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Showing world values.
Фондация ФОРГРАУНД е неправителствена 
организация, посветена на творчеството и 
изследователския дух. 



Мисия
Мисията ни е да допринасяме за изучаването и 
популяризирането на българското и световното културно, 
природно и архитектурно наследство, развитието на нови 
гледни точки и креативни инструменти и да насърчаваме 
балансирано и устойчиво социално развитие, като 
изпълняваме проекти и инициативи от локално значение 
и ги проектираме в международен мащаб.

Цели
Да правим достъпна стойностна информация за древни 
традиции и култури, вдъхновяващи идеи и хора, повратни 
моменти в историята на света и впечатляващи творения на 
природата и човека. 

Да създаваме качествено творческо и образователно 
съдържание.



Ценности
Вярнаме, че споделеното знание има силата да създава 
позитивна промяна в света.

Вярнаме, че ученето няма възраст и се стремим да 
доставяме на нашата общност удоволствието да знае. 

Вярнаме, че креативността е двигателят на нашата 
организация.

Вярнаме, че достъпът до споделено наследство, било то 
изкуство, култура или история, прави живота на хората 
по-богат.

Вярнаме, че всеки носи своя мъдрост, затова се стремим 
да създаваме мостове между хора от различни възрасти и 
култури.

Вярнаме, че носим отговорност за опазването на нашата 
природа и промотирането на уважение към различните 
култури в името на това да направим света по-приемащ и 
отворен.



Работа
Създаване и разпространение на документални 
филми и програми

Разработване на информационни и образователни 
материали и интерактивни инструменти

Създаване и реализиране на креативни проекти, 
инициативи и кампании с обществена значимост

Организиране на публични събития

Сътрудничество и обмяна на опитк с местни и 
чуждестранни организации със сходни цели

Извършване на проучвания и участие в 
изследователски програми



Проекти и 
инициативи
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Съвместна 
инициатива с



През 2020 г. продължихме съвместната 
инициатива на Фондация ФОРГРАУНД и 
НЧ “Читалище.то - 2014” COPYRIGHTED, 
посветена на промените в закона за 
авторското право в цифровия единен 
пазар с цел подобряване достъпа до 
изкуство, наука и образование и 
опазване на културното наследство. 
Бяха проведени още две събития, 
които се радваха на голям интерес 
и посещаемост. 

COPYRIGHTED



WE CAN!

Erasmus+ project
2019-1-UK01-KA105-061336

Начало: 01.08.2019
Край: 30.04.2020

Партнираща организация



WE CAN!

760 8
УЧАСТНИЦИ ДНИЕВРОПЕЙСКИ 

ДЪРЖАВИ



Фондация ФОРГРАУНД беше партнираща организация в проекта "We can" по 
програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Основната дейност беше младежки 
обмен, който се проведе между 
20 и 28 февруари 2020 г. в Лондон, 
Великобритания. В него взеха 
участие младежи от България, 
Великобритания, Северна 
Македония, Турция, Румъния, 
Словения и Италия. 

Главна цел на този проект беше 
подобряване на предприемаческото 
мислене на младите хора и 
развиване на техните умения да 
реализират международна 

мобилност с подкрепата на програма 
Еразъм+. По време на ежедневни 
работилници, водени от груповите 
лидери, чрез неформални методи 
на обучение участниците преминаха 
през всички стъпки на проектния 
мениджмънт. 

Те също имаха възможност да 
създадат мрежа от контакти и да 
придобият практически опит, който 
по-късно да предадат и приложат 
върху реални проблеми в техните 
общности. 

WE CAN!



Одобрени за 
финансиране



HUMAN TIMES
Водеща организация

В края на 2020 г. Фондация ФОРГРАУНД 
получи одобрение за финансиране на 
проектното предложение Human Times
по програма “Европа за гражданите” на 
Европейската комисия. Проектът ще 
бъде реализиран в партньорство с 
организации от 5 европейски държави.

Europe for Citizens project
618274-CITIZ-1-2020-1-BG-CITIZ-REMEM

Начало: 01.02.2021
Край: 31.07.2022



Мрежа



Екип
Мариана Младенова 
Председател

Надежда Петрова 
Член на Управителния съвет

Таня Младенова 
Член на Управителния съвет



Партньори
Tudas Alapitvany, Унгария

Museumsverein Klostertal, Австрия

Medardas Cobotas university of the third age, Литва

Drawing To Health, Нидерландия

Institut pravnih znanosti Maribor, Словения

НЧ “Читалище.то - 2014”, България

NGO Next Generation, Северна Македония



Контакти
Email: info@frgnd.org
Facebook: /frgnd

www.frgnd.org



Финансова 
информация
















