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I. ЗA OРГАНИЗАЦИЯТА
През 2016 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 2016г.?
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, 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 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 26 души – членове на
сдружението и доброволци.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
През 2016год. Сдружение ''Изкуството до мен'' организира
майсторски класове с гостуващи професионалисти в музикалната
сфера, лектории, масови прояви, концерти, отворени репетиции,
участия и посещения на конкурси; фото и видеозаснемане;
През месец март 2016г. екип на организацията участва в
реализацията на концерт на школата по китара към читалище «ЛИК
– 1959» - Плевен и НУИ «Панайот Пипков» - Плевен, а поводът за
събитието – пролетните празници и подготовката за представяне на
класа по китара на фестивали във Варна и Кюстендил 2016.

4

Годишен отчет, 2016
През месец март екип на сдружението посети 29-тото издание на «Дни
на класическата китара» в град Варна. Бяха проведени работни срещи
с екипа на Сдружение «Приятели на класическата китара», Варна.
Бяха обсъдени идеи, нови подходи и добри практики, относно
развитието на класическата китара в България. Плевенският китарен
ученически ансамбъл участва в концертната програма, а найизявените ученици и в преглед на школите по китара.

През месец април екип на организацията посети двадесетото юбилейно издание
на международния конкурс за класическа китара “Академик Марин Големинов”
в гр. Кюстендил с цел подкрепа на културното събитие, обмяна на опит и добри
практики, промотиране на плевенския китарен фестивал /основател на който е
Сдружение “Изкуството до мен/, както и подпомагане организацията на групата с
ученици, взели участие в конкурсната програма. По време на посещението
младите китаристи бяха стимулирани в творческо търсене за създаване на
авторски късометражни филми в подкрепа на китарните фестивали.
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През месец юли екип на организацията посети карания фестивал в гр. Синая,
Румъния – Sinaia Guitar Festival. Бяха проведени работни срещи във връзка с
мениджмънта на Международен фестивал на китарата Плевен 2016 и творческата
му програма. Бяха обсъдени иновативни подходи в развитието на фестивална
дейност. Член от организацията бе поканен за жури в конкурса. В състезателната
програма участваха и ученици от класа по класическа китара в гр.Плевен.

В края на месец юли Сдружение “Изкуството до мен” организира за втора
поредна година лятна китарна академия в град Плевен. Като част от програмата
бяха майсторски класове, групови упражнения, концерти, игри и др. Участие в
академията взеха и чуждестранни ученици, което доведе до нови приятелства и
културно обогатяване.
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От 30.11 до 04.12.2016г. Сдружение “Изкуството до мен” стартира второто
издание на Международен фестивал на китарата в гр.Плевен. Към програмата на
фестивала бяха включени и майсторски класове на изявени преподаватели от
България, Германия, Румъния, Швейцария, Сърбия, Македония и др.
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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 доразви своята модерна
интернетплатформа www.plevenguitarfestival.com , която отразява
стъпките, по които се движи Международен фестивал на китарата
Плевен. Бяха изготвени рекламни материали, които създадоха
визуалния облик на събитието. Член на организацията създаде
иновативна система за оценаване в конкурсаната част на фестивала,
която беше презентирана на събитието.
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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, 2016г., организацията представи пред плевенска
аудитория американското китарно трио «Камино» в състав: Дейвид
Греймс, Грегори Нейтън и Майкъл Нигро. В подкрепа на учениците,
посветили се на китарното изкуство в града, гостите-изпълнители
направиха и майсторски клас.
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Октомври месец, 2016г. Сдружение “Изкуството до мен” представи
пред публика авторски музикален спектакъл, посветен на петата
годишнина от създаването на китарната школа в града с
преподаватели Николай и Милена Михайлови. Събитието се превърна
във вълнуващ празник.
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През изминалата година Сдружение «Изкуството до мен» подкрепи
талантливите деца, избрали пътя на китарното изкуство като
организира самостоятелни и общи концерти, изпълнени с много
усмивки и незабравими трепети.

От 30-ти ноември до 4-ти декември 2016г. организацията представи
интересни вълнуващи концерти, част от програмата на Международен
фестивал на китарата Плевен 2016.
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ІІІ. ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЕ
«ИЗКУСТВОТО ДО МЕН»,
ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2015
- БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ВЕЧЕРИ В ПОДКРЕПА НА
“МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА ПЛЕВЕН 2016” И
“ЛЯТНА КИТАРНА АКАДЕМИЯ 2016”
През 2016г. Сдружение «Изкуството до мен» организира два
благотворителни бала на 22.04 и на 21.10 в подкрепа на «Международен
фестивал на китарата Плевен 2016» и «Лятна китарна академия 2016».
Благодарение на отзива на граждаското общество, детската мечта се
превръща в обща кауза за все повече хора.
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- ЛЯТНА КИТАРНА АКАДЕМИЯ

От 18 до 24.07 проведохме лятно обучение за китаристи. В рамките на
една седмица те имаха възможността за незабравими творчески
мигове, индивидуални майсторски класове, концерти, лекции,
ансамблово свирене и много забавления.
- СЕМИНАР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАРА
От 25-ти до 28-ми юли стартирахме първия семинар за преподаватели
по китара. Лектор на събитието беше Георги Василев, преподавател в
Швейцария. В търсене на пътя за развитие на китарното изкуство и
дискутиране на важни проблеми, среща си дадоха учители от почти
всички китарни класове в страната.
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- МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА ПЛЕВЕН 2016
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 с привлечени над 150
участника в конкурсната програма и посетители от 15 държави,
невероятни концертни вечери, пълни зали и бурните аплодисменти,
през 2016 година развитието на музикалната платформа беше факт.
Над 200 участника в конкурсната програма, увеличаване на
категориите и наградите, гости от над 20 държави, незабравими
концерти, лютиерски срещи, презентации и творчески моменти извън
програмата. Преди стартирането на фестивала, директорът на
фестивала - член на сдружението, даде пресконференция пред медиите
в Плевен, подкрепен от преподаватели по китара от музикалните
академии в София, Пловдив, Лозана /Швейцария/ и други колеги от
станата.
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- ПОДКРЕПА ОТ ГУГЪЛ /google/
През 2016г. Сдружение “Изкуството до мен” кандидатства по
програма на Гугъл за подкрепа на неправителствени организации
чрез реклама в платформите си. Целта бе набиране на доброволци,
участници, дарения и споделяне на каузата на проекта “Pleven Guitar
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Festival” с цял свят. Несъмнено благодарение на тази подкрепа,
сайтът на фестивалното събитие привлече по-голям брой участници и
аудитории.
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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 2016 година екипът наброява 26
души, от които председател – Милена Грамова-Михайлова и членовете
на управителния съвет – Момчил Минков и Любомир Анов. В
проектните дейности взимат участие и доброволци.
Финансовият ресурс, с който организацията работи през годината е
от приетия на Общо събрание бюджет за 2016г. Приходите са в размер
на 17 000 лв. Разходите са в размер на 17 000 лв.

V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ
Екипът на Сдружение „Изкуството до мен“ оценява високо
подкрепата на всички организации, институции, граждани,
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благодарение на които се реализираха голяма част от дейностите през
годината, включително и на Община Плевен.
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
Читалище “Съгласие 1869” Плевен
Студио 84 – София
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”
“Инфопринт”
“Сънрайз травъл”
“Спринт”
“Илина”
“Телехост”
Месни продукти “О’скари”
“ЦиЦ вендинг”
Google
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