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Годишен отчет на дейността 2020 г.



За Фондация Корен
Фондация Корен е неправителствена 

организация в обществена полза, основана 
през 2012 г. 

Работи в областта на екологията, 
земеделието, образованието и културата.



Мисия Визия Цели

Нашата Мисия е да помагаме за възстановяването и опазването на 
биологичното разнообразие, околната среда и природните ресурси, 
фокусирайки се върху почвата - основна среда на живот.

В работата ни се стремим да интегрираме екологични принципи и 
ценности в процеса на разработване и утвърждаване на различни 
стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие в градовете и 
техните периферии. 

Постигаме нашите цели като изграждаме партньорство и 
сътрудничество между местните общности и природозащитни 
организации, държавни и общински служби, културни и образователни 
институции и сродни колективи. 



Първи стъпки през 2012 г. Първият проект на КОРЕН е 
създаване на Платформа на 
устойчивите практики

Платформата е активна и 
днес, а нейните потребители 
наброяват 33 представителя 
от цялата страна. 

Сред тях се срещат пчелари, 
пермакултурни ферми, 
занаятчии, билкари, 
биодинамични земеделци и 
екологични организации



През 2019 г.
към екипа на Фондация 
“КОРЕН” се присъедини 

“Градски 
експериментариум” - 
инициатива за 
пермакултурата като 
начин на живот в града.

Facebook 
група с над 
2 300 члена

Онлайн 
общност

Менторски срещи 
за обмяна на опит

Обучения и 
работилници

Образование 
за земята и 
почвата

Срещи на 
Анонимните 

компостиращи



През
2020 г. 

постигнахме



Устойчиво развитие в условия 
на Covid - 19

Година 2020 г. бе изпълнена с множество предизвикателства и моменти, 
поставящи под въпрос човешката дейност и по-конкретно процеса на 
организация и функциониране. Пандемията, предизвикана от Covid-19, ни 
показа колко сме уязвими и неустойчиви като вид и хабитат. Показа ни, че се 
нуждаем от навременни действия в посока намаляване на вредният човешки 
отпечатък върху околната среда и преосмисляне на процеса и начините на 
използване на природни ресурси.

За нас 2020 г. се отбеляза с равносметка на 
заложените цели и възможности за развитие. 

Търсене на начини за адаптиране към новите 
световни тенденции и възможности за устойчивост и 
запазване на живата връзка с общностите и хората, с 
които работим.



Непредвидимите времена изискват 
трудни решения

През 2020 г. Спечелихме финансиране за проект “Първи стъпки за 
създаване на система за споделено компостиране и отглеждане на 
ядливи растения в градска среда” по Програма Европа на Столична 
Община. 
Поради възникнала извънредна ситуация в света взехме трудното 
решение да се откажем от реализирането на проекта.  

В нашата работа основен елемент е живият непринуден контакт с 
хората, с които се срещаме и обединяваме. Непосилно бе към 
тогавашния момент да адаптираме нашата практична работа със 
земята и живите системи в градската среда, в новото електронно 
пространство, в което се наложи всички да общуваме за дълъг период 
от време. 

Подобни решения са трудни, но ни учат да бъдем по-целенасочени и 
адаптивни към непредвидените обстоятелства. Вярваме, че когато 
времето узрее целите на проекта ще  бъдат постигнати по един или 
друг начин.



Реализирахме  Sustainability consulting за Airleaf
Фондация “Корен” се обедини с Емилия Ангелова oт Фондация “Емпакт” - 
финансов експерт и start-up консултант на зелени проекти, за да 
подкрепим първите стъпки на българския бранд българския Airleaf. 



Срещнахме съмишленици в отбор 
зелени организации

Освен негативни последици породени от извънредното положение на Covid-19 
изминалата година разкри и нови възможности. Една такава възможност е 
новосформираното обединение от български природозащитни организации. 

Под общ надслов в рамките на един месец се генерира онлайн информационна 
кампания в посока намаляване пластмасата за еднократна употреба, 
стимулиране на отговорно потребление и развиване на устойчиви навици. 

Нашето участие бе в контекста на градското компостиране и хранителните 
отпадъци. 





Партньорство с Варна 

По покана на нашите приятели и 
колеги от Рециклираща Академие 
“Наталинко” посетихме гр. Варна, за 
да се срещнем с малки и големи и да 
обменим опит в контекста на 
градското компостиране.



Получихме дарение 
от 250 лв. 
в подкрепа 
на нашето 
развитие 



World Soil Day - Book contest by FAO

Завършихме годината 
с участие в Световен конкурс 
за детска образователна 
книжка, посветена на биоразнообразието 
в почвата. 

Класирахме се сред първите 10. 

В конкурса взеха участие над 80 проекта 
от 60 страни.

http://www.fao.org/world-soil-day/bookcontest/en/



Визия за развитие 
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fstories.freepik.com%2F

