

спонсорите, артистите, доброволците, 
партньорите и др. 

  

Вътрешна комуникация: 
 Информирайте ръководството, мрежата на 

„Каритас“ и сътрудниците за събитието.  
 Създайте списък за поканите.  
 Обявете събитето по интернет, email и др. 
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