




Сдружение „УСМИВКА” 

История:  Създадено през април 2006г. в гр. Бургас, Сдружение с нестопанска цел „УСМИВКА” е 

лицензиран доставчик на социални услуги за деца ,  младежи и възрастни регистрирано в  

Министерството на труда и социалната политика. 

Мисия: 

Мисията на Сдружение "Усмивка" е да осигури условия и възможности за развитие и 

реализация на деца,  младежи и възрастни  чрез подпомагане на образователните им 

потребности, независимо от тяхното социално положение и  произход . Работата на  

Сдружението е насочена  и в  борбата с  най-жестоките пороци на нашето време бедността и 

неграмотността  сред  децата и обществото като цяло . 

Цели:  

• Личностното развитие на деца и млади хора чрез: 

- откриване и развитие на творческите им заложби; 

- осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и 

изява на личността им; 

- възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение. 

• Изграждането на устойчива ценностна система чрез въвличане на децата и младите 

хора в дейности по опазване на околната среда и съхраняване на културните 

традиции. 

• Социалната адаптация, личностна и професионална реализация на деца, младежи в 

риск – от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, 

бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. 

• Социалната интеграция на деца и младежи с увреждания и положителна промяна в 

отношението на обществото към тях. 

• Прилагането на европейските стандарти и практики в защита на човешките права, 

образованието, интеграцията на уязвимите групи, опазване на околната среда.  

• Развитието и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, 

образованието, науката и културата. 

Средства за постигане  целите на Сдружението: 

• Изграждане на материална база за обучение и художествено-творчески занимания. 

От 2010г. към Сдружението беше  разкрит Дневен център за деца с методиката на 

Мария Монтесори, който работи до 2016г.  

• Предоставяне на информация и консултации и провеждане на: 



 Школи – по музика, танци, художествени и приложни изкуства; От 2011г. към 

Сдружението има разкрита детска театрална трупа, която е носител на много 

национални и международни отличия. Много често от  Сдружението се организират – 

работилници, творителници, изложби.  

 Курсове и семинари за усвояване на чужди езици и компютърни умения; 

 Конкурси, изложби, продукции, спектакли, шоу програми; 

 Извънкласни учебни занимания чрез игрови и методи на взаимно учение. 

• Организиране на спортни и рехабилитационни лагери, екскурзии, туристическа 

дейност. 

• Организиране  и провеждане на Национални конкурси  целящи развитието на 

творческите заложби на децата, които имат и социален ефект, тъй като продуктите 

изработени от децата в конкурсите се предоставят на децата от социални  домове  и 

защитени жилища.  

• Извършване на преводи от и на чужди езици, издателска и рекламна дейност – 

информационни материали, помагала, брошури, списания, аудио-визуални 

продукти, интернет сайтове и др. 

• Предоставяне на социални услуги. 

• Извършване на благотворителна дейност в обществен интерес  чрез организиране 

на инициативи и  благотворителни кампании за деца, младежи и възрастни.. 

• Обмяна на опит и сътрудничество с местни, национални и международни 

организации, имащи сходни цели и дейност . Сдружение „УСМИВКА „ в национален 

мащаб е част от мрежата на НАСО, НАДР Пловдив, НМД, ФИЦЕ България, 

Национална Пациентска Организация, ФГУ и др. 

• Разработване и осъществяване на проекти. 2013г. Сдружение „УСМИВКА“ е част от 

мрежата на НАРД Пловдив с изградения  Център за доброволци в гр. Бургас . 

• Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с основната, с цел 

подпомагане дейността на Сдружението.   

За контакти:  

Митка Георгиева   Председател на УС 

8000 Бургас     Ул.”Янко Комитов ” 4 

Тел. 0988 753 171  :  0887 395 403; 0886 120 183  

e-mail:     mitka_g@abv.bg    

Интернет адрес: www.sdrujenieusmivka.org      

mailto:mitka_g@abv.bg
http://www.sdrujenieusmivka.org/


Отчет за изпълнение  на   дейностите от 

Сдружение „УСМИВКА“ за 2019 г. и 2020 

година 

2019г. 

1. Организиране  на конкурс за рисунка свързан с  отразяване Световния ден  на 

бащата на 10.10.2018г. в различни Бургаски училища и такива на територията 

на Бургаска област на тема „Баща ми герой и приятел“   

          2. Организиране и провеждането на Национален  конкурс за изработка на кукла с 

подкрепата на Община Бургас под надслов „ Коледно мечтание“ .  Събраните  

експонати  бяха  дарени на деца лишени от родителски грижи в различни Центрове на 

територията на гр. Бургас 2019г и поставени под елхата на Доброто в Областна 

Администрация Бургас .  

           3.  През 2014 г. Сдружение „УСМИВКА“ организира за първи    път национален 

конкурс за фотография на тема „ Най-усмихнатият клас в България“ . През 2019г. 

Сдружението организира и проведе Национален конкурс за 6-та поредна година с 

подкрепата на Община Бургас.  Конкурсът се провежда в шест категории, а 

официалното награждаване се провежда в Областна администрация Бургас в 

присъствието на много официални гости, представители от администрацията на 

Община Бургас   , Областният управител на Бургаска област ,Заместник областни 

управители, Общински съветници , представители на бизнеса и  много медии и 

телевизии.               

              4.   Организиране и провеждане  на кампания "Подари Коледа на дете , за да 

има повече усмихнати очички"  за осигуряване  на подаръци за децата от домове и 

защитени жилища  в Бургаска област 

По време на кампаниите 2014, 2015,  2016 и 2017г., които проведохме за децата от 

домовете в Бургаска област, разбрахме  наистина, че по Коледа стават чудеса, когато 

200 деца от региона на Бургаска област получиха подаръци. 

Има толкова много деца изоставени, деца в риск, деца от домове, деца от социално 

слаби семейства, деца без родители. 

Ние  искаме да помогнем точно на тези деца, които са в подобни домове, които са 

изоставени, чиито родители не могат да си позволят да подарят на децата си красив 

подарък, защото те самите са в затруднение.  Ще реализираме тази своя кампания като 

всички останали наши кампании, защото не искаме да виждаме насълзени детските 



очички. Една част от набраните дарения бяха предоставени и на Областна дирекция на 

МВР  за децата на полицаи загинали при изпълнения на служебните си задължения.  

                       5 . От  2014 година Сдружение „УСМИВКА“ е член на Мрежа „ХЛЕБНИ 

КЪЩИ“ гр. София.  Във връзка  със световния ден на Християнското семейство екип на 

Сдружението проведе  презентация сред децата от Центъра за работа с деца на 

улицата на  територията на гр. Бургас и в  няколко детските градини. До момента сме 

организирали подобни презентации на територията на гр. Бургас,  в гр. Асеновград в 

ЦОП за деца с увреждания и проведохме Фестивал на хляба в гр. Айтос  в комплекс 

„Генгера“.  Презентацията включва провеждането  на „Театър на трохите“ и реализация 

на инициативите.  

                        6.   От 2013 година беше създаден   приз „Рицар на усмивката“   с 

подкрепата на Община Бургас.  Призът се връчва официално на специално тържество , 

но поради настъпилата пандемия призовете изпращаме по пощата или индивидуално 

чрез куриер.  

                       7. От 2016 г. Сдружението е лицензиран доставчик на услуги и грижи за 

възрастни хора социален асистент , домашен помощник и личен асистент. Към 

Сдружението има изграден Социален Център „УСМИВКА“, който освен грижи 

предоставя и  безплатно предоставяне на храна за своите   клиенти. Храната е 

предоставена от различни части дарители и Хранителна банка Бургас.  

                       8. Като Регионален представител на Национална Пациентска Организация 

Сдружение „УСМИВКА“ предоставя на свои клиенти и пациенти на територията на гр. 

Бургас и региона информация свързана с работата на НПО и  провеждането и 

организирането на Национални кампании и проекти изпълнявани от НПО.   

                       9.  Организиране на конкурс „Най-здравословна рецепта в училище“ по 

случай Европейският ден за здравословното хранене и готвене 15.04 2020 г. Целта на 

конкурса е да се насочи вниманието на децата към здравословното хранене и готвене , 

с цел  да се намали детското  затлъстяване и  употребата на вредни храни в училище.  

Най-добрите рецепти ще бъдат публикувани в онлайн рецептурна книжка, която ще 

бъде изпратена до регионалните инспекторати в България и разпространени   във 

всички училища на страната. 

                     10.   “ Следващият голям съм аз“ – през 2019г за първи път с проведе 

състезание за деца предприемачи във Флора Бургас. В състезанието взеха участие 6 

отбора от цялата страна и децата участници представиха своите идеи за бизнес пред 

родители и обществеността в Бургас. Участниците в конкурса получиха купи и грамоти 

от Община Бургас  и материални награди от спонсори и Сдружение „УСМИВКА“.   На 

семинарът децата представиха своите бизнес и технически  идеи за бъдещето .  



           11.  Организиране на празник за децата в детските отделения в МБАЛ Бургас по – 

случай   -   1-ви март,  1-ви юни и деня на шоколада  - закупихме  продукти за децата и 

организирахме  работилници в отделението. 

           12.   Организиране и провеждане на Националени конкурс за изработване на 

кукерска маска и  рисунка на кукерски игри "Магията на Кукеровден - Да прогоним 

злото, да бъдем по-добри” е посветен на традиционния кукерски празник. Този ден се 

отбелязва в периода между Месни и Сирни заговезни. Обичаят е свързан с вярата, че 

осигурява плодородие и изобилие,  води началото си от древната Тракийска култура.  

Организатор на конкурса е Сдружение „Усмивка” и читалище „Св. св. Кирил и Методий 

1985”. 

Целта е да се съхрани и популяризира българския народен празник Кукеровден, 

поощрявайки изявите на даровити деца чрез представяне на детското творчество и 

талант пред широк кръг зрители. 

Конкурсните творби ще бъдат оценявани по следните критерии: 

- близост до темата 

- проявена фантазия 

- оригиналност 

- съчетаване на цветовете 

- композиция 

Регламент: В конкурса могат да вземат участие деца от IV група на детска градина и 

ученици от 1 до 7 клас.  

 

2020г. 

1.             Организиране  и провеждане  на Международният ден на бащата 16. Юни 

2020 г.  

   1.1             Организиране на празник за деца и родители с рисунка на асфалт в 

Морската градина 

1.2.    Организиране на конкурс за рисунка в  две  детските  градини  на 

територията на гр. Бургас на тема „Това е моят татко“ – проведено  онлайн. 

           2.               Организиране  и провеждане на Национален  конкурс „Най-

здравословна рецепта в училище“ по случай Европейският ден за здравословното 

хранене и готвене 15.04 2020 г. – 08.11.2020г. през 2019г. Сдружение „УСМИВКА“ за 



първа година организира Национален конкурс за изработване на здравословна 

рецепта за деца в училище . Целта на конкурса е да се насочи вниманието на децата 

към здравословното хранене и готвене  с цел  да се намали детското  затлъстяване и  

употребата на вредни храни в училище.   

            3.             Организиране на кампания за набиране на подаръци за деца в социални  

домове и защитени жилища на територията на град Бургас  - „В очакване на Коледа“. 

             4.              Организиране на Национален конкурс  „Най- усмихнат клас на 

България“ за седма  поредна година 

             5.               Организиране и провеждане на Национален конкурс „ В очакване на 

Коледа“ за изработка на кукла Изработените кукли бяха  подарени на деца от социални 

домове , защитени жилища и на децата от УМБАЛ Бургас на официалната церемония , 

която се провежда всяка година . Сдружение „УСМИВКА“ вече четири поредни години 

участва в поднасянето на подаръци за децата лекуващи с в отделенията там.   

            6.                Връчване  на приз „РИЦАР НА УСМИВКАТА“  за трета поредна година 

изпращане на приза и Грамотите по куриер.   

            7.                 Разнасяне на коледни пакети за ползвателите на социални услуги към 

Сдружение „УСМИВКА“.  Пакетите бяха предоставени на клиентите от доброволци към 

Сдружението. Дарението беше предоставено от Хранителна банка Бургас.  

            8.                  Организиране и провеждане на Националният конкурс за рисунка на 

кукерски игри "Магията на Кукеровден - Да прогоним злото, да бъдем по-добри” е 

посветен на традиционния кукерски празник. Този ден се отбелязва в периода между 

Месни и Сирни заговезни. Обичаят е свързан с вярата, че осигурява плодородие и 

изобилие,  води началото си от древната Тракийска култура.  

Организатор на конкурса е Сдружение „Усмивка” и читалище „Св. св. Кирил и Методий 

1985”. Конкурсът се провежда за пета поредна година с подкрепата на Община Бургас.  

Целта е да се съхрани и популяризира българския народен празник Кукеровден, 

поощрявайки изявите на даровити деца чрез представяне на детското творчество и 

талант пред широк кръг зрители. 

Конкурсните творби ще бъдат оценявани по следните критерии: 

- близост до темата 

- проявена фантазия 

- оригиналност 

- съчетаване на цветовете 

- композиция 



Регламент: В конкурса могат да вземат участие деца от IV група на детска градина и 

ученици от 1 до 7 клас.  

 

Дейностите на Сдружение „УСМИВКА“ през 2019г и 2020 г. Бяха подкрепени от Община 

Бургас.  По време на официалните награждавания присъстваха представители на 

Дирекция Социални дейности и спорт г-жа Мая Казанджиева и г-жа Адриана Христова.  

Голяма част от награждаванията са отразени от национални и регионални телевизии. 

Канал 0, БТВ, Нова телевизия, Скат, БНР, Регионален Център Бургас, Фокус и много 

печатни медии.  

Радваме се, че с подкрепата на Община Бургас успяваме да зарадваме хиляди деца в 

Бургас и страната. В различни благодарствени  писма  директори и преподаватели 

споделят, че нашите Национални конкурси са изключително полезни за децата като се 

стремят да развият както детското творчество ,  бизнес мислене и креативността .  През 

2021г. за първа поредна година Сдружението организира и проведе Национален 

конкурс посветен на думата „Благодаря“ под наслов „БлагоДаря Ви от сърце“. Тази 

година получихме близо 250 писма написани от деца от 5 до 15 години като 

благодарност на близки, приятели, преподаватели, лекари пожарникари всички, които 

се грижат за нашето здраве, знание и комфорт.  

 Изготвила :  Митка Георгиева  Председател на УС на СНЦ „УСМИВКА“ 

04.02.2021Г.  
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