
История: 

Вдъхновителят на благородното начинание е 14-годишният 
Юлиан Александров, който се отказва от подаръците за 

кръщенето си и със събраните средства, заедно с 
шампионката по художествена гимнастика Дара Малинова

закупуват учебни материали, дрехи и обувки за деца в 
неравностойно положение от Кюстендил.

„Дете на годината 2020“

Второ годишно издание на наградите „Дете на годината“ 

Отваряне на номинациите: 1 юни 2021

Връчване на наградите: 25 юни 2021

Място: Градината на зала „Ефе“ на 
Хотел „Маринела“



„Дете на годината 2019“

• Първото издание на наградите „Дете на годината“ събра над 
700 човека на 7 февруари 2020 г. на официалната церемония 
в х-л „Маринела;

• 7-членно жури от известни личности от спорта, изкуствата и 
обществения живот избра финалистите. (Йордан Йовчев, 
Мария Петрова, Стефания Колева, Кремена Домусчиева, 
Весела Банова, Кирил Кирилов и Недко Солаков)

• 170 деца – доброволци, участвали в програмата на събитието 
бяха наградени с поименни грамоти и подаръци.

• 46 статуетки бяха раздадени в различните категории.

• 20 партньора се включиха в събитието с подаръци и 
подкрепа.

• 10 525 лв. - събрани от благотворителната продажба на 
билети за събитието, с които подкрепихме деца в нужда от  
гр. Смядово, гр. Севлиево, пансиона в с. Трекляно и беше 
закупен обучителен софтуер, предоставен на Асоциацията на 
родители на деца с епилепсия.



КАТЕГОРИИ
Номинират се деца на възраст до 18 г. от цяла
България в следните категории:

• Дете на годината – спорт;
• Дете на годината – академични постижения;
• Дете на годината – спортист с увреждания;
• Дете на годината – изкуство;
• Дете на годината – доброволчески и хуманитарни

инициативи;
• Дете на годината – иновативни проекти и 

технологии;

Не сме забравили и хората, които са неотлъчно до 
децата и помагат за развитието на талантите им. 
Специално за тях, създадохме следните категории:

• Детски учител на годината;
• Детски треньор на годината;
• Дарител на годината;
• Помощ от чужбина за децата на България;
• Общ принос към децата и тяхното развитие 

(специална награда от сдружението).

КРИТЕРИИ
За да са валидни номинациите е необходимо да бъдат
спазени следните критерии: 

• Номиниращият не може да номинира себе си.
• Номинирани могат да бъдат деца, учители и треньори 

на деца;
• Постиженията да са реализирани в рамките на 2020-та 

година; 
• Могат да бъдат номинирани деца на възраст до 18 

години, живеещи в България;
• Един човек може да направи няколко номинации, но в 

различни категории;
• Номинацията на детето може да бъде само в една от 

изброените категории;
• За всяка категория е необходимо да изпратите кратко 

резюме,  в което да разкажете за постиженията на 
номинирания, спечелените награди (ако има такива), 
да приложите снимки, документи и линкове към 
свързани с дейността му  видео или публикации.



#ВиждамВсичкиДеца

Освен конкурса, „Дете на годината“ организира 
ежемесечни акции за подпомагане и подкрепа 
на деца в неравностойно положение – от 
институции и социално слаби семейства.

„Влез в обувките на …“

„Влез в обувките на …“ е поредица от кампании за 
деца в училищна възраст, които в рамките на един 
ден „влизат в обувките“ на свои връстници със
заболявания, увреждания или ПРОСТО РАЗЛИЧНИ.

Под формата на съвместни игри, забавления и 
разговори са поставяни в ситуации, с които
ежедневно се сблъскват хората, в частност децата, 
в неравностойно положение.



„Дете на годината“

• САЙТ
• FACEBOOK
• INSTAGRAM
• E-mail: nomination@detenagodinata.bg;   

info@detenagodinata.bg
• Тел. +359 87 7793939

“Дете на годината“

е мисия която създава, подкрепя и вдъхновява децата, 
показваме и поощряваме добрите примери, защото те 
трябва да бъдат забелязани и последвани.

Грижим се и мотивираме децата, вдъхваме им надежда и 
им даваме сила да се развиват и да не се страхуват да 
приемат предизвикателствата на живота, защото
изпитанията се дават на силните.

Защото децата са ВАЖНИ – за нас, и за света, в който
искаме да живеем.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

http://detenagodinata.bg/
https://www.facebook.com/detenagodinata
http://www.instagram.com/detenagodinata
mailto:nomination@detenagodinata.bg
mailto:info@detenagodinata.bg

