
Годишен отчет на дейностите 2019
Фондаци� Тротоара



Младите хора не са бъдещето. Те са настоящето. Те са каузата, за която си 
заслужава и трябва да се борим.

В общество с над 70% младежи живеещи в риск от бедност и социално 
изключване, с един от най-високите проценти на агресия, употреба на 
наркотици и алкохол сред подрастващите, 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!

Когато средата не ти харесва – поправи я!

През 2019 година се сбъдна нашата мечта - репетиционната и звукозаписното 
студио не само, че бяха завършени, но и оборудвани с чисто нова, 
професионална техника за свирене и записи. Започнаха неспирни репетиции, 
появиха се банди, създаде се една нова енергия в града ни - музикална!

Над 200 работни дни на TRAP – мястото, където учениците се чувстват 
сигурни и у дома. С работно време адаптирано към учебния процес и много 
дейности и комуникация с учители, директори и родители.

TRAP fest 2019 отново избухна със страшна сила от над 150 ученика 
доброволци и участници. И разбира се - финалът на гейминг турнира TRAP of 
Legends 2019 - нещо уникално за България!

Намерихме си европейски доброволци - от Италия, Швеция, Полша, Франция 
и дори Финландия!

Точките за членски карти вече се разпределят чрез онлайн приложение! 

Казахме, събрахме се и го направихме! Всички ЗАЕДНО!

Защото ние всички на Тротоара сме настоящето. Пътят през 2020 е широко 
открит, a посоката е същата - напред и нагоре! Да повървим заедно!

Деян Пламенов Янков
Директор на Тротоара / София 2020 г.

Повече от 5 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.



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
# Развитие на общочовешките и обществени 
културни и духовни ценности. 

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

# 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.

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

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

# 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 2019
T.R.A.P. – Trotoara Room for Angry People

Основният проект и през 2019 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. 
240 м2 от тях вече работят с пълна сила, като остава да се довърши единствено залата за танци. 
 
През 2019 г. ремонтът и оборудването на репетиционната и звукозаписното студио ПРИКЛЮЧИ! Благодарение на 
доброволците, и на нестихващата енергия на трападжиите (така се наричат тези, които идват в ТРАП-а) през 2020 г. се 
очаква другите зали да отворят врати след дълга и изтощителна битка с проблеми, липса на средства и ремонти. 

Струва си да се отбележи, че ТРАП-а работи активно през цялата 2019, като продължава да е 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.

От тази година вече разполагаме с нова онлайн платформа за регистрация, точкуване и следене на баланса на членските 
карти. През 2020 платформата ще бъде развита още повече - следете! Повече информация на https://trotoara.com/cards

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!



2018 / 2019 - ПРЕДИ И СЛЕД
репетиционната на T.R.A.P.



Мечтата се сбъдна!
Студиото вече е отвороено. Има график, в който всеки

може да се запише, напълно безплатно, да свири,
да твори, да прави музика, да репетира! 

Благодарение на подкрепата на
ProTechnica / Dynacord Bulgaria, всичко

това вече е възможно, като техниката с която разполагаме
надмина най-смелите ни очаквания!

Чисто нови барабани, усилватели, цифров Wi-Fi пулт,
мониторни колони и още много!

Разберете повече как да посетите на адрес  trotoara.com/studio

T.R.A.P. Studio - The Dream
Безплатна музикална зала, репетиционна и
звукозаписно студио за ученици



Помните ли 
тази зала?

Какво успяхме да 
постигнем, когато 

всички казваха, че това е 
загубена кауза?

Преди и след ремонта на 
репетиционната в 

TRAP.



Запомнящи се събития

EMO RAP and Underground 
9.02.2019
 

TRAP, с подкрепата на клуб Строежа, организира DJ парти с 
участието на Стефан Марков, Златан Георгиев и Даниел 
Павлов AKA Дуни, които раздадоха качествен бийт за 
феновете на Post Emo Rap и Underground музиката.

МОГА фест 2019
23.08.2019
 

Тротоара на МОГА ФЕСТ 2019! Най-якото нещо, случващо 
се в Етрополе, след Големият взрив и създаването на 
вселената! Вече сме редовна част от организацията на този
страхотен фестивал, като работилницата ни там създаде 
безброй прекрасни дървени изделия - кошчета, пейки и 
много други!

Hamlet - a school play
6.11.2019
 

Ученици от Немската езикова гимназия в София и НПМГ 
посветиха пиеса на Тротоара! Младите актьори не само 
показаха таланта си на училищната сцена, но и успяха да 
наберат средства в помощ дейностите на организацията.

TRAP fest Earth Hour 2019
30.03.2019

Фондация Тротоара, в колаборация с I CAN TOO, организира 
благотворителен концерт за отбелязване за трети път Часът 
на земята в столичния клуб Terminal 1. В събитието 
участваха любимите банди на младежите: Загубена 
дестинация, Спални Места и The Lefties. 

Посещение на лобното място на кап. 
Димитър Списаревски в Пасарел
3.03.2019
 

По повод националния празник 3 Март, организирахме 
посещение на мястото, където на 20 Декември 1943 г. е 
свален от последния си полет героят-пилот капитан 
Димитър Списаревски. 

TRAP of Legends 2019
Най-големият ученически турнир по League of Legends - 
TRAP of Legends, като се включиха участници и отбори от 
цялата страна. Турнирът беше проведен в няколко фази, като 
големият финал беше по време на TRAP Fest 2019 през 
Декември. Наградният фонд - общо над 3,000 лв, любезно 
предоствен от Ardes.bg.



Европейски 
корпус по 

солидарност

Доброволческа програма

Доброволци от Полша, 
Италия, Франция, 

Финландия и Швеция, 
посветиха няколко 

месеца на Тротоара и 
създадоха редица 

инициативи и 
активности с 

младежите от TRAP.



TRAP fest 2019 - приключението3
7 - 8.12.2019 / София Тех Парк / Иновационен форум “Джон Атанасов”

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

На 7 и 8 декември 2019 Фондация Тротоара, в колаборация с Фондация И 
АЗ МОГА / I CAN TOO организира за трета поредна година мащабен 
младежки благотворителен фестивал на науката, технологиите и изкуствата в 
София Тех Парк.

Гейминг, музика, наука, театър, Stand Up Comedy, творчески работилници 
бяха само част от многобройните активности по време на събитието. 

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.



Статуята на
великата 

консумация

Автор: Любомир 
Мишонов

Позната вече в цяла 
София, подарена от 

младия скулптор на града 
и на младежите. Намира 
се на покрива на TRAP. 

Статуята е изработена 
изцяло от боклуци. Да се 

замислим ...



Основни партньори през 2019



Основни партньори през 2019



Основни партньори през 2019



Аркадните игри 
на TRAP

С помощ от Владимир  
Влад Иванов и дарение 

от фирма Комет 
Електроникс, сами 

изработихме 6 броя от 
тези страхотни игри!

В момента се намират 
на различни места в 

София, където може да 
играете и да ни 

подкрепите.



Разпределение на паричните средства

Приходи

Разходи

Нашите стари корпоративни партньори и тази година не ни изоставиха, като успяхме да привлечем и няколко нови. Отново 
успяхме да извършваме дейностите с децата в TRAP и извън него без никакво държавно или обществено финансиране, фондове 
и проекти!

Тази година разходите за ремонта на TRAP намаляха значително - той почти приключи, а и успяхме да привлечем към каузата 
няколко големи фирми, които покриха всички оставащи материали от строителната част. Главна част от разходите отново остават 
разходите за поддръжка на TRAP - наеми, сметки и др. Там имаме и нужда от най-сериозна подкрепа. Натрупахме и голяма 
материална база, която ще ни позволи да създаваме още по-страхотни неща през 2020.





Статистика
T.R.A.P.
Работни дни: 

200+
Ученици посетили: 

300+

Събития
Проведени събития: 45+

Посетители: 6000+
Ученици доброволци: 450+

Аудитория: 877K

Членски карти

Издадени карти:  56
Участници:  140
Дадени точки:  7506
Отнети точки:  415



Социални мрежи
Facebook страница

facebook.com/trotoaracom

10538 харесвания

Facebook група T.R.A.P.
facebook.com/groups/1696477087046597

1366 членове

Instagram
instagram.com/trap.trotoara

1349 последователи

Website
8216 посетители

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

321 абоната

YouTube канал Тротоара 
youtube.com/c/trotoara

232 абоната

Twitch канал Тротоара
twitch.tv/trotoara

283 абоната





Какво ни очаква през 2020
Музика, музика, музика!
Бум на младежки групи и музиканти, записи,
изпълнители, концерти! Нека творчеството започне
сега - в новото студио на TRAP!

Гейминг!
През 2020 ще развием TRAP of Legends, като целта е
да привлечем още много и вдъхновени геймъри от
цялата страна. Условие за участие - под 18 годишна
възраст и минимум 4 среден успех в училище!

И разбира се отново ще наблегнем на:
# Рециклиране и разделно събиране на отпадъци и компютри
# Туризъм и участие във фестивали на открито и извън София
# YouTube - видеа, музика, влогове и цифрово съдържание
# Визуални изкуства
# Участие в доброволчески инициативи
# Дигитални умения и развитие в новата ни компютърна зала!



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 всеки 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

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



Как да ни подкрепите
Фондация Тротоара  IBAN: BG40BUIN95611000454879 PayPal: donate@trotoara.com
Алианц Банк България  BIC: BUINBGSF     Patreon: http://patreon.com/trotoara


