
          Приложение 2 

  

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

на Национална организация “Малки български хора“ 

за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. 

  

Извършени нестопански дейности:     

 

1. През месец октомври 2022г., в Центъра по въпросите на малките хора в България са проведени: 

- на 22 октомври 2022г., е проведена среща на “Дамския клуб“, в който взеха участие 7 жени 

от Национална организация “Малки български хора“; 

- на 22 октомври 2022г., е организирана арт работилница, в която взеха участие 7 члена на НО 

“Малки български хора“; 

- на 23 октомври 2022г., е проведена среща на “Мъжкия клуб“, в който взеха участие 4 мъже 

от Национална организация “Малки български хора“; 

- на 23 октомври 2022г., е организирано “Кулинарно ателие“, в което взеха участие 6 

представители на НО “Малки български хора“; 

- На 26 октомври 2022г., е организирана трудотерапия “Градинарство“, в което взеха участие 

4 представители на НО “Малки български хора“; 

2. През месец ноември 2022г., в Центъра по въпросите на малките хора в България са проведени: 

- Проведени 3 занимания по трудотерапия – градинарство и включени 6 членове на 

организацията; 

3.  През месец декември 2022г., в Центъра по въпросите на малките хора в България са проведени:  

- на 10 декември 2022г., е проведена родителска среща на родители на деца с нисък ръст 

членове на Национална организация “Малки български хора“. В срещата взеха участие 4 

семейства от страната и 5 деца с нисък ръст. 

- На 10 декември 2022г., паралелно на родителската среща е организирана арт работилница за 

деца. В нея се включиха 3 деца с нисък ръст и 1 дете с обичаен ръст част от едно от 

семействата. 

4. Други дейности организирани от Национална организация “Малки български хора“ през отчетения 

период: 

- На 24 октомври 2022г., бе организирано посещение на театър за 7 членове на Национална 

организация “Малки български хора“. 

- На 25 октомври 2022г., „Световен ден за информираност по въпросите на хората с нисък 

ръст“ в Центъра по въпросите на малките хора в България бе организиран ден на отворените 

врати. 

- През месец октомври 2022г., са посетени на терен 2 членове на НО “Малки български хора“ 

в град Долни Дъбник и град Луковит. 

- През месец ноември 2022г., по спешност е направено посещение в Горна Оряховица. 

5. Оказана материална подкрепа: 

- През месец декември 2022г., във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници 

са изпратени по куриер 90 пакети до членове на Национална организация “Малки български 

хора“, а останалите членове са получили своите по време на посещенията си в Центъра по 

въпросите на малките хора в България. Част от пакетите включват календар, картичка 

изработена от участниците в арт работилниците на организацията, както и комплимент от 

организацията за празника. Друга част от пакетите са изпратени до социално уязвими 

членове и включват допълнително одеяла и дрехи. На постоянните членове, които са 

участвали активно в арт ателиетата към коледния пакет е добавен ваучер за подарък по 

избор от търговска верига. 

6. Отпечатани информационни материали: 



- През отчетения период е отпечатан годишен календар в тираж 160 бр., които са изпратени на 

членовете на Национална организация “Малки български хора“; 

- През отчетения период е отпечатана брошура в тираж 500 бр., за популяризиране дейността 

на Центъра за социална рехабилитация и интеграция; 

- През отчетения период е отпечатана брошура в тираж 500 бр., посветена на хората с нисък 

ръст, които все още са в социална изолация; 

 

Постигнати резултати: 

1. През отчетения период са организирани над 10 мероприятия свързани с изграждането и грижа 

личността, изграждането на трудови навици, изграждането на навици за лична безопасност.  

2. С цел социална интеграция и промяна в обществените представи е организирано 1 едно културно 

мероприятие, в което бяха включени 7 членове на НО “Малки български хора“. Един от участниците 

бе на инвалидна количка поради което бе ангажиран доброволец и специализиран автомобил. 

 

Индикатор за ефективност: 

Степен на постигане:  

Отчетения период съвпада с приключването на календарната година и анализа показва, че са изпълнение 

заложените показатели за изпълнение на дейностите за 2022 година. Нещо повече, наблюдава се 

преизпълнение на дейностите свързани с отпечатването на информационни материали, оказаната 

материална и финансова подкрепа, реализираните мероприятия и др. Това се дължи на финансовата 

дисциплина при изпълнение на бюджета, използването на собствена материална база и спестяване на 

евентуални разходи за наем на помещения за реализация на дейностите и разходи за настаняване на 

участниците, и от друга страна привличаните на дарители и доброволци за реализация на дейностите. В 

отчетения период са извършени дейности планирани и заложени в бюджета на Национална организация 

“Малки български хора“ и обвързани със социалното включване на общността. 

 

Снимки от осъществените дейности: 

 

 

 

Брошура 

 

 

Брошура 



 

 

Календар за 2023 година 

 

Посещение представление в Малък градски театър “Зад канала“ през октомври 2022 година. 



 

Среща на дамския клуб през октомври 2022 година. 

   

Трудотерапия - Градинарство 



   

Арт работилници 

  

 

Трудотерапия – Кулинарно ателие 

 

 

 

 

Съставил отчета:                П 

 

Светослав Чернев  







Приложение № 3

Показатели за изпълненине 

Дейност по компонент 2 свързани със специфични 

дейности на организацията

1. Дейност по компонент 2.1 -  Дейности на мобилният 

център и структурите в страната.

а) Показател - Посещения и консултации бр. 30 2 12 15 3 32

б) Показател - Регионални срещи бр. 4 1 3 4

2. Дейност по компонент 2.2 - Дейности на Центъра по 

въпросите на малките хора в България.

а) Показател - Организирани занимания. бр. 5 2 7 3 11 23

б) Показател - Предоставени консултации на място и/или 

онлайн членове.
бр. 50 12 26 22 60 120

3. Дейности по компонент 2.3. - Организирани и проведени  

спортни, туристически, културни и други дейности, 

свързани с  включването на малките хора в общността. 

Провеждане на обучителни семинари, беседи и кръгли 

маси в областта на малките хора.

а) Показател - Проведени мероприятия бр. 4 1 3 1 5

б) Показател - Обхванати членове бр. 40 9 42 20 71

4. Дейности по компонент 2.4. Издателска и 

информационна дейност, информационен web сайт, 

печатни материали подпомагащи дейността, международни 

дейности.

а) Показател - Тематични печатни материали/издания бр. 2 3 3

б) Показател - Тираж бр. 500 1160 1160

в) Показател - Информационен сайт бр. 1 1 1

5. Дейности по компонент 2.5. Социално и здравно 

подпомагане на социално уязвимите членове.

а) Показател - Подкрепени членове. бр. 50 1 43 4 90 138

Отчетна стойност 

към 31.12.2022 г.

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите 

по компонент 2 и 3 от Приложение № 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Целеви стойности 

с натрупване
Мерна единица

Целева 

стойност за 

2022 г.

Отчетна стойност 

към 31.03.2022 г.

Отчетна стойност 

към 30.06.2022 г.

Отчетна стойност 

към 30.09. 2022 г.


