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 История:  Създадено през април 2006г. в гр. Бургас, 
Сдружение с Нестопанска Цел „УСМИВКА” стартира 
своята дейност 2010г, след  лицензирането му като  
доставчик на социални услуги за деца , младежи и 
възрастни в ДАЗД и МТСП.

Кои сме ние?



Цели и мисия  на Сдружение 
„УСМИВКА“

Цели:  

• Личностното развитие на деца и млади хора чрез: 

- откриване и развитие на творческите им заложби; 

- осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и 

изява на личността им; 

- възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение. 

 

• Изграждането на устойчива ценностна система чрез въвличане на децата и младите 

хора в дейности по опазване на околната среда и съхраняване на културните 

традиции. 

• Социалната адаптация, личностна и професионална реализация на деца, младежи в 

риск – от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, 

бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. 

• Социалната интеграция на деца и младежи с увреждания и положителна промяна в 

отношението на обществото към тях. 

• Прилагането на европейските стандарти и практики в защита на човешките права, 

образованието, интеграцията на уязвимите групи, опазване на околната среда. 

• Развитието и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, 

образованието, науката и културата. 



Анализ

 От 2012г. Сдружение 
„УСМИВКА“ е част от 
Мрежата на НАСО, 
което за целият екип е 
истинско 
предизвикателство и 
удоволствие



Работа в Център „Миа Монтесори“



Благотворителни балове за деца с 
аутизъм

Жури Танц



Ритъм барабанна терапия за деца с 
аутизъм с  Мартин Иванов 

Интересно Забавно



Национален конкурс  на тема Кукеруване 2015 г. събраните средства ще 

бъдат използвани за построяване на детска площадка за деца със СОП 

Награждаване Част от експонатите



Благотворителни изложби 2010г, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015Г. 

Благотворителен базар
Нашите произведения



На Лагер с УСМИВКА

Децата от ЦОП Бургас Майстори, творци



Стотинкова война

Дарител № 1 Светлана 
Бакалова

Най-успешният клас- 3-а клас 
у-ще „Антон Страшимиров“



Стотинкова война 2013г. 2014г

Дарение в МБАЛ Бургас
Дарение за Детската 

неонатология МБАЛ Бургас 



Детски театрални трупи - УСМИВКА 
и Слънчова планета

Слънчова планета 2015г УСМИВКА 2011 г.



Магията на куклите

Сами творим кукли
Посещение в музея на 

куклите



Мисия доброволец

Доброволци в МБАЛ Бургас
Въртележка на мечтите посещение в 

МБАЛ Бургас -01.06.2015г.



Дарения за децата от социално 
слаби семейства

Стоян в атака 
Десито по време на 

дарителска кампания



Подари усмивка на абитуриент  
2014, 2015Г.

Нашите абитуренти Аксесоари за абитуриентите



Рицар на добрата воля 2013, 2014Г

Магдалена - Рицар на 
добрата воля 2014г

Ангел - рицар на добрата 
воля 2013г.



Помагаме на хората в беда от 2012г. – наводнения, 
бедствия и аварии, с. Бисер, Аспарухово, 

Килифарево, Варна, Долно езерово, Добрич, 
Мизия   - 2012, 2013, 2014, 2015 

Дарения Фирма Еконт е наш партньор



Най-усмихнатият клас на България 
– национален конкурс

Наградата
Класът победител 10 а клас 

гр. Балчик



Подари Коледа на дете за повече 
усмихнати очички 2013, 2014г.

На гости на дечицата 2014г
При нашите приятели в  
„Николай Чудотворец“



Подари Коледа на дете за повече 
усмихнати очички 2013, 2014г.

Благотворителна изложба“Благотворителността 
през обектива“

Подаръци за децата от Дом 
„Щурче“ гр. Средец



Подари Коледа на дете за повече 
усмихнати очички 2013, 2014г.

Подаръци за децата на загинали полицаи 
при изпълнение на служебния си дълг Подарък за Неви



Фестивал на хляба гр. Айтос 2015г.

Най-младите участнички Толкова е интересно



Фестивал на хляба  март  2015г.

Сръчни и креативни
И големите  могат да се 

забавляват



Фестивал на надеждата  април 2015г 

Благотворителна изложба Танц



Фестивал на куклите  юни 1015г. С 
подкрепата на НАСО  

Състезание  „Най- вкусна  
кукла“  Всеки се е маскирал



Фестивал на куклите  юни 2015г. С 
подкрепата на НАСО 

Работилница филц изработваме 
тоалети за кукли

„Театър на трохата“ как 
сами си съчинихме приказка



Фестивал на куклите  юни 2015г
с подкрепата на НАСО

Сами изработихме куклите 
си

„Хензел и Гретел „Театрална 
постановка с нашите кукли 



Кампания  „Ученици за свободни от 
автомобили тротоари в Бургас“  -

май-юни 2015г. 

паячето „Паячко“ Ви 
напомня

Абитуриенти доброволци 
2014г.  



Благодаря за вниманието!
0887 395 403 

Митка Георгиева
www.usmivkabg.org 


