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Скъпи дарители, приятели и съмишленици,
Представяме ви дейността на фондация Благотворител през първите 6 месеца на 2019
година.
Всяка гражданска организация е създадена с благородна кауза в полза на обществото,
на човечеството. Ние помагаме на младежите в България със средства, с инициативи, с
възможности да изграждат себе си като силни личности. Удовлетворяващо е, когато се
вслушаме в това, което споделят тийнейджърите и открием мъдрост, надхвърляща
възрастта им. Да надникнем в мислите на Сияна, която е едва на 17 години и ни
впечатли със своето есе в националния конкурс „Словотворци“: “… Когато човек не
подхранва собствената си искра, тя никога няма да пламне. Ако цял живот изучава и
анализира чуждия блясък, кога ще остане време той самият да стане светило за другите?
Човек е длъжен да преследва собствените си цели и да защитава собствените си идеали,
като допринася за безкрайното разнообразие на човешката личност. Когато той действа по
естествен за него начин и слуша интуицията си, той действа в хармония и съзвучие със
самия себе си, откъдето произлиза красотата и силата му….“
Всяка година е различна и по своему богата. Ще ви представим дейностите по
проектите ни, и ако някой от тях ви привлече, ще се радваме да станете наши активни
доброволци и дарители.
Използваме възможността да изкажем благодарност на тези, които ни подкрепят и ни
доверяват решението на превърнем парите в добри дела!
Приятно четене!
екипът на Фондация „Благотворител“
Проект „Млад Благотворител“
По традиция през месец декември обявихме победителите в националния конкурс
"Млад Благотворител" за благотворителни инициативи на ученици от 8-и до 12-ти клас.
Така даваме възможност на децата от ученическа възраст да бъдат съпричастни, да
търсят и намират доброволчески каузи, да
създават проекти за тях и да ги реализират.
Трите проекта, които спечелиха са:
o Направи добро - съхрани българското създай бъдеще! - МГ „Баба Тонка” Русе;
o Мостове към доброто - ГПЧЕ „Васил
Карагьозов” Ямбол;
o Празниците с баба и дядо – топли и вкусни - ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
Хасково
Силна е емоцията, която учениците разпалват в нас всеки път, когато ни изпратят
снимки, видео или ни разкажат за случилото се! Нека проследим дейностите по трите
проекта, които фондацията спонсорира с по 1000 лв.
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„Празниците с баба и дядо – топли и вкусни“ - ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“
Хасково
В аргументите си към идеята на проекта учениците написаха: „…Възрастните хора
останаха единствените пазители на народните ни традиции. В същото време голяма част от
тях са самотни и по неволя са настанени в домовете за стари хора в страната. В Дома за
стари хора в местността Кенана край Хасково живеят около 150 възрастни. Това са хора с
различна душевност, житейски и професионален опит, които носят със себе си пълна торба с
истории и традиции.“
Учениците бяха изключително активни, раздаваха и сърце и време за възрастните
хора, живеещи в дома.


Една от инициативите бе да превърнат първа пролет в празник със засаждане на
дървета. Десетокласниците от хасковската
езикова гимназия засадиха плодни дръвчета праскови, кайсии и сливи в двора на Дома за
стари хора в местността Кенана. „Плодните
дръвчета не избрахме случайно, те символизират
настъпващата
пролет,
дълголетието
и
безсмъртието.“

За Великден учениците се погрижиха възрастните
хора да не бъдат сами на празника и ги нагостиха с
топло агнешко.
Всички дейности по проекта може да видитe в
сайта на фондацията.

 „Мостове към доброто“ - ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол.
Инициативата е на Диан Ставрев от 11б клас на ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол,
който направи чудеса съвсем сам. Замисълът на проекта бе да създаде здрава връзка
между възрастните жени от певческата група /българки/ и малките деца от детската
градина /от ромски произход/ в село Хаджидимитрово. Диан написа сценарий,
режисира и направи театрална постановка с актьорски състав от тези две групи. По
време на дългите репетиции бабите обикнаха децата и започнаха да ги учат и взимат
при себе си в домовете си.
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Постановката привлече цялата общност, дори кметът на селото бе въвлечен с роля на
сцената.

Диан организира екскурзия до Жеравна за награда за дългия труд на децата и бабите и
спои отношенията между двете групи.
 „Направи добро - съхрани българското - създай бъдеще!“ - МГ „Баба Тонка” Русе
Целта на учениците бе да помогнат за
дигитализиране на информацията в
българско читалище, съчетана с това да
се завърне интересът към читалищата
като културни центрове. Този подход е
уникално
златно
сечение
на
модернизация от една страна и на
съхранение на традицията от друга.
"Традиционният
български
обичай
„Ладуване” представиха учениците от
12а
МГ
„Баба
Тонка”Русе.
Възстановката беше представена пред техни връстници от гимназията, както и пред
официални гости от Общински съвет-Русе и НЧ „Гоце Делчев”. Домакин на събитието бе
Областна администрация-Русе."
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Работата по някои от проектите продължава.
Програма Добродетели, проект „Първи уроци по добродетели“
Проектът стартира през септември 2018 година и продължи до средата на 2019 година
в две основни направления:
Обучение на учители от две училища и две детски градини, което дава допълнителна
квалификация за изграждане характера на децата и на хармонична училищна среда
през уроци по Добродетели.
В Банкя през февруари 20 педагози се вдъхновиха да подкрепят децата да овладяват
своите трудни емоции и да развиват силните страни на характера си.

Споделено в попълнените анкети от учителите, непосредствено след обучението:
„Усвоих умения как да насочвам учениците да разбират и изразяват чувствата си“;
„Взех за себе си урок по „търпение“, как да отделям повече внимание на чувствата – своите и
тези на децата.“; „Придобих умения да се справям в различни ситуации, в които учениците
проявяват негативни емоции. Получих знание за разпознаване на емоциите у мен и у децата
и трансформирането им в добродетели.“; „Получих умение да структурирам подобен,
различен тип урок. Ще ми бъде полезно в ежедневната работа.“
След обучението учителите преподаваха на децата теми като търпение, уважение,
честност, смелост, щедрост, трудолюбие…, а ние проведохме мониторинг и се
насладихме на мъдростта на децата.
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Създаване и популяризиране на 10 видео урока: Честност; Търпение; Старание;
Грижовност; Щедрост, Смелост; Благодарност; Любов; Себеотстояване и
Добродетелите в нас.

Видео уроците са назовани с общото име „Уроци за сърцето“, едноименни с
наръчниците, с цел лесно разпознаване на продуктите. Достъпни са в
https://www.youtube.com,
на
страницата
на
Програма
Добродетели
http://www.dobrodeteli.bg/video/video-uroci.html, във Фейсбук страницата на фондацията
https://www.facebook.com/blagotvoritel.org/. От там многократно са споделяни в групи
на учители и родители.
Продължаваме
да
популяризираме
и
разпространяваме сред учители и родители
книгите – наръчници „Уроци за сърцето“,
издадени от фондация Благотворител.
При интерес, книгите може да поръчате за
себе си или за чудесен подарък за новата
учебна
година
към
учителите
тук:
http://www.dobrodeteli.bg/za-uchitelite/bookstore.html
Години след като са приключили наши проекти по програма „Добродетели“, в
училищата учениците продължават да преподават на други ученици.
Това доказва устойчивостта на дадения добър
пример!
Урок "Сътрудничество" с Валя (11 в) и Алекс (10
а) в 8 б клас в СГСАГ "Христо Ботев".
Девет
години
работихме
по
Програма
Добродетели в различни проекти, за това време
успяхме да се да се докоснем до над 16 500
ученици в над 115 училища в България.
Национална кръгла маса
Мащабността и устойчивостта на създаденото до този момент представихме на
събитие “Стратегии за изграждане на характера – как образованието на сърцето и на
ума могат да бъдат равностойни в класната стая“.
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Удивително завладяваща атмосфера постигнахме. Едновременно градивни разговори,
вдъхновяващи примери от практиката и емоционално съпреживяване на
синхроничната мисъл на лектори и публика.
Мисията на гражданските организации е да бъдат инициативни и да създават поле за
нови идеи и каузи, които правят света, в който живеем по-добър. Но е от изключителна
важност да има приемственост на идеите и съвместна работа с институциите, които
имат силата и мащаба да направят промените, които ние инициираме.
Гост на събитието беше и Наталия Михалевска - Директор дирекция „Образование на
българите зад граница и училищна мрежа" в Министерството на образованието и
науката, която носи отговорност и за постиженията на иновативните училища. Тя
сподели прекрасни примери от училища из България, на които е направен мониторинг
от МОН.

Проект „Постигам по-висок успех“
През учебната 2019 година стипендианти на фондацията бяха ученици от 8-и до 12-и
клас, постигнали висок успех, които са лишени от родителска грижа, а също отлични
ученици и студенти, които постигат своя успех, въпреки влошено или липса на зрение.
Имаме привилегията да виждаме как израстват подкрепените от нас млади хора и се
превръщат в отговорни и успешни личности, в добри хора. За екипа на фондацията е
важно да общува със своите стипендианти, да надниква в живота им и да се радва на
постиженията им. В институциите в цяла България
има умни, амбициозни и отлични ученици. За нас е
важно да ги откриваме и да ги подкрепяме, защото
те са най-добрия пример за това, че всеки е
способен, стига да поиска.
В едно от есетата за кандидатстване за стипендия на
тема „Какво учим от грешките си?“, Тодорка написа:
"Смелостта да погледнеш ситуацията в нейната
дълбочина ни дава възможност да вникнем в детайлите
и по този начин да придобием много повече яснота и да обогатим познанията си. Знанията
дават самочувствие и човек по-лесно би преодолял страха от бъдещ неуспех…“
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Тодорка, или както ние я наричаме Теди, е чудесен пример за момиче, което познаваме
от години. Има брат и по-малка сестра, които живеят в приемно семейство. По време
на своите ученически години тя винаги постигаше отличен успех, въпреки, че
едновременно с това ѝ се налагаше да работи.
Тази година Теди и Джули, която също е стипендиант на фондацията, завършиха
училище и са приети в специалност Културология в СУ „Св. Климент Охридски“

Проект „Отличници на служители“
„Благотворител” истински се вълнува от успелите ученици. Учредителят на фондацията
Стойко Петков, верен на принципите си да мотивира с допълнителни възможности
служителите във фирмите, които ръководи, предоставя годишни стипендии за деца или
внуци на работещите.
И тази година конкурсът за стипендии бе реализиран от екипа на фондацията.
Стипендии получиха трима отличници, които преминаха през три кръга на одобрение –
успех, есе по дадена тема, обширно интервю с комисия от 5 члена.
Проект в национална кампания „България дарява“
Фондация Благотворител взе участие със своя кауза в националната кампания за
дарителство „България дарява“. Каузата, която беше предложена за набиране на
средства е създаване на книга за родители - „Как да отгледаш родител“.
По този повод беше обявен фотоконурс "Как да отгледаш родител", Получихме кадри с
много емоционални асоциации по темата. Имаме получени многобройни писма, в сайта
ни представихме снимки на 11 от кандидатите.
"Да се научим да виждаме в малкото дете
порасналия възрастен човек. Това дете един ден
ще бъде родител, ще бъде съпруг или съпруга. На
мен лично ми харесва идеята да виждам в това 5
годишно дете неговата перспектива" – думи на
Марина Грозданова, автор на книгите „Уроци
за сърцето“.
София 1186, ул. „Черно море” 4
office@blagotvoritel.org
www.blagotvoritel.org
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG12 UNCR 7630 1076 5935 18

Бюлетин на Фондация Благотворител за януари – юни 2019 г.
Тийнейджъри взеха отношение по темата и отговориха на въпроси, описващи „какви
родители искат да бъдат“.

Национален конкурс „Словотворци“
По традиция отбелязахме 24 май, като поканихме учениците да ни изпратят свои есета
по тема "Една от най-вредните и най-опасни мисли е Всички правят така" /Лев Толстой/
Тази година получихме 53 есета от цяла България.
За да намалим субективния фактор на оценяването, поканихме за жури шест ярки
личности с афинитет към словото, които като доброволци отделиха от своето време:
Мария Донева, Михаела Николова, Милослава Младенова, Мариана Георгиева,
Людмил Стефанов, Пенка Лазарова.
За победители в конкурса бяха избрани: 1-во място – Сияна Василева, 10-ти клас в 9
ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София ; 2-ро място – Марина Парушева, 9-ти клас в МГ
„Петър Берон”, Варна; 3-то място – Елеонора Добрева, 7-ми клас в СУ „Н. Й. Вапцаров”,
Петрич.
„В личен план да действаме на принципа „Другите правят така“ ни принизява. Оковите на
тази идея не дрънчат, не са студени или
тежки, напротив- те са меката и топла
постеля на комфорта и задоволеността, с
възглавница от гъши пух и чаршафи, ухаещи
на омекотител. В един момент човешката
личност се оказва като линеещо насекомо,
което иска да израсне, но не може да напусне
старата си обвивка и остава заключен в
старата си форма.“/Сияна/

Спонсорство на „Неотъпкана пътека“
Фондация Благотворител спонсорира организаторите на фестивала за камерна
класическа музика „Неотъпкана пътека“, чието второ издание ще се състои от 2 до 5
август, 2019 г.
Фестивалът ще събере в България класически музиканти с многогодишен опит и
световна кариера. Следвайки традициите на известни европейски и американски
фестивали, организаторите ще представят вдъхновяващи творби на камерната
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Бюлетин на Фондация Благотворител за януари – юни 2019 г.
класическа музика сред великолепната природа, древна история и традиции на
Западните Родопи.

С това предстоящо събитие затваряме вратата на дейностите ни до края на юни.
Остават неизказани многобройните писма, разговори, жестове и подготовка за бъдещи
инициативи, случили се в представения период.
При интерес да подкрепите конкретна наша инициатива или да получите повече
информация по възникнали въпроси, оставаме на разположение!
https://www.blagotvoritel.org/bg/
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