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Критерии за селекция в Специалното издание на 
конкурса ПРОМЯНАТА 2020  

1. Критерии за допустимост: 

В конкурса могат да се включат юридически лица с нестопанска цел, които 

отговарят на следните условия: 

▪ Български организации, които са регистрирани в съда или в Търговски 

регистър и регистър на ЮЛНЦ не по-късно от 15 юли 2017 г., тоест имат 

минимум 3 години опит. 

▪ Организацията е реализирала и отчела поне 2 проекта през последните 3 
години, които са финансирани от държава, община, фондация, бизнес 

спонсор или други дарители, които два проекта са насочени към деца и/или 

младежи. 

▪ Организацията има екип от поне 3 служители/сътрудници (на трудов или 

граждански договор) през 2020 г. 

 

2.  Критерии за оценка на проекта и кандидата 

(1)   РЕШЕНИЕТО  

● Проектът предлага конкретно решение на социален проблем на деца и/или 

младежи (0-24 години), които са най-тежко пострадали от кризата, причинена от 

пандемията COVID-19. Решението може да бъде изцяло реализирано в 
периода 19 септември – 18 декември 2020 г. 

● Предлаганото решението е комплексно, тоест то включва допълващи се форми 

на подкрепа, например хуманитарна подкрепа, психосоциална подкрепа, и 

други.  

● Предлаганото решение е базирано на досегашната дейност и натрупан опит 
на кандидатстващата организация. 

● Предлаганото решение ще окаже подкрепа на минимум 200 деца и/или 
младежи в периода 19 септември –18 декември 2020. 
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● Предлаганото решение се реализира в партньорство или разчита на подкрепа 

на други местни организации и институции 

  

(2)   ОРГАНИЗАЦИЯТА 

● Кандидатстващата организация е идентифицирала ясен организационен 
проблем, който възпрепятства нейното развитие и/или застрашава нейната 

устойчивост.         

● Кандидатстващата организация е идентифицирала едно или няколко 
възможни решения на този организационен проблем. 

● Организацията има силна мотивация и достатъчен капацитет да работи 

заедно с ПРОМЯНАТА за поставянето на основите на решението на този 

организационен проблем. 

  

(3)   КОМУНИКАЦИЯ 

● Организацията разбира, че комуникацията трябва да бъде важна част от 
нейната дейност, както за постигането на социален ефект, така и за 

осигуряването на устойчивост.  

● Организацията има базисен комуникационен капацитет и е готова да  

инвестира ресурс за подобряване на комуникацията си. 

● Организацията има желание и готовност да се включи в интензивна 
комуникационна кампания - в периода октомври - декември 2020 – за 

популяризиране на дейността си. 

 


