


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 2020 година се сбъдна поредната наша мечта - компютърната зала. Не само, че беше завършена, но и

оборудвана с чисто нова, професионална техника. Събрахме и осигурихме място и поле за развитие на още една

голяма група от младежи!

Отвори врати също така и работилницата на T.R.A.P., където ще рециклираме компютри, ще събираме отпадъците

разделно, ще работим с дърво и още много!

Над 130 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 Оpen Аir 2020 отново избухна със страшна сила - този път на открито, два поредни уикенда. 

TRAP of Legends 2020 привлече над 300 кандидати ученици от над 20 града - нещо уникално за България!

Продължихме да работим с европейски доброволци - от Италия, Швеция, Полша, Франция и дори Финландия!

Казахме, събрахме се и го направихме! Всички ЗАЕДНО! Напук на всичко, въпреки COVID!

Защото ние всички на Тротоара сме настоящето. Пътят през 2021 е широко открит, a посоката е същата - напред и

нагоре вече гордо като Народно читалище "Тротоара 2020". 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.



Както при всички останали, епидемията създаде огромно затруднение и при нас - ежедневно се борим със социалната

изoлация при учениците и обичаме големите събития - с много и усмихнати младежи. Голяма част от инструмените, които

използваме не съответстват на претивоепидемичните мерки, но винаги сме държали на творчеството и иновативността.

Няколко неща, които направихме, благодарение на COVID-19:

# Учредихме читалище онлайн - абсолютен прецедент в правото

# Научихме се да правим страхотни стриймове 

# Съсредоточихме се и развихме TRAP Of Legends 2020 - изцяло онлайн

Основният проект и през 2020 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. 

Тази година отвориха врати и компютъната зала и работилницата след дълга и изтощителна битка с проблеми, липса на средства и

ремонти. ТРАП-а работи съобразено с пандемията през цялата 2020, като продължава да е любимо място на учениците от цяла

София. Повишен интерес имаше към репетиционната и компютърната зала.

Всекидневно оттук преминават ученици на възраст между 12 и 18 г., които се включват в дейностите, организирани за тях и от тях –

събития, доброволчески инициативи, конкурси, турнири и др.

Дейност през 2020

T.R.A.P. – TROTOARA ROOM FOR ANGRY PEOPLE, И СЪБИТИЯТА

COVID-19





Конфигурация на компютрите

Процесор AMD Ryzen 5 1600

Дънна платка ASRock A320M-HDVR

Твърд диск 512 GB SSD Silicon

RAM памет 8 GB

Мауспад OMEN

Видео карта ASRock Rad-

PG_D_RADEON_RX580_8G_OG

 

Периферия

Монитор Acer ED242QRAbidpx 144hz

Мишка HP X9000 OMEN

Слушалки Corsair Gaming HS50 Stereo

Web камера CANYON CNE_CWC1

Клавиатура HP OMEN 1100

Компютърната зала вече е отвороена. 

Всеки може напълно безплатно да използва компютрите и

цялата техника, да учи, да играе, да стриймва и още много!

 Благодарение на подкрепата на Hewlett-Packard и

Ardes.bg, всичко това вече е възможно, като техниката с

която разполагаме надмина най-смелите ни очаквания! 

T.R.A.P. компютърна зала

още една мечта се сбъдна!

Безплатна компютърна зала за ученици!

Разберете повече на адрес trotoara.com/pcroom





Съревноваваха се над 70 млади любители на рапа!

Раздадохме награди и искрено се забавлявахме с

първи оналайн формат след новината за COVID-19.

ONLINE RAP CONTEST - SEEKERS
април 2020

Онлай рап конкурс, организиран в партньорство с Roof

Rhymes и Музикаутор.
Млади TRAP банди с обща идея организираха няколко

незабравими концерта, с които да покажат как екипната

работа и подкрепата на Тротоара може да създаде едно

незабравимо преживяване, както за феновете, така и за

организаторите.

BLOODY FESTS - SPRING, SUMMER, AUTUMN
февруари, август, септември 2020

След Bloody Autumn Fest ни дойде идея да

организираме в рамките на два поредни уикенда

концерти на Лятната естрада в Борисовата градина -

танцувахме, пяхме, свирихме, играхме на игри и

искрено се забавлявахме!

TRAP FEST Open Air 2020
септември 2020

Чужестранните ни доброволци след като научиха дните

от седмицата на български, решиха да го отбележат с

парти в четвъртък, което се превърна в поредица от

малки събития на открито - ЧетвърТрап - барбекю и

T.R.A.P. групи на живо!

1/4 TRAP - Парти на открито
август 2020

Организиран от ученици с помощта на прекрасния

ментор - Стефка Стефанова. 

TRAP of Legends 2020
юли - декември 2020

Турнирът избухна и тази година с над 300 кандидати от

над 20 града, над 100 часа излъчени стриймове и 3000 лв

награден фонд.

Направихме Коледен календар и всеки ден

изненадвахме зрителите ни и излъчвахме нещо

различно - онлайн концерти, готвене,  обучителни

видеа, дистанционни разходки из T.R.A.P., цирк,

запознанства с други организации и още много!

Коледни стриймове
ноември - декември 2020



Европейски корпус

по солидарност

Продължихме доброволческата

програма с чуждестранни

доброволци.

С тяхна помощ създадохме

редица събития и инициативи с

младежите от TRAP.





ДЕЯН ЯНКОВ Е ЕДИН ОТ

ФИНАЛИСТИТЕ В

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

“БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2020”

Изключително горди и

щастливи сме за прекрасното

призвание "будител".



ОСновни пратньори през 2020



ОСновни пратньори през 2020



разпределение на паричните средства

Разходи

приходи COVID-19 епидемията остави и множество затруднения във

финансите.

Главна част от разходите отново остават разходите за поддръжка на

TRAP - наеми, сметки и др. Там имаме и най-сериозна нужда от

подкрепа.

И тази година избрахме да се съсредоточим

върху корпоративните ни партньори и да

търсим нови съмишленици на каузата ни. 

Без тяхната подкрепа, нищо не би било

възможно.



Записа:

статистика

TRAP Studio

TRAP събития
Работни дни:

Ученици посетители:

Брой репетиции:

Младежки групи:

130+

150+

240+

30+

45+

Доброволци:

30+

Проведени:

Посетители:

Ученици доброволци:

100+

2000+

25+





Facebook страница 
facebook.com/trotoaracom 

12079 последователи 

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

1377 членове 

Instagram 
instagram.com/trap.trotoara 

1527 последователи 

Website
trotoara.com 

8519 посетители

YouTube канал Elements

youtube.com/c/elements-trap 

318 абоната 

YouTube канал Тротоара

youtube.com/c/trotoara 

254 абоната 

Twitch канал Тротоара 

twitch.tv/trotoara 

648 абоната

Социални мрежи



народно читалище

"Тротоара 2020"

Най-светлият християнски празник донесе на

младите хора от в TRAP и фондация Тротоара

сбъдване на една мечта. 

 

От 23.12.2020 г. в Търговския регистър е вписано

новоучреденото Народно читалище “Тротоара 2020”

като продължение на желанието на младежите за

просветна, културна и нестопанска дейност.

 

229 учредителя застанаха зад идеята, като основаха

най-модерното, дигитално и иновативно читалище.

 

Деца, родители, приятели и доброволци.

Всички заедно!

 



В продължение на всички проекти и инициативи, и като част от развитието на “Тротоарското” общество, децата и младите хора, посещаващи TRAP взеха

решение да основат читалище – Народно читалище "Тротоара 2020".

Читалищната форма на самодейност е фундаментът в българското възраждане и културно развитие от над 150 години.

Използвайки идеологията и наследството и, едновременно с изградената материална и обществена база в TRAP и Фондация Тротоара, избрахме за цел да

създадем модерна организация, да привлечем нови членове, млади хора, спонсори, партньори и приятели. 

Дейностите, които ще се извършват от новото читалище трябва да бъдат максимално съобразени с нуждите на младите хора, да идват от тях и да се

извършват отново от тях.

Читалището е правоприемник на цялата дейност, материална база и членска маса на Фондация Тротоара.



Какво ни очаква през 2021

ГЕйминг!

Музика!

Доброволци

Образователни програми

През 2021 отново 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.

Поставили сме си за цел да направим музикален лейбъл -

Trotoara Records. Да продължим да се грижим за младите

банди и да им помагаме да се развиват.

Ще разширим екипа като приканим дългосрочни

доброволци в програми по различните направления на

читалището.

Ще организираме обучителни класове в TRAP, свързани с

компютърни умениея и музиката - безплатни за младежите!

Библиотека
Планираме няколко кампании за набиране на книжен фонд и

официалноотваряне не библиотеката на читалището!

TRAP радио
Ново онлайн радио на Тротоара, което ще включва

предавания и музика, инетресна на младежите.



# 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 тийнейджърите

# 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

Свържете се с нас за повече информация относно алтернативни

възможности за помощ с материалите, обзавеждането и оборудването, която

ни е необходимо. Читалището 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

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

работата с младежи, менторствоот, организация на доброволците, връзки

със спонсори или известни личности или просто физически труд.

ПОМОГНЕТЕ С МАТЕРИАЛИ,

ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И

ДРУГИ РЕСУРСИ

включете се!

СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ

МЕНТОР



Как да ни подкрепите?

Народно читалище “Тротоара 2020”
УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG09UNCR70001524256356
BIC: UNCRBGSF

https://trotoara.com/donate


