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Фондация „АСТИКА“е учредена на 27 юни 2003, 

 в град Бургас.

Името „Астика“съчетава история, дух и

познание за древната географска област

Астика (лат.

ASTIKUS), територията на днешна Странджа.

Цели на организацията

Подпомагане на сътрудничеството между

териториалните общности и власти в

областите:

регионалното развитие, социално и

икономическо сближаване, осигуряване на

равни възможности за гражданите,

опазване на околната среда, и развитие на

гражданското общество. Създаване на

условия за социална интеграция,

реинтеграция и адаптация на граждани и

лица в неравностойно положение.

Насърчаване на социалното

предприемачеството и гражданската

инициатива.

Промоция и популяризиране на европейски

ценности и достижения в социалната,

културна и образователна сфера. Младежки

дейности, насърчаване и укрепване на

доброволчеството

в България.

 

Ф О Н Д А Ц ИЯ  А С Т И К А



О С Н О В Н И  Д Е Й Н О С Т И

Младежки

информационно-консултански център,

неформално образование и информиране

на  младежи за проекти и доброволчество;

осъществяване на  младежки

доброволчески

кампании и инициативи; младежки

обмени, конкурси и фестивали.

Мисия

Избрахме да помагаме!

На 4 дек. 2010г., фондация Астика учреди

национален приз „Доброволец на годината“,

който беше връчен за пръв път на 5 декември

2011 г., по повод международния ден на

доброволеца.

От  2016 „Доброволец на годината“ е

защитена

словесна марка, регистрирана в Патентното

ведомство на Република България.

Изключителните права на марката са

интелектуална собственост на фондация

„Астика“.



ПРЕЗ  2 0 1 9  ГОДИНА
РЕАЛИЗИРАХМЕ  СЛЕДНИТЕ    КАМПАНИИ ,

ИНИЦИАТИВИ ,  КОНКУРСИ ,  ФЕСТИВАЛИ  И  НЕФОРМАЛНИ
ОБУЧЕНИЯ :

Годшни инициативи : Часът на земята,

Международен ден на Черно море; Международен 
ден на прегръдката; Свети Валентин (ден на

любовта); Ден без асансьори;

Маратони (Атанасовско езеро; Рено морнинг

рън, Бургас рън и 5KM RUN), 

Световен ден на тоалетната; Международен

ден на книгата и авторското право; 8-март; 
фризби ултимейт ;

тенис на маса; раздаване на коледни
картички;  Чаено парти  

(раздаваен на домашни сладки и чай);

 Международен ден на толерантността;

работилници; Вечери на  Настолните игри;

 Parking day; Mеждународен ден на

младежта; Ден на Европа; Късометражнокино;Обучения по български език за
международните доброволциСрещи с  местнидоброволци;  местната общност; 

Пенсионерски клубове, младежкинеформалнигрупи; НПО; Дом за стари хора;



ПРЕЗ  2 0 1 9  ГОДИНА
РЕАЛИЗИРАХМЕ  СЛЕДНИТЕ    КАМПАНИИ ,

ИНИЦИАТИВИ ,  КОНКУРСИ ,  ФЕСТИВАЛИ  И  НЕФОРМАЛНИ
ОБУЧЕНИЯ :

Участия в радио БНР Бургас и телевизия Канал 0; Talk

Humanifesto

Национален конкурс –спектакъл „Доброволец на

годината”

Традиционни празници и обичаи: баба Марта;

Великден;

Никулден; Нестинарство; Среде лято в село Кестен;

Коледа

Кампании: Mowe Week-седмица за движение и спорт;

Почиствания

на бреговете на Черно море и градските ареали; 

Movember- месечна кампания за

превенция на рака на простатата; 

Подкрепа на институции- Морски знаци, Бегач-

(триатлон,

маратон); Зелена странджа;  Сдружение „Делфи”

Междукултурни вечери – за представяне на страната,

региона,

традиционни храни и обичаи

Презентации за популяризиране на програма Еразъм+
Неформални обучения  на тема театър

Тийм билдинг за работа в екип

Заснемане на кратки клипове, филми и презентации

Презентации за видове  театър (Пантомима; теaтър на

сетивата; Invisible theater; театър на абсурда; уличен

театър; плейбек театър;

форум театър и др.



ПРЕЗ  2 0 1 9  ГОДИНА
РЕАЛИЗИРАХМЕ  СЛЕДНИТЕ    КАМПАНИИ ,

ИНИЦИАТИВИ ,  КОНКУРСИ ,  ФЕСТИВАЛИ  И  НЕФОРМАЛНИ
ОБУЧЕНИЯ :

Фестивал „Carrousel” – Театър, боди арт,

инсталации, карнавал, цирково изкуство,

келтски традиционни игри, кокили, огнено

шоу;  живи статуии, карнавално шествие; игри, 

мандала от миди; рисуване;

посрещане на бог Нептун; късометражно кино

Фестивал „ На мегдана” в село Кестен за опазване

на нематериалното и културно наследства с

представяне на обичая „Среде лято”

Десети  национален конкурс за стихове 

”Моето синьо лято” 2019 

 

Всеки доброволец

по програмите Еразъм+ и Европейски корпус за

солидарност получава сертификат:

Youthpass за своите придобитите знания

умения и компетенции по време на службата си.

Всички дейности

са подготвени и реализирани с подкрепата на

Община Бургас, програмте Еразъм+,
Европейски корпус за солидарност и младежите

доброволци на фондация Астика!


