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Фондация „Софийска платформа“ е основана през 2013 г. През 2021 г. фондацията продължи да 

работи в двете си основни направления (цели) – насърчаване на демократичните ценности в 

страната и поддържане на разговор за история на близкото минало. По-долу следва 

неизчерпателна информация за проектите, по които организацията работи, за да постигне 

посочените две цели:  

Наименование: Гражданско образование в действие 

Дейности: летни училища относно историята на тоталитарния комунистически режим, 

провеждащи се в гр. Белене 

Времетраене: 2017 – 2021 г. 

През 2021 г. фондация „Софийска платформа“ за трети път организира лятно училище „Защо ни 

е да помним?“ в гр. Белене. В училището се включиха 25 ученици и студенти от страната, които 

имаха възможност да научат повече за комунистическия тоталитарен режим в България и да 

дискутират теми като памет, демократични ценности и значение на гражданската активност в 

тоталитарно управление. 

Наименование: Европа като общност на граждани, повишаване на капацитет 

Дейности: обучение на активни граждани от цялата страна, финансиране на проекти по 

населените места на участниците, менторска програма, изработка на „Индекс за гражданско 

здраве“, интернет платформа в помощ на учители по ГО, участие в участие в международни 

конференции. 

Времетраене 2019 – 2022 г. 

„Европа като общност на граждани“ е двукомпонентна програма, която цели да подкрепи идеи, 

личности и организации, базирани или работещи в общности извън големите градове. 

Програмата си поставя за цел да развива капацитета и уменията на тези личности/организации, 

за да им помогне да се утвърдят като активни участници в обществения живот. Общо 35 души 

преминаха 5-компонентна обучителна програма. На завършилите обученията участниците бе 

предоставена финансова и менторска подкрепа. В резултат - бяха осъществени на местно ниво 

28 проекта.  

През 2021 г. завърши социологическото проучване „Индекс за гражданско здраве“. Резултатите 

и докладите ще бъдат публикувани през 2022 г.  

Екипът на фондация „Софийска платформа“ разработи учебна платформа (Платформата) в 

помощ на учители по гражданско образование за 11. клас и 12. клас. Платформата предоставя 

на учителите алгоритъм за създаване на планове за провеждане на уроци от официалната учебна 

програма на Министерството на образованието и науката (МОН), изпълнени с интерактивни 

методи на преподаване и упражнения/задачи за учениците. Бяха организирани 3 уебинара 

запопуляризиране на Платформата. В тях се включиха над 200 учители от цялата страна. Към 

март 2022 г. в Платформата са регистрирани 480 потребители. 

В рамките на проекта, екипът на фондация „Софийска платформа“ взе участие в 13 

международни събития и конференции през отчетната 2021 г. 

Наименование: Европа като общност на граждани, картографиране и проучвания 
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Дейности: провеждане на проучване сред 183 граждански актьори, анализ на данни, 

формулиране на препоръки, създаване на информативно видео, участие в международна 

конференция, създаване на визуална идентичност на проекта 

Времетраене: 2020 – 2022 г. 

Картографирането и проучването представляват самостоятелни дейности в рамките на по-

големия проект „Европа като общност на граждани“. Те целят да установят и съберат 

информация за граждански актьори в 4 региона в Европа – т.нар. „граждански пустини“ в 

България, Полша, Румъния и Унгария. В рамките на отчетната 2021 г. бе проведено проучване 

сред 183 граждански актьори в 4-те региона. Екипът на фондация „Софийска платформа“ 

анализира данните от проучванията и формулира препоръки за гражданския сектор в централна 

и Източна Европа за подобряване на гражданския живот. Създадено е кратко информативно 

видео, което илюстрира основната информация за проекта с цел неговото популяризиране, 

както и визуална идентичност (лого) на проекта.  

Екипът на фондация „Софийска платформа“ взе участие в международна конференция 

„Берлинска конференция 2021 г. – Европа отдолу нагоре!“ (Berlin conference 2021 – Europe 

bottom-up!), в която презентира проекта.  

Наименование: Idea Challenge 

Дейности: разпространение на информацията за конкурса по различни канали, срещи с 

потенциални кандидати. 

Времетраене: 2021 г. 

Idea Challenge е конкурс за идеи, управляван от MitOst e.V., в рамките на програмата „Европа 

като общност на граждани“. Фондация „Софийска платформа“ бе местната контактна точка 

(Scouting Partner) за България за 2021 г. Фондацията подпомогна от една страна 

разпространението на информация в страната за конкурса, а от друга - кандидатстващите 

организации чрез тълкуване на правилата и процеса на кандидатстване, съветване по 

отношение на конкретни въпроси по конкретна проектна идея. В резултат, в конкурса 

кандидатстваха 124 организации от България, а един български проект е одобрен от общо 18 

одобрени за финансиране по програмата проекти.  

Наименование: Местна лаборатория за демокрация 

Дейности: организация и провеждане на обществена дискусия, изготвяне на доклад с изводи. 

Времетраене: 2021 г. 

Фондация „Софийската платформа“ в сътрудничество с Демократично общество (Democratic 

Society), град Рейкявик и фондация „Граждани“ (Citizens Foundation) организира Лаборатория за 

демокрация (Democracy Lab) – обществена дискусия, по време на която беше обсъдено 

състоянието на демокрацията през обектива на пандемията от коронавирус по проект 

„Популизъм и гражданска ангажираност“ (Populism and Civic Engagement, PaCE). Събитието се 

проведе в гр. Белене на 3 юли 2021 г. Ключовите изводи от дискусията са обобщени в доклад в 

на български и английски език, достъпен тук - http://sofiaplatform.org/bg/doklad-laboratoria-za-

demokracia/.  

Наименование: Картографиране на гражданското образование в Европа 
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Дейности: изготвяне на онлайн въпросници, превод на въпросниците на български език, 

създаване на база данни от местни контакти, популяризиране на информацията за проекта, 

комуникация с целеви групи по електронна поща и телефон. 

Времетраене: 2021 – 2022 г. 

Проектът представлява проучване на хора и организации в до 20 държави, които работят в 

сферата на гражданското образование, с цел да идентифицира темите, по които работят, 

организационните им нужди, както и взаимоотношенията им с други хора и организации в 

сферата. Проектът се изпълнява от THE CIVICS Innovation Hub и в партньорство с организации във 

всяка от картографираните държави. Фондация „Софийска платформа“ е местният партньор в 

проекта за България.  

Наименование: Видео уроци по учебният предмет „Гражданско образование“ за 12. клас  

Дейности: създаване на видео уроци по „Гражданско образование“ за 12. клас. 

Времетраене: 2021 - 2022 г.  

 

Съвместно с Представителството на Европейската комисия в България и ucha.se, фондация 

„Софийска платформа“ създаде видео уроци по одобрената от МОН учебна програма по 

„Гражданско образование“ за 12. клас. Материалът, залегнал в общо 33 видео урока, отговаря 

на заложените от МОН знания, умения и компетентности, които следва да бъдат придобити след 

изучаването на предмета. Уроците са поместени на образователната платформа ucha.se и са 

напълно безплатни за гледане след регистрация в сайта (https://ucha.se/videos/grazhdansko-

obrazovanie/11-klas/). Към всеки от тестовете е разработен тест с петнадесет въпроса.  

Наименование: Юристи в помощ на учители по „Гражданско образование“  

Дейности: разработка на помагало по ГО с уроци, подходящи за преподаване в партньорство 

между юристи и учители, обучение на пилотна група юристи-помощници на учители, апробация 

на разработените уроци в страната.  

Времетраене: 2020 – 2022 г. 

В продължение на изградените отношения с юридическия екип на DXC Technology Bulgaria през 

2021 г. фондация „Софийска платформа“, съвместно със Street Law Inc., продължи да 

осъществява проект, целящ включването на юристи като помощници на учителите по ГО при 

изучаване на теми от учебната програма, имащи изцяло или частично правна същност. Street Law 

Inc. e организация, локализирана в Джорджтаун, САЩ, която от над три десетилетия работи в 

сферата на ГО с фокус върху правна култура и демократично управление. През 2021 г. бе 

проведено обучение на юристи и учители от пет населени места в страната и последваща работа 

по изграждането на екипите от учител и юрист. През 2022 г. предстои начало на теренната работа 

- посещения на адвокатите в часовете по „Гражданско образование“. 

Наименование: Стенд-ъп комедия: Направено в ЕС 

Дейности: организиране и провеждане на три комедийни шоута в страната, посветени на 

европейски теми 

Времетраене: 2021 г. 
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Като част от пороект, подкрепен от Посолството на Федерална република Германия в София, 

фондация „Софийска платформа“ организира поредица от три стендъп комедийни шоута “Made 

in EU” в София, Бургас и Монтана. Изпълнител на комедийните шоута е Inside Joke Stand-up 

Comedy - клуб за стендъп комедия в България. Целта на е да бъде стимулиран дебатът по важни 

европейски теми и да бъде демонстриран приносът на ЕС към живота в страните членки на 

Съюза. 

Наименование: Диалог за преход 2019-2021 г. Справяне с промяната по демократичен път. 

Дейности: координация, комуникация с партньори, разработване на учебни материали, 

създаване на видеотур за прехода в България, участие в процеса на редактиране и проектиране 

на публикации, организиране и провеждане на срещи, участие в регионални и международни 

семинари за представяне на проекта и други връзки с обществеността. 

Времетраене: 2019 – 2022 г. 

Като част от координационния екип и съгласно споразумението за сътрудничество, фондация 

„Софийска платформа“ (ФСП) продължи да подкрепя изпълнението на проекта „Диалог по 

прехода“ през 2021г. Членовете на екипа участваха в подготовката и провеждането на срещи и 

служеха като звено за контакт и подкрепа за избрани партньори както по административни, така 

и по въпроси относно съдържанието.  

Голяма част от дейностите по координация през 2021 г. бе посветена на разработването на 

наръчник по история и гражданско образование, който ще бъде публикуван през пролетта на 

2022 г.  

През 2021 г. подготвихме и публикувахме видеото „По стъпките на една революция (цялата 

обиколка)“, достъпно тук: https://www.youtube.com/watch?v=ik9J0Zb7Tnk&list=PLf 

Lx3lDPtE3Lpgbo4K0 p-4E5T3 _e7U6yj&ab_channel=SofiaPlatform.  

Екипът на фондацията участва в редица национални и международни, онлайн и офлайн събития 
като националната конференция на НБУ и Петия международен симпозиум „Образование 21“ 
във Великотърновския университет. 
 
Наименование: Еразъм + проекти: „Отново на училище“ и „Училище 4.0“. 

Времетраене: 2019 – 2022 г. 

Проектите целят разработването на учебни материали, насочени към т.нар “hard-to-reach 
learners” (в частта „Отново на училище“) и трансформирането им в интерактивни онлайн модули 
(в частта „Училище 4.0“). През 2021 г. бяха подготвени материали по следните теми: роля и 
отговорности на гражданите, европейски общества и култура, равенство, дискриминация, ЕС 
като глобален актьор, както и методически подход за преподаване на темите на т.нар “hard-to-
reach learners”. Разработва се онлайн платформа, в която да бъдат публикувани материалите.  

  
 

Луиза Славкова 

Изпълнителен директор  

на фондация „Софийска платформа“ 
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