
Google.org поддържа Single Step в проекта за създаване на 

„Ускорители“ за млади творци на съдържание. Ускорителите 

събират творци с ментори, за да ги научат на ключови умения 

като разказване на истории, журналистика, критично мислене 

и дигитален маркетинг, с цел да помагат за насърчаване на 

по-социално ангажиран дискурс онлайн.

Въздействието на финансирането от Google.org

Single Step е фондация, която подкрепя, мотивира и дава 

увереност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транс- 

и интерсексуалните младежи в България чрез процеса 

на разпознаване и утвърждаване на тяхната сексуална 

ориентация и полова идентичност. Тя е основана от Иван 

Димов през 2016 г.

Иван е от България, но много години е живял и работил 

като инвестиционен банкер в Ню Йорк. Той се вдъхновил да 

се върне в София и да създаде фондацията след опита за 

самоубийство на млад българин, който имал вътрешни борби 

относно сексуалната си идентичност. Като открит гей, Иван 

осъзнал нуждата от ресурси и подкрепа в родната си страна и 

създал Single Step, за да ги осигурява.

„Днес имаме много ресурси за ЛГБТИ младежи и техните 

родители, включително онлайн чат, телефонна линия, групи 

за подкрепа и образователни ресурси“, казва Иван. „Но ние не 

искаме да оцеляваме само с безвъзмездни средства, затова 

купихме стар склад в центъра на София и го превърнахме в 

център, за да помага за издържане на организацията като 

социално предприятие.”

Проектиран като приобщаващо многофункционално 

пространство за физически и виртуални събития, The Steps 

най-накрая отворил врати през април 2021 г., след като това се 

отлагало над половин година, поради пандемията от Covid-19.

За Single Step

Single Step

Необходимостта от онлайн 
чат избухна по време на 
пандемията... Също така групите 
ни за подкрепа преминаха към 
онлайн пространството.



Първият ускорител бил планиран за лятото на 2020 г., но се 

наложило да бъде отложен заради пандемията от Covid.

Single Step прехвърли усилията си онлайн и беше домакин на 

виртуално събитие - ускорител на живо през декември 2020 г.

Събитието беше последвано от събития за кариерно 

консултиране и съвети относно търсенето на работа.

Събитията - ускорители на живо започнаха отново през април 

2021 г. с 14 млади творци, които си партнираха с ментори и 

експерти в продължение на пет дни. Шестте най-обещаващи 

представяния бяха избрани да получат грантове.

Второ събитие - ускорител бе проведено през ноември 2021.

Ключови изводи

„През последните 4 години получихме много медийно 

отразяване“, казва Иван, „и всеки път, когато в традиционните 

медии бъде публикувана статия или видео, в коментарите 

отдолу има много омраза“.

Той бил вдъхновен да създаде проекта за ускорители, 

след като историята на Single Step била отразена от млад 

инфлуенсър по време на Месеца на прайда през 2019 г. 

„Беше много интересно. В традиционните медии имаше 

омраза, а в канала на този инфлуенсър в YouTube коментарите 

се превърнаха в смислен диалог. Това наистина резонира 

с мен и поисках да го повторя, да създам повече социална 

ангажираност като в този случай.”

Първият Ускорител бил планиран за лятото на 2020 г., но се 

наложило да бъде отложен, заради пандемията. Single Step 

осъзнали, че се налага да се адаптират и то бързо, за да 

достигнат до младите хора виртуално. 

„Трябваше да се съсредоточим първо върху най-важните 

неща. Необходимостта от онлайн чат избухна по време на 

пандемията – необходимостта да можеш да достигнеш 

до някой младеж в малко село“, казва Иван. „Нашите групи 

за подкрепа също преминаха в онлайн пространството. 

Идеята на нашето социално предприятие силно разчита на 

физическото пространство. Затова през последната година се 

наложи да измислим как да осигурим безопасна комбинация 

от физическо и виртуално. Това беше бърза промяна от това, 

което планирахме, към това, което може да бъде направено.“ 

Програмата „Ускорител“ стана виртуална със събитие на живо 

през декември 2020 г. с участието на режисьора, продуцента и 

изпълнителния продуцент на наградения документален филм 

„Добре дошли в Чечения“ за прочистването на ЛГБТИ хората 

от бившата съветска република. Събитието на живо беше 

последвано от събития за кариерно консултиране и съвети 

относно търсенето на работа.

Физическите събития на Ускорителя стартираха отново през 

април 2021 г. с 14 млади творци, избрани чрез състезателен 

процес. В продължение на 5 дни те работиха с ментори и 

експерти, за да разработят презентация, като шестте най-

обещаващи концепции получиха скромни грантове.

„Подкрепата на Google.org беше много важна за нас, не 

само заради парите, а и защото асоциацията с Google носи 

легитимност“, казва Иван. „По време на пандемията се наложи 

да преосмислим разходите си, тъй като закупихме ново 

оборудване и заплатихме нови обучения. Винаги сме били в 

духа на първоначалната субсидия и Google.org много силно 

подкрепиха това.”

Второ събитие „Ускорител“ бе проведено през ноември 2021 г., 

като в него участваха 10 млади творци.

[...] когато някой каже: „Благодаря 
ви, вие ми спасихте живота.“ Това 
е просто невероятно. Това ни 
дава смисъл.

Подкрепата на Google.org 
беше много важна за нас, не 
само заради парите, а и защото 
асоциацията с Google носи 
легитимност.




