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І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

През 2015 година читалището осъществяваше дейността си в съгласие със
своите програмни цели, заложена в Устава на организацията, според който
читалището, като юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ има следните основни цели:
1. Утвърждаване на гражданското общество, като източник на социален
капитал;
2. Разпространение на духовни и културно-просветни ценности,
подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на
социалната и образователна дейност
3. Подпомагане и развитие на младежки дейности
4. Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани обществени
групи.
5. Осигуряване на достъп до информация
Дейности за постигане на тези цели:
o

Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и
библиотечно – информационни дейности.

o

Организира и поддържа художествени колективи, школи,
клубове, формации, кино и видеопоказ, празненства, концерти.

o

Организира културно-просветни изяви самостоятелно или
съвместно с други организации и институции.

o

Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и
семейства, както и такива, свързани с отглеждането,
възпитанието, обучението и пълноценното уплътняване на
свободното време на децата и младите хора

o

Осъществява неформално обучение и консултиране на деца,
младежи, лица в трудоспособна възраст, на сродни
нeправителствени организации и неформални граждански групи

o

Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади
хора, без оглед на социална и етническа принадлежност.
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o

Създава условия за публичен достъп до глобалното
информационно общество и информационните технологии чрез
Интернет-комуникация, Уеб-библиотека, компютърно
образование и компютърни услуги.

Организационната структура на читалището през годината бе, както
следва:
•

Върховен орган – Общо събрание от всички читалищни членове или
174 души.

•

Настоятелство на читалището в състав: Председател – Николай
Пелишатски и членове: Дафинка Ангелова, Даниела Нешева, Огнян
Анчев, Румен Илиев, Катя Божикова – Секретар.

•

Проверителна комисия за контрол върху дейността в състав: Петя
Петкова – Председател, и членове – Милена Абрашева и Габриела
Иванова.

•

Постоянният оперативен екип на читалището през годината
наброяваше 7 души с позиции: Секретар, Счетоводител,
Библиотекар - сътрудник социални дейности, Технически сътрудник
– домакин, Работник библиотека – организатор школи/ Организатор
обучение, Координатор културни и младежки дейности,
Преподавател школа

ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА
Библиотечен фонд , читатели и техническо оборудване:
В читалище ЛИК работи специализирана детска библиотека, която
приоритетно обслужва деца от прилежащи в района училища: “Отец Паисий”,
“Иван Вазов”, “Единство”, “Ан. Димитрова”. Нейната дейност се осъществява
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съгласно Правилник за организация на работата и ползване услугите на
библиотеката към ч-ще ЛИК-1959 Плевен, според който тя е обществена
библиотека по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки и
цялостната и дейност се регламентира от този Закон и Закона за народните
читалища.
Броят библиотечни единици във фонда през 2015 година наброява 11 267
тома литература. Новопостъпилите заглавия литература за периода са размер
на 238 тома, като съответно отчислената такава е 151 тома физически
амортизирана литература. Читатели през годината са 245 души. Броят на
заетите библиотечни материали е 1657, от които 1621 книги и 36
електронни носители. Общо регистрираните посещения на читатели през
годината са 863.
През 2015 спечелихме проект по Програма „Българските библиотеки –
съвременни центрове за четене и информираност” 2015 г. на Министерство на
културата, благодарение на чийто грант бяха закупени 35 нови заглавия,
предимно на българки автори.
Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания
и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в
читалня, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани
портали, да се работи с електронни масиви. Библиотеката е оборудвана с 2
компютърни работни места с периферни устройства, с неограничена Интернет
връзка, с копирна апаратура.
В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от
среден и горен курс вече активно се ползват ресурсите на специализирани
български учебни Интернет портали и страници, обмяната на информация и
знания в национални и международни форуми, е - ученето ...
От последните години Библиотеката поддържа звено – “Специализирана и
помощна НПО литература и литература за Европейския съюз”, която се
окомплектова от текущи издания на български и европейски НПО. В този
раздел на библиотеката са на разположение над 180 монографии,
тематични справочники, наръчници, както на хартиен носител, така и в
електронни формати.
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Едни от традиционните дейности на библиотеката е организацията и
провеждането на “Библиотечни уроци” за най-малките читатели, чрез
които се провокира интерес към четенето и търсене на нови знания и
информация. В рамките на тези инициативи през 2015 се реализираха 4
библиотечни урока за общо 96 деца от НУ ''Отец Паисий''.
По повод Седмицата на детската книга бяха организирани занимателни и
дидактични дейности, включващи: четене на приказки, драматизация на
басни, етюди за животни и редене на ръчно изработени пъзели ,
изобразяващи картини от приказки . Тази дейност се реализира с участието
на 249 деца от ЦДГ ''Иглика'', ''Звънче'', ''Щасливо детство'' и ОДЗ ''Първи
юни''.

2. УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Арт – клуб «Христея»
През 2015 година общо 26 момичета и момчета на възраст 4 -15 години
работиха в школата по изобразително изкуство, както с цел обучение по
изкуство, така и за алтернативно арт-осмисляне на свободното време на
децата. Малките художници от Арт- клуб‘‘ Христея‘‘ участваха със свои
рисунки в проведените Национални конкурси по изобразително изкуство.
Завоюваните награди са израз на тяхното достойно представяне.

Чуждоезиково обучение
В школата за чуждоезиково обучение работят групи за деца в доучилищна и
училищна възраст. През 2015 школата по английски език за ученици обхвана
4 групи за интензивно изучаване на езика за ученици 5-8 клас и 2 групи за
подготовка за сертификати с общо 45 обучаеми.
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Програма “Английски език в детската градина”
През 2015 година се реализира в детски градини “Кокиче” и “Щастливо
детство” . В групите в детските градини се обучават 98 деца на възраст
между 4 и 6 години.

Сиско Системс Мрежова Академия
Вече 12 години в читалище ЛИК работа една от
българските Сиско Мрежови академии на компанията
Сиско системс. Като част от семейството на хиляди
академии в над 150 страни по света, академията на
ЛИК осигурява успешна подготовка на завършващите
за работа в областта на мрежите и информационните
технологии в обществени и частни организации, както и за последващо висше
образование в областта на мрежите, компютърните науки или други, свързани
с тях, области.
През 2015 година регионалната академия на ЛИК продължи обучението на
високо квалифицирани Сиско Мрежови администратори в курса CCNA. В
началото на годината бе преподписан договора на Сиско академия ЛИК с
Българската асоциация на мрежовите академии.
През 2015 в Академията на ЛИК се провеждат курсовете по програмата за
Сертифициран от Сиско сътрудник за
работа с мрежи - Cisco Certified Network
Associate: CCNA. Курсът CCNA се
предлага в две разновидности: CCNA
Discovery и CCNA Exploration. CCNA
Discovery е предимно за хора, които
търсят кариерно ориентирано обучение
по ИКТ умения или бърза реализация в
тази сфера. CCNA Exploration е за хора с развити умения за решаване на
проблеми и аналитични умения, обикновено свързвани със следване в
дисциплини като инженерни науки, математика и др. И двата курса се състоят
от 280 учебни часа. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират
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маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и
отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността
и защитата от атаки. CCNA обучението е разпределено в 4 модула. След края
на последния модул курсистите се явяват на тест върху целия материал и ако
го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпита за
международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест
с успех над 75%, получава отстъпка за явяването на сертификационния
изпит.
През октомври 2015 Сиско академия ЛИК стартира дотирана от нас
Стипендиантска програма за 6 ученици от паралелка „Къмпютърни мрежи” и 1
преподавател от Професионална гимназия по електроника и химични
технологии 'Проф. Асен Златаров', Плевен. Целта на тази програма е да
подпомогне професионалното обучение на млади хора и старта им към една
по-успешна професионална кариера в ИТ сектора.

3. ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ ГРУПИ ПО
ИЗКУСТВА
Една от основните цели на дейността ни е осигуряването на условия за
занимания с изкуства, достъп до културен продукт на най-широк кръг
граждани от местната общност, но приоритетът ни винаги е бил насочен към
деца и млади хора.

Клуб за народни хора «ЛИК»
Придобили широка популярност свободни групи за занимания с изкуства,
привличаха през годината хора от всякаква възраст в клуба по народни
танци. Над 51 души преминаха през заниманията в клуба, воден от
професионалсти в две групи- начинаещи и напреднали. През годината клуб
'' ЛИК'' взе участие в Първия национален конкурс ''Хоро край Пирина ''гр.
Сандански , '' На хорото по терлици'' гр. Габрово и ''Болярско надиграване''
гр В. Търново.
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Школата по китара с ръководител Николай Михайлов имаше 30 ученици
на възраст от 5 до 19 години.
Тази година подготовката на участниците в школата мина под знака на
Първото издание на Международния фестивал на китарата, чиито организатор
бе сдружение „ Изкуството до мен“ и читалище „ЛИК“. Във фестивалът взеха
участие 150 музиканти от 15 държави. Същият се проведе в периода 25- 30
ноември 2015г. Събието бе с конкурсен характер в различни категории,
майсторски класове, рецитали, концерти, презентации, проведени в НЧ“ЛИК“,
НУИ „П. Пипков „ и
Туристически дом Плевен.

4. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ
Културните изяви – любителски и професионални са една от основните
читалищни дейности. От една страна те дават шанс за изява на любителите,
занимащи се със сценични
изкуства, а от друга – срещат
публиките със сценичен продукт от
областта на професионалното
изскутво.
Повече от 17 различни по вид и
жанр бяха през годината
различните изяви, в които бе
представена част от културната
програма на ЛИК: концерти, спектакли, сборни програми, тематични
училищни празници, крайгодишни тържества, продукции на школи.

9

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2015

Куклена трупа “Арлекин”
Творческият сезон на 2015 за куклена трупа “Арлекин” при читалище ЛИК
отново премина под знака на детския куклен спектакъл „Приключенията на
Бубу” на режисьора Анелия Стойнова, който популяризира творчеството за
деца на Димитър Точев – български поет, писател и журналист, роден в
Плевенския край. Автор е на няколко десетки книги, театрални,
телевизионни и радиопиеси, както и на текстове на популярни песни,
изпълнени от Мария Нейкова, Паша Христова, Лили Иванова. Точев е носител
на два ордена „Кирил и Методий” и на „Златното перо“. Лауреат е на
множество национални и международни награди, в това число и на две
световни — Хелзинки и Атина. Сред неговото творчество се отличава детската
пиеса «Бубу”, играна в десетки страни в Европа и в Япония и наградена с
национална и две международни награди – Сребърен и Златен Делфин. За
първи път обаче, тази пиеса бе поставена от плевенска трупа, в родния край
на твореца.
Публични събития и културни изяви на читалище ЛИК 2015 година

№

Дейности

брой

дата

Място

1

„Приключенията на Бубу”– куклена
пиеса за децата от ОДЗ „ Еделвайс”

90

22.01

ОДЗ „
Еделвайс”

2

Честване на 142-та годишнина от
обесването на Васил Левски с
учениците от III-ти клас на НУ „ От.
Паисий”

78

19.02

НУ „ От.
Паисий”

3

Посрещане на Баба Марта с
учениците от I- те класове на НУ
„Патриарх Евтимий”

89

24.02

НУ „ П.
Евтимий”

4

Посрещане на Баба Марта с
учениците от I- те класове на НУ „
Отец Паисий”

92

26.02

5

Празник на буквите с учениците от
първи клас на НУ „ Отец Паисий”

85

23,24,25,26.03

НЧ „ ЛИК”

6

„Приключенията на Бубу”за децата
от Детска ясла „ Латинка”

53

26.03

Детска ясла
„ Латинка”

НУ „ Отец
Паисий”
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7

Отбелязване на седмица на
детската книга с децата от ЦДГ „
Иглика”

50

01.04

НЧ „ЛИК”

8

Отбелязване на седмица на
детската книга с децата от ЦДГ
„Звънче”

53

03.04

НЧ „ ЛИК”

9

Отбелязване на седмица на
детската книга с децата от ЦДГ „
Щастливо детство”

51

09.04

ЦДГ „
Щастливово
детство”

10

Участие на камерен оркестър
„Студио Примо” в програмата на
Люлякови музикални вечери, Ловеч

400

08.05.2015

Гр. Ловеч

11

Крайгодишно тържество за
учениците от IV-ти клас на ОУ „
Й.Йовков”

27.05

Зала „ Катя
Попова”

12

Крайгодишно тържество за
учениците от IV- ти клас на НУ „
Отец Паисий”

80

29.05

Зала „ Катя
Попова”

13

Заключителен концерт на школата
по спортни танци”

25

30.05

14

Крайгодишно тържество за
учениците от IV- ти клас на ОУ
„Лазар Станев”

29

01.06

Кафе „
Кооператор”

15

Отбелязване Деня на народните
будители и библиотечен урок с
учениците от II-те класове на НУ
„ Отец Паисий”

96

30.10

НЧ „ ЛИК”

16

Представяне на книгата на проф.
Петко Ганчев „Философия на
българската история”

60

23.11.2015

Арт-клуб ДКТ
„Иван Радоев”

17

Международен конкурс по китара

150

25-30.11

НЧ „ ЛИК”
Туристически
дом

18

Участие в празничната програма по
повод официалното запалване на
Коледната елха на Община Плевен

04.12

площад
„ Възраждане”

19

Програма за поощтряване четенето
на книги – четене на приказки и
драматизации с децата от ОДЗ „ 1ви юни”

05.12

ОДЗ „ 1-ви
юни”

59

95

Зала „ Катя
Попова”

11
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5. МЛАДЕЖКИ и СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Младежки доброволчески център ЛИК
През цялата 2015 година основен фокус в работата на младите доброволци бе
изпълнение на дейностите по програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН»
сред младите хора в най-голям риск на територията на област Плевен».
Млади доброволци участваха в работата на националната мрежа YPeеr,
България – част от световната едноименна младежка мрежа на обучители.
В периода януари – юни 2015 Младежкият център реализира дейностите от
проект „Младежко доброволчество за превенция на рискови фактори сред
младите хора”, подкрепен от Национална програма за младежта, чрез
Министерство на младежта и
спорта. Основните цели на
проекта бяха:
Създаването на условия за
въвличане, мотивиране и
неформално обучение на млади
хора в учаща възраст 15 – 18
год. и подпомагане на
социалното им участие в полза на превенцията на рискови фактори сред
младите хора. Разширяване на младежки клуб „Връстници обучават
връстници” (ВОВ) при читалище ЛИК, чрез увеличаване броя на
доброволците, активно работещи по превенция на ХИВ/СПИН и зависимости,
включително и сред младите хора от малките населени места.
Намаляване на уязвимостта на младите хора към ХИВ/СПИН и зависимости,
преодоляване на стигмата и нетолерантността към хората засегнати от тях,
чрез активна работа на терен, основани на разбирането, че всички хора
трябва да имат равни възможности и отричане на дискриминацията, основана
на възраст, пол, сексуална ориентация, серостатус, физически възможности,
политически и религиозни възгледи, етнически или национален произход и
здравословно състояние.
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Гарантиране

на

устойчивост

и

продължаващи

действия

в

отговор

на

национални приоритети, залегнали в Национална програма за младежта 20122020 год.
В проекта бяха обхванати общо 30 млади хора, от които обучени за първи път
за даброволци – 15 момичета и момчета, възпитаници на паралелка
„Социални дейности за деца и семейства в риск” на ПГ по туризъм „Ал.
Константинов”, Плевен.

Обществени и социални дейности
През 2015 година читалищният екип подпомага
активно местни структури, като Общински съвет по
наркотични вещества, Плевен и Обществения
комитет по ХИВ/СПИН. Eкипът ни реализира
дейностите от Общинската Програма за превенция
на употребата на наркотични вещества на местно
ниво, която бе одобрена от Министерство на
здравеопазването.

ІІІ. ПРОЕКТИ
През 2015 година екипът на читалище ЛИК спечели ново продължение на
проектите си по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на
младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на
услугите и програмите, насочени към младежи” на програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването,
финансирана от Глобалния фонд за ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария.
Както и предишни години, основен фокус на проекта са млади хора извън
училищна среда, с най-висока социална уязвимост. Целева група на
дейностите на проекта: работа на терен с рискови групи млади хора,
обучения на връстници, провеждане на здравно – образователни сесии
бяха 2800 млади хора. За изпълнение на проекта работиха 25 младежи –
13
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доброволци, членове на създадения още през 2009 година клуб „Връстници
обучават връстници”. Техна основни задачи бяха: Раздаване на рекламни и
образователни материали и популяризиране на програмата за превенция на
ХИВ, раздаване на презервативи, консултиране за безопасно сексуално
поведение, мотивиране и насочване на младите хора за изследване на ХИВ,
групови сесии за изграждане на жизнено важни умения с представители на
целевата група млади хора, провеждане на кампании и младежки инициативи.
Общата стойност на привлечените донорски средства за изпълнение на
проекта по компонент 7 през 2015 година е в размер на 5 117 евро.
„Работилница за родители” на УНИЦЕФ, България
През 2015 читалище „ЛИК” подписа нов договор с УНИЦЕФ, България за
реализация на три „Работилницата за родители” през 2015 и 2016 година. С
помощта на специалисти психолози бе предоставена на родители на деца до 4
години възможност да споделят своя опит, знания и тревоги, свързани с
отглеждането и общуването с
малките деца. Всяка работилница
имаше своите 14 последователни
сесии, които се провеждаха
веднъж седмично и включваха
лекции, интерактивни
упражнения и дискусии. По
време на двете финализирани
през 2015 работилница общо 16
млади родители научаваха за
основните психологически потребности на децата в тази възраст, за това как
могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на своето дете,
как да поставят граници без да прибягват до насилие и как ефективно да
общуват с малкото дете.
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ІV.ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
1. ЕКИП
Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 6-ма
души с позиции: Секретар, Счетоводител, Библиотекар - сътрудник социални
дейности, Технически сътрудник – домакин, Работник библиотека –
организатор школи/ Организатор обучение, Координатор културни и
младежки дейности, Специалист школа.
Като експерти по отделни ключови дейности бяха привличани външни
консултанти с експертиза в областта на педагогиката, социални дейности,
артисти, организатори, технически екипи. Специална благодарност за
съвместната ни работа през отчетната година дължим на психолозите
Валентин Минков, Александър Кръстев и Милена Иванова; на педагозите от
ПГ по туризъм „Алеко Константинов”, Професионална гимназия по
електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” - Плевен, с които
работихме пълноценно през годината.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА и БЮДЖЕТ
Държавната субсидия по ЗНЧ за читалище ЛИК през 2015 година
съставляваше 26.11 % от общия бюджет на организацията, който бе в размер
на 199 368.32 лв. Държавната субсидия за 2015 е отчетана своемременно
пред Община Плевен.
Всички постъпили безвъзмездни средства от външни донори – наши и
международни са отчетени и приети, според изискванията и формалните
правила на Министерство на здравеопазването, Министерство на младежта и
спорта, УНИЦЕФ, България и др.
В сградния фонд на ЛИК функционират 5 лекторски зали с общ капацитет 56
места, репетиционна зала и сцена - салон с капацитет 80 места, библиотека,
административен офис, както и компютърните лаборатории на Сиско
мрежовата академия.
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

наименование на прихода
наличност към 01.01.2015
субсидия държавна отговорност
ЛИК
приходи от основна дейност
основна дейност - външни донорски
проекти
членски внос

сума в
лева

наименование на разхода

7393,75 ФРЗ и социални осигуровки
други възнаграждения и социални
52050 осигуровки

48195,17
77805,43

128299,1 външни услуги

41896,1

11172,91 външни услуги - режийни

6383,81

приходи от лихви

312 разходи - външни донорски проекти
други разходи за дейността и
0,56 командировки

приходи от стопанска дейност

140 разходи за библиотека

9868,56
4556,1
617,8

канцеларски материали

565,99

банкови такси

819,21

банкова наличност към 31.12.2015

ВСИЧКО:

сума в
лева

касова наличност към 31.12.2015
199368,32 ВСИЧКО:

8218,25
441,9
199368,32
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V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ
Настоятелството на читалище ЛИК оценява високо подкрепата на
всички организации, институции, донорски програми и фондове,
НПО, граждани, благодарение на които се реализираха голяма част
от основните дейности през годината.
•

Министерство на здравеопазването:

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Национален център по наркомании
•

Министерство на културата

•

Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики”

•

Министерство на образованието и науката:

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми”
•

Общински съвет – Плевен

•

Община Плевен

•

ОД на МВР – Плевен

•

Сдружение „Развитие на личността и човешките общности”, Плевен

•

Превантивно – информационен център по зависимости, Плевен

•

РЗИ, Плевен

•

УНИЦЕФ, България

•

Българска асоциация на мрежовите академии, София

•

CISCO SYSTEMS, България

ожени
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