
 
Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“ 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Моля, използвайте полетата под съответните точки, за да впишете необходимата 

информация. Използвайте шрифт Calibri, размер 11. Формулярът за кандидатстване се 
изпраща като прикачен текстови файл  (Word версия) на ел. поща: lidl@wcif-bg.org   

 
Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг 

електронен адрес. 
 

Организация: Име, Адрес по съдебна регистрация, Телефон, Ел. поща, Интернет 
страница, Булстат 

Официален представител 
на организацията (по 
съдебно решение): 

Име, Позиция, Телефон, Мобилен телефон, Адрес за кореспонденция, Ел. 
поща:  

 

Проект: Отговорни родители, здрави деца и взаимодействащи общности в Русе  

Обща стойност на проекта: 9 860 лв. /девет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ 

Отговорник за проекта (ако 
е различен от официалния 
представител на 
организацията): 

Име, Длъжност в организацията, Телефон, Мобилен телефон, Адрес за 
кореспонденция, Ел. поща  

Област, за която 
кандидатствате: 

Здравословен начин на живот  

Времетраене на вашия 
проект: 

10 месеца 

Населено място, в което ще 
се изпълнява проектът: 

Русе 

Сума, за която 
кандидатствате: 

9 500 

 
 
ЧАСТ А. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА   
В 300 думи представете своето предложение – описанието трябва да отговаря на следните 
въпроси: какво искате да промените, защо го правите, как ще измерите постигнатото, колко 
време ще работите, къде ще работите и какви финансови средства са ви нужни. Бъдете 
максимално убедителни, това резюме ще се чете и оценява от експертно жури и от 
служителите на Лидл България. 
 
 
 
 

mailto:lidl@wcif-bg.org


 
Един от най-важните аспекти на отговорното родителство е осигуряване на здравословна 

храна за децата. Често това е пренебрегвано поради незнание или защото погрешно битува 

мнението, че да се храниш здравословно е твърде скъпо. Идеята ни е да променим тези 

нагласи като предложим на младите семейства алтернативи.  

На фокус са родители от уязвими семейства, които често пренебрегват ролята на 

здравословното хранене вкъщи, а децата им боледуват. За да постигнем здравословен начин 

на живот е необходимо да се проучи какви продукти купуват за семейната трапеза и на тяхна 

база, с помощта на готвачи, да им се предложат щадящи и здравословни техники на 

приготвяне.  Това по никакъв начин не утежнява семейният бюджет.  

Важен момент в здравословното хранене е и правилният подбор на качествени продукти. С 

помощта на консултанти, родителите ще се научат да четат етикетите, да обръщат 

внимание на хранителния състав на продуктите. На организирани срещи деца и родители ще  

приготвят храни, консултирани от специалисти. 

Рецептите ще се издадат в брошура с илюстрации от деца. Работата ни с родителите цели 

те да подобрят качеството на живот на семействата и децата си и да ги научим да 

работят заедно. На предвидените дегустационни вечери ще представим част от рецептите 

на ценители, а създателите с гордост ще разказват и показват какво са изработили. Със 

събраните средствата ще се финансира кръгла маса. На кръглата маса ще се срещнат НПО, 

образователни институции и община Русе в търсене и въвеждане на този метод всред широк 

кръг от хора.  

Измерване на постигнатото ще се направи чрез анкети при започване и след приключване на 

проекта и чрез интервюта. 

 Време за работа 11 месеца в град Русе, където имаме център за работа с деца с природни 

материали, кътове за четене и почивка и е с възможност децата и родителите да приготвят 

здравословна храна заедно.  

Стойността на проекта е 9 800 лв. 

 

 
 
ЧАСТ Б. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 Цел (Представете целта на проекта в 30 думи). Да се създаде мрежа от отговорни родители, 

знаещи потребностите на своите  деца и чрез информиран избор на храна да утвърждават здраве 

в семействата. Насърчаване общуването и споделянето в неформална среда. 



 
1. Обща информация за организацията 

(Кратко описание на вашия опит, на вашите постижения през предходната година. Опишете 
как стигнахте до идеята за проекта – общо 200 думи). 
 

2. Годишен бюджет на организацията 
(Посочете сумата на приходите, съгласно последния си годишен финансов отчет, като 
посочите и конкретните източници на тези приходи).  

 
3. Описание на проекта 

(Представете дейностите на проекта, като за всяка дейност посочете целевата група – 500 

думи) Майките с деца от 0 до 7 години имат ограничени контакти и през този период  често 

се чувстват в страни от обществото. Затова те са и по-склонни към промяна в начина си на 

живот. Ние разполагаме с център за работа с природни материали и с възможност за 

приготвяне на храна, заедно родители и деца. Обособени са кътове за отдих и места за 

четене. 

Искаме чрез срещи в подходяща за децата и близка до природата среда, родителите да се 

научат да приготвят храна за семейството и децата си по възможно най-здравословен начин. 

Вместо да налагаме решения, ние избираме подход, чрез който постепенно и без драстични 

промени, семействата да модифицират менюто си така, че да започнат да включват по-

качествени продукти, приготвени по подходящ начин. Това ще се осъществи като се проучат 

храните, които те традиционно купуват и рецептите, по които ги приготвят и се 

адаптират така, че да са по-здравословни. Чрез  срещи с готвачи, майките ще усвоят техники 

и подходи за приготвяне на любимите си рецепти по подходящ начин. При готвенето заедно с 

децата ще имат възможност да им обръщат внимание върху качеството и вкуса на храната. 

Това е и начин да се научат родителите да наблюдават и формират вкус у децата, като 

отчитат и тяхното мнение. Съвместната работа с децата е забавна и възпитателна и 

изгражда позитивни отношения в семейството.  

Важна стъпка при отговорното родителстване е правилният избор на хранителни 

продукти за децата. Родителите ще се научат да четат етикети с помощта на експерти и 

да планират менюто и пазаруването си. Това ще се отрази положително на семейния 

бюджет и ще намали битовите отпадъци, като с това ще се допринася за опазване на 

околната среда. Обучението ще се осъществи чрез среща на родителите със специалисти, 

които до им разяснят как  да четат и разбират етикетите на готови храни и как да избират 

продукти в магазините, а чрез практически занимания ще разберат за ролята на храните за 

здравето и поведението на всяко дете. 

Изготвените рецепти, които ще са илюстрирани от деца, ще съберем в брошура, която да 

бъде разпространявана и да се използва за бъдещи обучения. Издаването на брошурата ще 



 
допринесе и за обществено признание на майките, а в семействата ще  обръщат по-голямо 

внимание на продуктите, за да са здрави децата им.  

Предвиждаме с част от рецептите да организираме 2 вечери, на които да се популяризира 

здравословния начин на живот, където участниците ще разказват за своите преживявания, 

ще обменят идеи и ще показват резултатите от проекта. Събраните средства ще се 

използват за организиране на „Кръгла маса“ 

На кръгла маса заедно с НПО, бизнес, учебни заведения  и Общината ще се дискутира къде е 

пресечната точка и как в Русе да се представят добри примери за здравословния начин на 

живот и как храната влияе на здравето на децата.  

4. Защо този проект е важен?  
(Какъв проблем решава този проект и каква промяна очаквате? Опитайте се да обвържете 
проблема с конкретика и в контекста на местната общност – 200 думи) 
Когато родителите останат вкъщи да отглеждат децата си те изоставят работа, срещи с приятели и 

са склонни да се самоизолират.  Децата започват за страдат от липса на внимание и често 

боледуват, а общуването чрез игри се заменя от електронни устройства.  

Чрез система от срещи ще насърчим доброто родителстване чрез най-универсалния език – на 

приготвянето на здравословна храна, заедно с децата. Децата през този период от 0 до 7 години 

са много наблюдателни и естественото им любопитство ще доведе до усвояване на здравословни 

навици.  Промяната на хранителните режими е свързана със съпротиви – здравословното е винаги 

скъпо, трудно се приготвя и т.н., което стопява съпротиви и води до затлъстяване в семействата и 

чести боледувания. 

 
 

5. Какви резултати ще постигнете с реализирането на проекта?  
(Избройте резултатите, ориентирани към съответните целеви групи, опишете колко хора 
ще се възползват от него, дали финансирането чрез вашия проект ще спести ресурси на друго 
място и как – 500 думи). 
Изградена мрежа от родители на доброволен принцип, които са приели здравословното хранене 

на себе си и децата им за кауза. Това са семейства със различен социален статус и социално 

положение, приоритет ще са хора от уязвими групи. Промяна на хранителните навици и техники 

на приготвяне на храни, без това да се отразява на семейния бюджет. Промяна в мисленето при 

пазаруване и отчитане фактора „вредна“ храна. Тези родители са и посланици на нашата идея 

сред техните приятели и близки, което многократно ще увеличи ефекта от промяната на 

храненето. 

Децата от 0 до 7 години да имат възможност да се хранят здравословно. Приготвянето на храна 

заедно с родителите им води до повишаване на фината им моторика, което развива нервната им 



 
система, учи ги на взаимодействие с хора от различни поколения и социален статус. Развива 

техните вкусови усещания за качествена храна. Играта с връстници от различни социални групи 

позволява развитие на емпатия и бъдещи добри резултати в училище. Ефект при по - големите 

братя и сестри ще бъде яденето на качествена храна и включването в рисуването на илюстрации 

за брошурата. Включването им във вечерите и да разкажат за илюстрациите, които са направили и 

гордост от тяхното авторство за брошурата. 

С брошурата, която е насочена към хора, които се интересуват от здравословна храна и чрез нея 

ще открият други възможности за техните семейства ще достигнем до голям кръг от хора и ще 

спечелим нови съмишленици. Най голяма е ползата за децата и семействата, които се включат в 

изготвяне на рецептите. Повишеното самочувствие и увереност в собствените им способности, 

гордост и признание сред общностите в Русе и възможност да разпространяват здравословното 

хранене. 

Организираните тематични вечери ще доведат различна публика, хора които опитат вкусна храна, 

чуват вдъхновяващи истории и могат да разпространят информация в техните среди. Тази храна 

ще е храна с история, вдъхновяваща, вкусна и здравословна. Самите вечери, които са в ресторанти 

ще съзидат нови партньорства и възможност за бъдещи съвместни проекти, или да станат 

работодатели на някои от участниците в проекта. 

Проведена Кръгла маса на която НПО, образователни институции и общински власти представяща 

успехите от проекта и да мери начини тези резултати да достигнат до голяма чест от хората в Русе. 

Открити нови партньорства и възможности за съвместна работа със семейства. 

 

6. Как ще оцените въздействието от вашата работа чрез проекта? 
(Посочете индикаторите, които ще използвате и тяхната стойност, за да измерите успеха и 
резултатите на вашия проект – 100 думи). 
За да се оцени въздействието ще се предоставят за попълване анкетни карти и интервюта. 
 

7. Откъде разбрахте за програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“? 
От информационна среща  

 


