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1. Въведение  

Спортът може да играе важна роля в борбата с дискриминацията и насърчаването на 

правата на човека, толерантността и социалното включване. В този контекст е от решаващо 

значение да се подобрят способностите на спортните организации да прилагат социално 

отговорно поведение. 

GoSport е европейска инициатива, целяща да насърчи социалното включване и равните 

възможности в спорта, чрез подобряване на доброто управление в рамките на спортните 

организации. За да допринесе за подобряване на доброто управление в спортните 

организации в България, Гърция, Италия, Кипър и Хърватия, GoSport се стреми към: 

1. Повишаване на капацитета и осведомеността на спортните 

клубове/организации, професионални и полупрофесионални спортни отбори и 

клубове относно прилагането на принципите на добро управление чрез 

социална отговорност, съсредоточаване върху участието и приобщаването, 

независимо от пола, расата, здравословният статус, възрастта и насърчаването 

на човешки права; 

 

2. Подобряване на знанията за начина, по който спортните организации  

интерпретират, управляват и определят приоритетите на въпросите на 

социалната отговорност - особено по отношение на борбата с насилието, 

справянето с расизма, дискриминацията, нетолерантността, насърчаването на 

социалното включване и равните възможности - как организационното 

управление влияе върху социалната отговорност; 

 

3. Предоставяне на инструменти на спортни организации и професионалисти за 

разбиране на взаимоотношенията между организациите, заинтересованите 

страни, обществото и интегриране на социално отговорни практики за 

управление на организацията; 

 

4. Насърчаване на принципите на участие и приобщаване в спорта чрез социална 

отговорност. 

 



 

 

2. Въведение 

Целта на този документ е да представи на участниците необходимите инструменти, с които 

да прилагат обучителна програма GoSport в организации с нестопанска цел, спортни 

организации и спортни академии. 

В този документ обучаващите ще намерят обучителни рамки, методология, дейности и 

библиография с цел успешно прилагане на курса. 

Публикацията е разделена на четири части: методология, рамки, дейности и библиография. 

3. Добри практики 

България 

Локомотив Пловдив & Регионалния център за подкрепа на приобщаващия образователен 

процес 

 

  

 

 

 

 

Тази практика набляга на социална отговорност, 

която  футболния клуб Локомотив Пловдив 

прилага чрез овластяване на уязвимите групи в 

обществото. Деца в неравностойно положение 

имаха уникалната възможност да участват в 

стартирането на футболен мач, което бе 

уникално преживяване за тях и предостави на 

участниците възможността да се почувстват 

приети и част от „големия футбол“. 



 

 

 

Времетраене  

Октомври 2020 

 

Участващи организации 

 Локомотив Пловдив; 

 Регионалния център за подкрепа на 

приобщаващия образователен процес. 

 Репликация Друг пример е инициативата „Заедно в 

превенция‘‘“ с женския отбор на Локомотив 

Пловдив за повишаване на осведомеността за рака 

на гърдата и борбата за превенцията му. 

Научете повече тук  

Българската Волейболна Федерация & Център за кръводаряване Варна 

 

  

 

 

 

 

Практиката е насочена към повишаване на 

осведомеността относно необходимостта от 

кръводаряване със лозунга „Всеки ден хората 

трябва да правят добро 

дело - дарете кръв и спасете живот“. 

Първите 40 души, които дариха, получиха 

безплатен билет за среща на националния 

отбор в първия му мач от квалификациите за 

Олимпийските игри. 

https://lokomotivpd.com/


 

 

 

Времетраене 

Августt 2019 

 

Участващи Организации 

 Българската Волейболна Федерация; 

 Център за кръводаряване Варна. 

 

Реплиакция 

 

 

Друга инициатива с нестопанска цел е Спортна 

Федерация за хора с увредено зрение, която 

организира множество благотворителни акции. 

 

Научете повече тук 

 

 

https://bnr.bg/varna/post/101151304/voleibol-i-blagotvoritelna-kampania-za-kravodaravane-vav-varna


 

 

Хърватия 

Специална Силова Лига (ССЛ) 

 

  

 

 

 

 

ССЛ е спортна лига за деца с увреждания. 

Целта на тази инициатива е да 

предостави възможност на децата с 

увреждания да играят футбол и хандбал за 

любимия си клуб заедно с други деца. ССЛ 

помага на децата с увреждания да подобрят 

своята енергия, психологическо благополучие и 

качество на живот, като подобряват 

способността им да извършват ежедневни 

дейности. Спортът обединява хора със сходни 

увреждания, дават възможност на човек да 

сподели своя опит и се сприятелява с хора, 

които разбират неговите/нейните ежедневни 

борби. 



 

 

 

Времетраене 

Състои се в момента  

 

Участващи организации 

 

 Сдружение „Академия за здравен живот“; 

  Хърватска футболна федерация (ХФФ); 

  Хърватска хандбална федерация (HСФ); 

  Фондация Матео Ковачич; 

  Асоциация SILab; 

  Сдружение „Велико сърце”; 

  Сдружение "Поглед"; 

  Асоциация Sindrom Down 21; 

  Образователни центрове за деца с с 

увреждания; 

  Футболни и хандбални клубове от 

Хърватия и  в чужбина; 

Репликация Подобни инициативи са реализирани в 

други спортове. 

Научи повече тук  

 

https://healthlifeacademy.com/special-power-league/


 

 

Обучение по плуване за деца с увреждания 

  

 

 

 

 

Хората с увреждания активно участват в клуба и 

повечето плувци са параолимпийски спортисти и 

носители на множество медали. Чрез активното 

насърчаване на хората да практикуват плуване и 

популяризирането на био-психо-социалните 

ефекти от плуването, плувен клуб „Natator“ дава 

положителен принос за местната общност. Досега 

повече от 1000 деца са минали през техните 

програми. 

Времетраене 

Състои се в момента 

Участващи организации  

Плувен клуб Natator 

Репликация Има огромен потенциал за изпълнението 

на подобни инициативи в цяла Хърватия. 

Научете повече тук  

 

  

https://natator.hr/en/halliwick/


 

 

Кипър 

Добре дошли чрез футбол 

 

  

 

 

 

 

Програмата ‘‘Добре дошли чрез футбол се 

стреми да достигне и да работи с млади 

бежанци на възраст от 7 до 25 години и включва 

сътрудничеството на 5 футболни клуба. Те 

предоставиха подбрани, на различни футболни 

общности програми за насърчаване на 

социалното включване и интеграцията на 

бежанци 

1. Социализация чрез спорт – използване на 

футбол, като инструмент за социализация и 

подобряване на езиковите умения; 

2. Социализация в спорта – работа върху екипна 

структура и предоставяне на повече отговорност 

на участника. 

 

Времетраене 

2020 

Участващи организации 

 ФК Аполон; 

  Фондация KAA Gent; 

  ФК Емен; 

  Евертън във фондацията на Общността; 

  Вердер Бремен. 

Подобни инициативи ‘‘Добре дошли чрез футбола‘‘ продължава и през 

2021 г. участват повече отбори.  

Научете повече тук  

https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_Practitioners-Guide_WTF_PUB_lowres.pdf


 

 

Гърция 

Благотворителна програма за маратон в Атина 

 

  

 

 

 

 

Благотворителни организации, които имат 

възможността да се включат в дейността 

 

Времетраене 

2009-2021 

Участващи организации 

 Атински маратон; 
  Мащабна спортна организация с нестопанска 

цел. 

Подобни инициативи 

Научете повече тук 

 

Тази практика може лесно да бъде повторена  

  

https://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/en/event-en/social-responsibility-en/75-ngos-en


 

 

Един за всички 

 

  

 

 

 

 

Практиката „Един за всички” бе реализирана през 

годините 2017-2018 г. и се проведоха няколко 

събития. Основната целева група бяха деца. 

Целта бе устойчиво развитие. Примери: 

• Посещения на спортисти в училищата в района и 

раздаване на покани за баскетболни мачове 

на учениците; 

• Събиране на храна за хора в нужда. 

 

 

Времетраене  

2017-2018 

 

Участващи организации 

Короивос пр.н.е.; 

Малки спортни организации. 

 

Подобни инициативи  

Научете повече тук 

Тази практика може да бъде възпроизведена, 

особено от малки организации, които не могат да 

изпълнят цялостен план, което би било по-скъпо. 

  

 

  

http://192.168.8.1/html/guide.html?randid=2045435862?updataredirect=koroivosbc.gr/category/koinoniki-eythyni/


 

 

Италия 

Gioca con me (Играй с мен) 

 

  

 

 

 

 

Gioca con Me (Играй с мен), създадена от 

Ювентус през 2012 г., е образователна 

програма, която има за цел да улесни достъпа 

до футбола на тези, на които е отказана 

възможността да играят, защото принадлежат 

към социално слаба група. Освен това, този 

проект се ангажира с насърчаването на 

здравословен и активен начин на живот сред 

децата чрез редовна физическа активност. 

 

 

Времетраене 

Състои се в момента (от 2012) 

 

Участващи организации 

Ювентус ФК 

Подобни инициативи Тази практика е лесно възпроизводима. Разбира 
се, едно голямо спортно общество като Ювентус 
ще има огромно финансиране и обхватът на 
техните дейности ще бъде много широк. Въпреки 
това, идеята може да бъде възпроизведена от 
по-малки организации в техния местен град, 
регион или държава в зависимост от мащаба на 
спортната организация, без да се налага да 
инвестират огромна сума пари. 

Научете повече тук   

 

https://www.juventus.com/it/sostenibilita/juventus-goals/gioca-con-me


 

 

SAVE – Младежко събитие 

  

 

 

 

 

Консорциум, създаден от европейски 

организации (включително спортни 

университети), е изпълнил европейски проект, 

наречен SAVE - Спорт срещу насилието. 

Младежкото събитие бе спортен ден, в който 

играеха млади хора заедно в името на спорта, 

приятелството и приобщаването. Практиката 

насърчава социалното включване на младите 

хора, както и социалната отговорност на 

треньорите и хората, работещи с младежи в 

областта на спорта. 

 

 

 

Времетраене 

2018-2020 

 

 

Участващи организации 

Unipa 

Подобни инициативи Събитието или обучението за треньори лесно се 
възпроизвежда в цяла Европа. 

Научете повече тук   

 

  

https://www.sportsave.eu/


 

 

Америка 

Обещавам 

 

  

 

 

 

 

Фондацията, основана от суперзвездата на 

НБА Леброн Джеймс е разработила цялостна 

програма, озаглавена ,,Обещавам‘‘, по която 

той е основал училище в родния си град 

Акрон. Училището е посветено на тези 

ученици, които изостават в образованието си 

и са в опасност да не завършат. Чрез 

програмата, Леброн иска да има положително 

въздействие върху живота на хората около 

него. Той осигурява ресурси и достъп до 

възможности. Предлага и възможността за 

университетски стипендии на ученици от 

района на Акрон. 

 

Времетраене  

Състои се в момента 

 

Участващи организации 

Семейната фондация на Леброн Джеймс 

Подобни инициативи 

Научете повече тук 

Спортните организации и спортистите могат да 
предприемат подобни инициативи, за да 
подкрепят учениците в тяхната общност да 
завършат обучението си 

 

 

 

  

https://ipromise.school/


 

 

4. Заключение 

Тази публикация има за цел да предостави практически примери и вдъхновяващи 

случаи на добри практики в областта на корпоративната социална отговорност в 

спортните организации. 

За да научите повече за въздействието на корпоративната социална отговорност и 

стратегиите за прилагане на подобни инициативи, можете да се консултирате с 

уебсайта на GoSport. 

  

https://www.gosportproject.eu/index.php/bg/home-3/


 

 

 

 

 

 

 

Координатор на проекта: KMOP – Център за 

социално действие и иновации 

Уебсайт: www.kmop.gr  

Мейл: gosport-project@kmop.org  

Website 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на това съдържание не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да 

носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него. 

 

 

http://www.kmop.gr/
mailto:gosport-project@kmop.org

