Фондаци Тротоара

Годишен отчет на дейностите 2018

Младите хора не са бъдещето. Те са настоящето. Те са вдъхновението за
всички нас, те са каузата, за която си заслужава да се борим.
В общество с над 70% младежи живеещи в риск от бедност и социално
изключване, дейностите свързани с деца и ученици са най-важната битка, в
която всички ние трябва ежедневно да се даваме всичко от себе си. И да
побеждаваме!
Не е достатъчно да посееш едно зрънце, за да поникне от него дърво. Трябва да
го поливаш и да се грижиш за него. Трябва да му осигуриш слънце, вода,
дървесни обитатели, но най-важното е да го посадиш в правилната среда.

Когато средата не ти харесва – поправи я!
2018 година беше най-силната ни година досега. Над 60 различни по големина
събития посетени от над 5000 души, 10000+ харесвания на страницата ни във
Фейсбук, 1100+ последователи в Instagram, 22000+ потребители на сайта ни,
направихме втори YouTube канал, Фейсбук група с 1800+ членове, членски
карти, предизвикателства, и още много.
Повече от 4 години във Фондация Тротоара сме
насочили усилията си в следните посоки:
# Работа с млади хора и включването им в различни
дейности. Главна цел – да ги ангажираме, да ги провокираме,
да ги накараме да искат и да мислят. Да им дадем поле за
изява, ухо, което да ги чуе, общество, което да ги види.
# Работа с доброволци – служители, работници, мениджъри,
възрастни и млади хора, които милеят за младежта и
децата ни, хора, които дават сърцето и душата си, за едно
по-добро настояще.
# Ангажиране на бизнеса и корпоративната отговорност.
За да живеем в една по-добра среда е нужно всички слоеве на
обществото да работят заедно. Главната подкрепа за това
трябва да дойде от самото общество, а не отвън и
наготово.

Над 100 работни дни на TRAP – мястото, където учениците се чувстват
сигурни и у дома.
Привлякохме още повече партньори, приятели, дарители и доброволци.
Успяхме да организираме уникален фестивал, включващ почти всичко, от
което днешната младеж се интересува и вдъхновява. А отгоре на това
направихме така, че младежите да го органзират сами за себе си, в ролята си на
главна действаща и опустошителна сила.
Ние всички на Тротоара сме настоящето. Пътят през 2019 е широко открит, a
посоката е същата - напред и нагоре! Да повървим заедно!

Деян Пламенов Янков

Директор на Тротоара
София, Януари 2019 г.

Кои сме ние
Фондация Тротоара е юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирано през 2014 г. в обществена полза. Състои се от
Управителен съвет, в който понастоящем участват
Любомир Димитров Вакъвчиев, Анелия Антонова
Моравска и Деян Пламенов Янков. Ролята на Директор
изпълнява Деян Пламенов Янков, който е и учредител.

Цели на фондацията

Средства и дейности

# Развитие на общочовешките и обществени
културни и духовни ценности.

# Организиране на фестивали, спектакли, концерти,
изложби, четения и др. мероприятия от национален и
международен характер.

# Развитие и стимулиране на националното и
европейско самосъзнание, чрез опазване на
културно-историческото наследство, околната
среда и автентичността на българския език.

# Провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и
изследвания, както и подкрепа на обществени
инициативи, свързани с посочените цели.

# Обединяване и включване на младежи на
възраст от 12 до 26 години от различни социални и
етнически групи и стимулиране на
толерантността между тях. Подпомагане на
личностните им способности, културно и духовно
развитие.
# Развитие и стимулиране на доброволчеството.

# Финансиране на идеи, проекти и други дейности със
собствени на Фондацията и привлечени от сродни
международни и местни организации средства в областта
на музиката, литературата, изкуството, образованието и
екологията.
# Събиране и разпространяване на информация и
информационни и образователни материали по всички
въпроси, свързани с целите на Фондацията, обмен на
информация с местни и чуждестранни организации със
сходни цели.

Дейност през 2018
T.R.A.P. – Trotoara Room for Angry People
Основният проект през 2018 година остава младежкият център TRAP (или както младежите го наричат – ТРАП-а).
Пространството се състои от общо 320 м2 наети помещения в центъра на София, на адрес ул. Братя Миладинови 26.
80 м2 от тях вече работят с пълна сила, докато останалите още са в ремонт.
През 2018 г. ремонтът на репетиционната и звукозаписното студио напредна. Благодарение на доброволците, и на
нестихващата енергия на трападжиите (така се наричат тези, които идват в ТРАП-а) през 2019 г. се очаква другите зали
да отворят врати след дълга и изтощителна битка с майстори, липса на средства и материали и други различни пречки.
Струва си да се отбележи, че ТРАП-а започна да работи активно от Февруари 2018, като постепенно се превърна в
любимо място на учениците от цяла София. За цялата година оттук преминаха над 300 ученика на възраст между 12 и
18 г., които се включваха в дейностите, организирани за тях и от тях – събития, доброволчески инициативи и др.

Членски карти T.R.A.P.
Търсейки начин за мотивация, заедно с трападжиите създадохме членски карти T.R.A.P. Членската карта дава право на
безплатен вход на събитията, които организираме, дава възможност за отстъпки при наши партньори и спонсори, но
най-вече това е знак, че си активен, че работиш, че не си губиш времето и че си я заслужил с много труд и страст.
Членската карта T.R.A.P. е гордост! За да получите членска карта трябва да съберете 100 точки.
Изпълнено предизвикателство дава 100 точки. Предизвикателствата се задават след обсъждане и интервю от Комитета по
предизвикателствата в TRAP (имаме и такова нещо ДА!), и са нещо сериозно за което трябва да се постараеш.
Включването в дейности и инициативи, органзиирани в ТРАП-а и навън също дава точки. Организиране и участие в
събития, чистене, доброволстване, рециклиране, участие в ремонта – това са само част от възможностите.

Събитията
Като главен инструмент за работа с учениците се наложи организирането на различни по големина събития.
Включвайки се в тях младежите се учат на отговорност, спазване на срокове и поети ангажименти, работа в екип, учене
на нови необходими знания, организационни знания и др.
Ти си на 15 и искаш да направиш концерт? Ела в T.R.A.P.! За изложба - материалите са от нас! Искаш да направиш нещо,
но не знаеш какво? Очакваме те!

Статистика
T.R.A.P.

Членски карти

Работни дни:

84
Участници: 184
Дадени точки: 8088
Отнети точки: 512
Издадени карти:

100+
Ученици посетили:

300+
Събития
60+
Посетители: 5000+
Ученици доброволци: 400+
Аудитория: 415K
Проведени събития:

Социални мрежи
Facebook страница

facebook.com/trotoaracom

10023 харесвания
Facebook група T.R.A.P.

facebook.com/groups/1696477087046597

1877 членове
Instagram

instagram.com/trap.trotoara

1127 последователи
Website
21198 посетители

YouTube канал Elements
youtube.com/c/elements-trap

264 абоната / 5574 показвания
13 видеа

YouTube канал Тротоара
youtube.com/c/trotoara

203 абоната / 28759 показвания
30 видеа

така искаме да изглежда

дворът на t.r.a.p. през 2019

Запомнящи се събития

Отвъд Академичното

Invaders - 12 hours gaming & YouTubers

19.01.2018

18.02.2018

В колаборация с Фондация Мика, T.R.A.P. беше домакин на
изложба на ученически творби от Бългрия и Съединените
щати. Над 100 рисунки бяха показани, като междувременно
бяха организирани и различни свързани дейности.

Първото гейминг събитие, организирано от Фондация
Тротоара в колаборация с ученическата неформална
организация eMedia_TV и подкрепена от Ardes.bg.
Под вещото ръководство на Тротоара, Invaders постави
основите на следващи събития в гейминга и партньорството
с Ardes.bg.

За втори пореден път решихме заедно да отбележим Часът
на земята с мащабен концерт. Освен музиката, водещо беше
отново ролята на организатори на учениците, включването
на различни партньорски организации, разпространение и
разговори по темата за глобалното затопляне.

African vibes at TRAP

FooTube - YouTubers VS fans

Други събития

Трападжиите се събраха и организираха благотворителен
концерт за деца в Уганда. Целта беше да съберем 500$, с
които училището там да си прекара питейна вода.
Страхотни изпълнители, шиене на знамена и украси и …
събрахме 800$! Какво по-хубаво от това – ученици да
помагат на ученици!

Ютюбъри се събират да играят футбол с благотворителна
цел! Ютюбъри срещу фенове, срещу геймъри и едни рещу
други - идеята е да се покаже, че компютърните фенове
водят активен живот и могат да провокират техните
последователи да прекарват време навън и да спортуват.

Освен горепосочените събития се случиха още много други –
в ТРАП-а, извън него, в различни клубове и дори извън
София. Създадохме нови формати на DJ партита – TRAP, RAP
& DUBSTEP и K-TRAP. Главни DJ-и и организатори –
неуморните трападжии, вече оборудвани и с чисто нов DJ
controller, закупен с даренията от нашите спонсори.

28.04.2018

7.07.2018

TRAP fest Earth Hour 2018
24.03.2018

2

TRAP fest 2018 - приключението

8 - 9.12.2018 / София Тех Парк / Иновационен форум “Джон Атанасов”

Фондация „Тротоара”, подкрепена от отговорния бизнес, нестопански
организации, медии и артисти и с дейното участие на ученици от СМГ,
НПМГ, НГДЕК и трападжии, организира за втора поредна година
Фестивал на младежта, технологиите и изкуствата. Целта на
инициативата е да ангажира младежката сила и енергия за придобиване
на важни умения, свързани с мениджмънта, участията и организацията
на проявата, тъй като във всяка от програмите и задачите по
реализацията на Фестивала главни действащи лица са учениците.
Излъчвано на живо в YouTube и Twitch, посетено от над 1000 души,
това ежегодно събитие се превръща в един безкраен източник на
вдъхновение за всички, които са се докоснали до него.

Най-мащабното организирано от ученици
събитие досега. Може би дори изобщо в
България. Музика, танци, гейминг,
вдъхновение и още много – дейностите на
TRAP fest-а са неизброими.

# Над 250 доброволци на средна възраст 15 години.
# Над 100 участника от различни училища в София и
страната.
# Над 50 доброволеца от различни компании.

Основни партньори през 2018
HPE - The Cause
Стотици часове доброволчески труд, помощ и подкрепа в организирането на почти всяко едно наше
събитие, дарения и спечелен грант. Благодарение вдъхновените, неуморни и страхотни членове на
The Cause екипа в отбора на Hewlett Packard Enterprise, нашата дейност придоби криле и стана
възможна в такива мащаби.

Обичаме ви приятели!

Ardes.bg
Започвайки от Февруари с първото ни гейминг събитие, подкрепата
на Ardes.bg за младите хора и Тротоара сътвори чудеса. Помогнаха ни
да направим YouTube каналът Elements, оборудваха ни с компютри,
техника, и най-вече направиха възможен TRAP fest 2018. Страхотни
професионалисти и истински добротворци!

Безупречно техническо обезпечаване и
осигуряване на професионална техника за
събитията ни. Страхотна подкрепа за втора
година от най-добрите в бранша!

Experian / Ubisoft / VMWare
Obecto / MusalaSoft / UltraPlay
ИТ партньорите ни през 2018 не само, че показаха как се работи
заедно, въпреки конкуренцията – а показаха защо заслужено това е
един от най-развитите отрасли в страната с доброволчеството като
основна част от техните програми за социална отговорност.
Неуморни и многобройни помощници, дарения, общи събития и
прекрасни моменти. Надяваме се подкрепата за T.R.A.P. и
проектите на Тротоара да носи и на вас същото щастие, каквото
носи на младежите.

Основни партньори през 2018
в ремонта на T.R.A.P.
Най-големите производители на алумниеви профили в
страната направиха каквото трябва и успяха да осигурят
ВСИЧКИ необходими врати, прозорци и монтаж за
ремонта на T.R.A.P. Едно перо от строителството, което
без вас би било невъзможно да се случи!

Венков Инженеринг

Те откликнаха на молбата ни за електрическото
обзавеждане и обезпечаване на всичките
помещения на TRAP. Едно наистина сериозно
дарение, на място и в правилния момент!

наистина социално отговорна

достатъчна да определи колко много

фирма. Помагайки не само на
Тротоара а и на други

Венков Инженеринг ни подкрепи в
да е същият без вашата опора!

С непрестанната си подкрепа с
дървен материал, JAF са една

ГИГАНТИ! Но дори тази дума не е

ремонтната дейност. Тротоара нямаше

JAF Bulgaria

Винаги на линия, правейки всичко възможно, за
да ни подкрепят в транспортните ни дейности –
било то за събитията ни или ремонта на T.R.A.P.

организации, те правят
възможни проекти, които
правят добро в това общество.

репетиционна, студио, зала за танци,
работилница за рециклиране

Разпределение на паричните средства
Следва да се обърне специално внимание на спечеления
грант от HPE в размер на 15 000 $. След повече от година
неуморни дейнисти заедно, ние успяхме да докажем, че
проектът ни си струва и завоювахме сърцата на тази
голяма корпорация. Но не трябва да се пренебрегва и всяка
една стотинка или SMS, дарен от многото дарители,
тези, които са нашето голямо семейство.

Главна част от средствата бяха отделени за
организирането на събития и за дейностите в T.R.A.P. Това
са и двата ни основни инструмента за работа с
младежите. Благодарение на това стана възможно
откриването на нови партньори и дарители, беше
създадено поле за изява на трападжиите и хората разбраха
за Тротоара и T.R.A.P.

Какво ни очаква през 2019
TRAP fest EARTH hour Special / 30.03.2019
Концерт за отбелязване Часът на Земята
TRAP fest Open Air / Юли 2019
Фестивал на открито - спорт, музика, изкуства
TRAP fest 2019 - приключението3 / Декември 2019
Младежки фестивал на технологиите и изкуствата
и още много дейности през цялата година ...
# Рециклиране на електронна скрап, дрехи, материали
# Фотографски конкурс
# Туризъм и участие във фестивали на открито и извън София
# YouTube - видеа, музика, влогове и цифрово съдържание
# Музика, танци, визуални изкуства, DJ партита и концерти
# Гейминг!
# Участие в доброволчески инициативи

Включете се!
# Ако сте ентусиасти и искате да помогнете на младежите да се развиват
# Ако работите или имате интереси в областта на музиката, изкуството, литературата,
образованието, екологията или други вдъхновяващи занимания
# Ако искате да споделите опит и умения с трападжиите
# Ако иматe свободно време и смятатe, че си заслужава да го подаритe на младите хора и да
участватe в проекти и мероприятия, свързани с тях
# Ако сте реформатори и искате да предпазите младежите от наркотиците, алкохола и насилието
# Ако искате да създадем ново силно и вдъхновено поколение
ПОМОГНЕТЕ С МАТЕРИАЛИ, ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДРУГИ РЕСУРСИ
Свържете се с нас за повече информация относно алтернативни възможности за помощ с материалите, обзавеждането и
оборудването, която ни е необходимо. Фондацията има нужда от музикални инструменти, обувки за танци, бои, четки, дрехи
за актьорски класове, помощ за обзавеждането на нашите зали, аудио и видео техника, компютри, и всичко, което би могло да
се използва от нашите младежи.
СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ МЕНТОР
Доброволците са най-важната част от всяки един успешно изпълнен проект. Помогнете на нашата кауза! Свържете се с нас
чрез формата за контакт в сайта ни за повече информация относно текущите дейности и как можете да помогнете на
Тротоара. Постоянно търсим хора с умения и интереси в:
# Създаване и писане на съдържание
# Работа с младежи
# Учители и ментори
# Работа в сферата на изкуството и екологията
# Известни личности, които искат да помогнат и да популяризират идеите ни
# Хора, които биха ни свързали с евентуални спонсори и фирми
# Помощ с организация и физически труд

Как да ни подкрепите
Фондация Тротоара
Алианц Банк България

IBAN: BG40BUIN95611000454879
BIC: BUINBGSF

PayPal: donate@trotoara.com
Website: http://trotoara.com

