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I. ЗA OРГАНИЗАЦИЯТА
През 2015 година неправителствената организация осъществява
дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложена в Устава
на организацията, според който сдружението, като юридическо лице с
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ
НА
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, има следните цели:
o Популяризиране ролята на изкуството в живота и значението му за
обществото;
o Личностно и духовно израстване в следствие на взаимодействие с
изкуството, развитие на естетически усет у младите;
o Осъществяване на междукултурен диалог и обмен на местно, регионално,
национално и международно ниво; създаване на предпоставки за
мултикултурно развитие;
o Създаване на условия за пълноценно развитие и творчески изяви на
учениците и младите хора в различни сфери на изкуството: визуални,
изящни и приложни изкуства, музика, литература, театър и др.;
o Повишаване нивото на гражданското образование, квалификацията и
качеството на живот;
o Подкрепа за социалноизолирани и рискови групи.
Каква дейност осъществява сдружението за постигане на тези цели през 2015г.?
o Създаване и реализиране на проекти с обществена значимост, които
подпомaгат целите на ИДМ. Разработване и осъществяване на
образователни проекти и програми;
o Реализиране на местни проекти за културно и образователно развитие,
социално интегриране и гражданско участие;
o Набиране на благотворителни активи и финансови ресурси от физически и
юридически лица, обществени и държавни учреждения, фондации и
подпомагащи програми в страната и в чужбина;
o Подпомагане на творчески школи. Провеждане на oбучителни семинари,
лектории, филмови прожекции, срещи с гостуващи професионалисти в
конкретните области, масови прояви, концерти, конкурси, майсторски
класове. Извършва консултантска и информационна дейност и др.;
o Рекламна и издателска дейност;
o Учредяване и развиване на фестивална дейност;
o Организиране на събития с публичен характер;
o Сътрудничество с местни и държавни органи и институции,
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граждански организации с нестопанска цел, делови и бизнес среди, медии;
o Създаване на филми с продуцентски статут, които ще бъдат представяни с
образователна цел и като произведения на изкуството на различни
платформи;
o Фото и видеозаснемане на културни събития;
o Осъществяване на звукозаписна дейност;
Oрганизационна структура на сдружението – Oргани на организацията са Общо
събрание и Управителeн съвет. Членове на Управителния съвет са Милена ГрамоваМихайлова – председател, Любомир Анов – член и Момчил Минков - член. При
провеждане на Общо събрание участват от 3 до 7 души, членове на сдружението.
Постоянният оперативен екип на организацията наброява 10 души – членове на
сдружението и 7 души доброволци.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
През 2015год. Сдружение ''Изкуството до мен'' организира
майсторски класове с гостуващи професионалисти в музикалната
сфера, лектории, масови прояви, концерти, отворени репетиции,
участие и посещение на конкурси в страната; фото и видеозаснемане;
През месец януари 2015г. екип на организацията организира
образователен концерт на школата по китара към читалище «ЛИК –
1959» - Плеве, като взе активно участие в музикалната програма и
подпомагна събитието с медийно отразяване, видео и фотозаснемане.

В началото на месец февруари 2015г. в продължение на два последаователни
дни беше реализиран майсторски клас по класическа китара на учениците от
школите по китара в град Плевен. За гост-преподавател беше поканен доцент
Росен Балкански /Национална Музикална Академия “Панчо Владигеров”,
София/. Събитието беше отворено за посещение за всички заинтересовани.
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През месец март екип на сдружението посети 28-мото издание на «Дни
на класическата китара във Варна». Бяха проведени работни срещи с
екипа на Сдружение «Приятели на класическата китара», Варна.
Споделяне на идеи и добри практики, относно развитието на
класическата китара в България, търсене на нови подходи за развитие.
Участие в концертна изява. Посещение на конкурсна програма.

През месец април екип на организацията посети международния конкурс за
класическа китара “Академик Марин Големинов” в гр.Кюстендил с цел обмяна
на опит и добри практики, както и подпомагане организацията на групата с
ученици, взели участие в конкурсната програма. По време на посещението бяха
посетени и културните забележителности в града, както и презентации на
образователни филми. Фото и видео заснемане.
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През месец юли екип на организацията посети майсторски клас по класическа
китара и концерт в гр.Варна и се срещна с колеги от страната с цел обмяна на опит
и добри практики.

Последва посещение на международния конкурс за китара и цигулка “Децата на
Паганини” в гр.Гоце Делчев с цел обмяна на опит и добри практики, както и
представяне на Плевенската китарна школа. Фото и видео заснемане.
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В края на месец юли и средата на август месец Сдружение “Изкуството до мен”
организира летни китарни академии в град Плевен. Като част от програмата бяха
майсторски класове, групови упражнения, концерти, игри и др. Участие в
академиите взеха и чуждестранни ученици, което доведе до нови приятелства и
културно обогатяване.

През ноември месец стартира дългоподгатвяният проект на Сдружение
“Изкуството до мен” – Международен фестивал на китарата Плевен 25-30.11.2015г.
Към програмата на фестивала бяха включени майсторски класове на изявени
преподаватели от България, Румъния, Швейцария, Сърбия, Македония,
Хърватска.

7

Годишен отчет, 2015

ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО
Една от основните цели на дейността ни е осигуряването на условия
за занимания с изкуства, достъп до културен продукт на широк кръг
граждани от местната общност като приоритетът ни е насочен към
деца и млади хора в рамките на конкретен проект или възникнала
идея.
През изминалата година сдружението създаде предпоставка за
изготвяне на модерна интернетплатформа, която да отразява
стъпките, по които се движи Международен фестивал на китарата
Плевен. Бяха изготвени рекламни материали, които създадоха
визуалния облик на събитието.
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За поредна година Сдружението подпомогна реализацията на повече
от десет концерти-приказки, които се превърнаха в незабравими
празници.

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ
Една от основните цели на Сдружение «Изкуството до мен» е
популяризиране ролята на изкуството в живота и значението му за
обществото.
Юни месец, 2015г. Сдружение “Изкуството до мен” представи пред
публика документален филм “Мio cuore”/“Моето сърце”, посветен на
хор “Звъника” /Плевен/ и неговия художествен ръководител г-жа Ваня
Делийска. Прожекцията събра малки и големи, преминали през
дългогодишната история на състава и представители на гражданската
общественост.
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Юли 2015г. Сдружение «Изкуството до мен» реализира съвместен
концерт с американски ансамбъл и плевенски ученици.

Ноември 2015г. организацията представи пред плевенска публика
класически концерти с гостуващи професионалисти, като част от
програмата на Международен фестивал на китарата Плевен 2015 .
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ІІІ. ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЕ
«ИЗКУСТВОТО ДО МЕН»,
ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2015
- БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ВЕЧЕРИ В ПОДКРЕПА НА
“МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА ПЛЕВЕН
2015” И “ЛЕТНИ КИТАРНИ АКАДЕМИИ”
През 2015г. Сдружение «Изкуството до мен» организира два
благотворителни бала на 17.04 и на 30.10 в подкрепа на предстоящите
музикални проекти: «Международен фестивал на китарата Плевен
2015» и «Летни китарни академии». Благодарение на отзива на
граждаското общество, една детска мечта се превърна в обща кауза.
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- ЛЕТНИ КИТАРНИ АКАДЕММИ
От 21 до 27.07 и от 17 до 23.08.2015г. стартирахме дълго подготвяния
проект за лятно китарно обучение. В програмата бяха включени
индивидуални майсторски класове, концерти, лекции, ансамблово
свирене и много забавления.
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- СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ С УЧЕНИЦИ ОТ КАЛИФОРНИЯ

- МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА ПЛЕВЕН 2015
След като извървяхме първите стъпки към създаването на китарен
форум чрез реализиранията на “Живи струни – среща на учениците от
школите по китара в гр.Плевен” през 2014г., през 2015г. от 25 до 30.11
стартирахме с Международен фестивал на китарата Плевен 2015, който
включваше конкурс в отделни категории, концертни вечери,
майсторски класове, презентации и шоуруми. Събитието привлече над
150 участника в конкурсната програма и посетители от 15 държави.
Концертните вечери бяха подарени на гражданското общество в
Плевен, пълнените зали и бурните аплодисменти говореха за високия
професионализъм,
заинтересоваността
на
обществото
и
необходимостта от провеждането на подобен форум. Преди
стартирането на фестивала, екипът на Сдружението даде
пресконференция и телевизионно интервю.
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ІV. МЕНИДЖМЪНТ НА СДРУЖЕНИЕТО:
Постоянният оперативен екип на организацията през годината е в
различна численост и функции, съобразно програмното планиране и
работа на организацията. Към края на 2015 година екипът наброява 10
души – членове на сдружението, от които председател – Милена
Грамова-Михайлова и членовете на управителния съвет – Момчил
Минков и Любомир Анов. В проектните дейности взимат участие и 7
доброволци.
Финансовият ресурс, с който организацията работи през годината е
от приетия на Общо събрание бюджет за 2015г. Приходите са в размер
на 18 000 лв. Разходите са в размер на 21 000 лв.
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V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ
Екипът на Сдружение „Изкуството до мен“ оценява високо
подкрепата на всички организации, институции, граждани,
благодарение на които се реализираха голяма част от дейностите през
годината.
Специално благодарим на нашите доброволци: младежи и социално
активни хора, емоционално свързани с младата организация, които са
нашият най-ценен ресурс и доказателство, че сдружението работи в
интерес на общността.
Благодарим на семействата, родителите и настойниците на децата и
младите хора, обхванати в нашите дейности за доверието и
съпричастността.
Благодарим на фирмите и доставчиците на услуги, които с разбиране
и коректност изпълняваха своите задължения към нас.
-

НЧ „Лик – 1959“ Плевен
Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, Плевен
Арт център Плевен
Сдружение „Лайнс клуб Плевен“
„Стоянов и синове“ ЕООД, Туристически дом “Кайлъка”
Издателство „Баканота“
“Кремона-България” ЕООД
“SAVAREZ”
МЦ КИРМ “Света Елисавета”- Плевен
“LABEL”
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