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Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”  

Регистрирано с Решение 75/2009 на РОС, вписано в РЮЛНЦ под № 1381, БУЛСТАТ: 175718072 

адрес на управление: Русе 7000, ул. „Константин Иречек” № 16, етаж 2, тел: 082/820660  

e-mail: mediationbg@abv.bg; www.brtim.com  

Сдружение БРТИМ ще надгражда капацитета си по проект,  

финансиран от Програмата за подкрепа на НПО 

 

Сдружение БРТИМ е бенефициент по проект „Надграждане на капацитета на 

Сдружение БРТИМ“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 

314/27.05.2015 г. от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в 

България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.  

Проектът е разработен по тематична област „Изграждане на капацитет за НПО“, 

приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстващата 

среда за работа на неправителствения сектор“ на Програмата и за срок от 4 месеца 

предвижда изпълнението на следните дейности: 

 Стратегическо планиране на дейността на Сдружение БРТИМ; 

 Разработване на стратегия за фондонабиране; 

 Повишаване на капацитета на служителите, работещи в социалните 

услуги на Сдружение БРТИМ; 

 Управление на проекта.  

 

Основната цел на проекта е насърчаване повишаването на капацитета на Сдружение 

БРТИМ и създаване на благоприятстваща среда за развитието му чрез целенасочена 

работа за достигане нивото на водещите български и европейски сродни организации. 

Чрез проекта се цели подобряване на финансовата и административна устойчивост на 

организацията в дългосрочен план. Целева група е екипа на Сдружение БРТИМ  - 

неговите служители, привлечени експерти и доброволци.  

Общата стойност на проекта е в размер на 5089,00 EUR, от които 4489,00 EUR е 

безвъзмездната финансова помощ, а 600,00 EUR е собствения принос на бенефициента.  

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 
отговорност за съдържанието на този материал се носи от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен 
институт по медиация" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  и Оператора на 
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. 


