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Скъпи дарители, приятели и съмишленици,
Според четвъртокласници от 104. СУ „Захари Стоянов” ЩАСТИЕ е “да си весел, здрав,
усмихнат, да се чувстваш добре. То е най-хубавото нещо на света. Всеки се чувства щастлив
по различни причини: когато си здрав, имаш приятели; когато си постигнал нещо, за което
си работил усилено; когато помогнеш на някого; то е чувство за успех, удовлетворение,
усещането за обич и любов от някой друг за теб, усещането за уют… Щастието трябва да
преобладава в живота ни и да го изпълва.” 104. СУ участва в програма „Добродетели“
вече трета година. Учениците там ни показват, че позитивното образование дава
своите плодове и има смисъл да насочваме вниманието на децата към собствените
им добродетели. Да им напомняме, а често и те на нас, кои са значимите неща в
живота.
Повече за програма „Добродетели“ и другите ни текущи проекти ще ви разкажем в
следващите страници, посветени на първите месеци от 2018 г.
екипът на Фондация „Благотворител“

януари
Новите „учители“ по добродетели встъпиха в длъжност…
От
началото
на
годината
16
впечатляващи младежи от 14 до 17 г.
започнаха да преподават добродетели
по проект „Лаборатория за добри хора“.
След
интензивно
обучение
през
ноември, те влязоха в обувките на
учители, съзнавайки отговорността,
която имат. Повечето от тях споделиха,
че и гледната им точка за техните
учители се е променила и сега
проявяват
повече
разбиране
и
уважение към тях. Класовете сами
избират добродетелите, за които биха
искали да разговарят.
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Най-често избираните теми бяха решителност, любов, отговорност, тактичност,
търпение и прошка. Имаше и много творчески решения, защото обучените ученици са
от Национална гимназия по приложни изкуства и от Софийска гимназия по
строителство, архитектура и геодезия.
Проектът се реализира с подкрепата на Обществения фонд на Telus International
Europe и частни дарители.
Проект „Постигам по-висок успех“
14 младежи бяха избрани да получават месечни стипендии след проведен конкурс.
Този срок младежите избираха да пишат есета по една от следните теми: “Мястото на
роботите в нашето бъдеще” и „Какво ни дават и какво ни отнемат новите технологии”. Валя
е наш стипендиант вече трета година, тя е от Видин и е на 17 години. Ето откъс от
есето ѝ – „Безспорно една от най-големите ползи от технологиите е, че можем да
поддържаме връзка едни с други, дори и когато се намираме на различни континенти.
От друга страна, обаче, съществува и рискът да се заблудим относно намеренията или
въобще представите на човека, който стои от другата страна. Да, казвам риск, защото
си е такъв. Прекрасно знаем, че изкушението да се представим за такива, каквито не
сме, но ни се иска да бъдем, е огромно. Особено когато сме скрити зад щита на
монитора. Колкото и да сме истински и искрени, повярвайте ми, никога не можем да
сме сигурни дали това е така от другата страна.“
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февруари
Да осъзнаеш какво всъщност ти дава работата, извън парите…
През последните 13 години сме подкрепили много
млади хора между 17 и 20 години в намирането на
професионален път след напускане на системата за
закрила. Напоследък забелязваме, че им е по-трудно
да определят с какво биха искали да се занимават и
какви са интересите им. Дори да изберат професия,
рядко могат да обяснят защо и да покажат пореалистична представя за нея. Това ни насърчи да
организираме задълбочено тридневно обучение по
кариерно ориентиране. Целта ни беше в края му младежите да могат да си отговорят
на следните въпроси:
За какво ми е нужна работа? Кои са найсилните ми страни? Как да изчисля своя
месечен бюджет? Каква работа е подходяща
за мен, като имам предвид силните си
страни и интересите си? Как изглежда
мечтаната работа? Какви качества са нужни,
за да я получа и да се справям добре със
задълженията си? Какви са моите права и
задължения като служител? Как да се
предпазвам от злоупотреби? Как да се
подготвя и да се държа по време на
интервю? Къде и как да търся работа?
Обучителите предадоха тази информация по
атрактивен начин с разиграване на реални
ситуации, в които младежите упражниха
наученото.
Организирахме
обучението
по
проект
„Социална и професионална адаптация“ в с.
Ягода за 16 младежи от ДДРЛГ „Мария
Терезия“ Стара Загора.
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Как технологиите правят ученето достъпно и лесно за децата със СОП
Победителите в Млад Благотворител – клуб „Роботика“
при ПМГ „Баба Тонка“ град Русе, създадоха робот във
формата на куче, с който преподават математика и
английски език, както и основни познания като
разпознаване на форми и цветове.
С помощта на този робот учениците от клуба водят
занимания на деца със специални образователни
потребности от друго училище в града.

„Да“ на Толерантността
Вики е в 9 клас в СГСАГ и тази година преподава
добродетели на съучениците си като участник в
„Лаборатория за добри хора”. Следвайки основния
принцип на програма „Добродетели“, че е важно да
се съсредоточим върху положителните примери, тя
предложи на Ученическия съвет Денят на розовата
фланелка да бъде отбелязан като „Ден на
толерантността“, а не „Ден за борба с тормоза в
училище“.
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март
Проект „Социална и професионална адаптация“
10 младежи бяха избрани с конкурс по
проекта и ще преминат професионални
курсове за избрана от тях професия –
масажист, барман, фризьор, готвач са
професиите, които младежите си избраха.
Двама от тях, които вече работят като
сервитьори,
предпочетоха
да
усъвършенстват
знанията
си
по
английски език, за да могат да обслужват
по-добре чуждестранните клиенти.

Млади благотворители ще „заключат“ гнева си
Закъснелите, но обилни снегове тази зима забавиха малко
ремонтните дейности, а Ученическият съвет на ПТГ „Симеон
Велики“ в град Велики Преслав. В края на март те
ремонтираха сами и със собствени материали стаята, която
училището им отпусна, за да осъществят проекта си.
Младежите спечелиха второ място в конкурса Млад
Благотворител и проектът им е подкрепен от Telus
International Europe. След ремонта поетапно започнахме да
закупуваме оборудване, за да стане стаята място, в което
ученици и учители ще се освобождават от гнева и агресията,
които чувстват понякога.
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„Всичко е любов“ – празник на семейството в Костенец
През март успяхме да посетим голяма част от
учебните заведения, които работят по програма
„Добродетели“ в рамките на проект „Изкуството
да общуваме“ през тази година. Може да
прозвучи изненадващо, но няма нищо по-приятно
от това да правиш мониторинг, когато той е в
часове по добродетели.

В Костенец ни поканиха на истински
празник на любовта. Не беше просто
урок. В детската градина бяха
посветили много часове на игри и
разговори за различните видове обич
– към мама, към татко, към братя и
сестри, към баба, към приятелите…
Бяха подготвили красив и весел
сценарий и ни разказаха с приказки,
песни, стихчета или просто ползваха
микрофона, за да кажат кого и защо
обичат.
На
празника,
истински
развълнувани, бяха поканени и
родителите. Хубаво е да даваме криле на децата, за да ни показват колко високо
могат да полетят. А понякога да полетим заедно.
Така за 2 часа децата ни припомниха истински важното в живота – да се обичаме, да
си помагаме и прощаваме, да сме чисти в мисли и действия, да бъдем добри
приятели.

София 1186, ул. „Черно море” 4
office@blagotvoritel.org
www.blagotvoritel.org
УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG
12 UNCR 7630 1076 5935 18

Бюлетин на Фондация „Благотворител“ за януари – април 2018 г.

Фестивал на позитивното образование
На 30 март с радост участвахме в първия
фестивал
на
позитивното
образование,
организиран от Характер БГ и Академия „Нике“
– „Благополучие и характер през 21. век“. Беше
много зареждащо да обменим опит с толкова
много колеги, които работят в сферата на
позитивното образование.

Нашата презентация за ролята на добродетелите в училище, може да намерите във
фейсбук страницата ни www.facebook.com/blagotvoritel.org или на:
https://www.youtube.com/watch?v=sFrX7Cd4TjI приятно гледане!

април
Изкуството да общуваме

През април продължихме с посещенията в училищата в София и в София – област,
които работят по програма „Добродетели”. В час по творчество с шестокласници Лили
Дикова беше подготвила много работни задачи за различните видове творци –
художници, актьори, илюстратори, писатели или просто готвачи на вкусна храна за
любими хора. В Костинброд следват модела „ученици преподават на съученици” и
проведоха час, посветен на толерантността. Любо, Васко, Рая, Краси и Влади бяха
подготвили интересен сценарий, за да си поговорим за нещата, които ни делят и тези,
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които ни обединяват като хора по целия свят. Ето какво споделиха учениците: „Всички
искаме да сме щастливи, да обичаме, да имаме работа и покрив, да учим, да мислим
свободно,… всички ние искаме да живеем добре“.
Предизвикателство за тийнейджъри в новото издание на Словотворци
Конкурсът „Словотворци“ се провежда за
трети път, тази година екипът ни отправи
предизвикателство към учениците от 8 до 12
клас. Да преживеят един ден без телефон,
компютър, таблет, телевизор, видеоигри… и да
разкажат за него. Все по-често и осезаемо
живеем във виртуалната реалност, затова
темата е: „Как изглежда моят ден без новите
технологии”. Срокът за кандидатстване е 15
май,
а
есетата
ще
очакваме
на
office@blagotvoritel.org в обем от 3600 знака.
Тази година, освен I (250 лв.) и II награда (150 лв.), има и специална награда – ваучер
за туристическо пътуване на стойност 200 лв.
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