ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

Доклад за дейността на фондация „Благотворител” за 2017 г.

КОИ СМЕ НИЕ?
От правна гледна точка…
Фондация „Благотворител” е създадена за осъществяване на дейност в
обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на СГС на
02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. и е вписана в Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията БУЛСТАТ
131272309.
Фондацията е представлявана от Пенка
Лазарова, председател на
Управителния съвет.
Защото вярваме, че промяната идва от работата в екип…
Фондацията е пълноправен член на Български дарителски форум и на
Национална мрежа на децата.

НАШАТА МИСИЯ

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са
децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално
развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното
израстване и професионалната насоченост на децата,
като инвестираме в образованието им.

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Стойко Петков
учредител
член на УС на Български дарителски форум
основен акционер и
управляващ директор на "Енко Вендинг" ООД

Пенка Лазарова
председател на УС – де юре
сърцето и душата на Фондацията – де факто

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Ива Петкова

Юлиан Пекунов

член на УС
административен мениджър за връзки и
координация в Болкан Металс енд Минералс ЕООД

член на УС
адвокат

Екатерина Русева
координатор

Скъпи дарители, приятели и съмишленици,

Има много изследвания, разкази и поговорки за мравките. Често ги даваме за пример, когато
говорим за организираност, работливост, упоритост. Кога беше последният път, в който се
вгледахте в една мравка? Или в тревата, прораснала в пукнатината на камък? Природата ни учи
на много положителни качества като постоянство, търпение, грижа, стига да сме открити към
уроците ѝ. Веднъж в час по добродетели в начално училище в Божурище второкласници ни казаха,
че всяко цвете е символ на някоя добродетел – маргаритката е чисто, теменужката – скромност,
незабравката – любов, кокичето е надежда. Така за пореден път се убедихме колко много можем
да научим за света и за общуването, ако слушаме „малките”.
През изминалата година се опитвахме да погледнем през очите на децата, на учениците и
младежите, с които работим. Да открием кое е най-ценното и смисленото, с което може да ги
насърчим, за да се развиват като смели, целеустремени и отговорни млади хора, които са
способни да проявяват емпатия. За целта знаехме, че е важно да вдъхновим възможно най-много
учители да прилагат позитивните образователни стратегии на програма „Добродетели” в работата
си с тях.
2017 г. беше вълнуваща за нас и с благодарност споделяме накратко какво постигнахме с ваша
подкрепа .
Екипът на фондация „Благотворител“

КАКВА БЕШЕ ЗА НАС 2017?

Дългосрочни проекти

ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ
Проектът насърчава младите хора с много добър и отличен успех да
продължават да инвестират усилия в образованието си. За 13. година
подкрепяхме стипендианти, избрани с конкурс. Месечни стипендии за
висок успех получиха 27 ученици и студенти, лишени от родителски грижи,
настанени в приемни семейства, или с нарушено зрение.
Кандидатите за стипендии за втори срок/семестър на учебната 2016/2017
г. писаха есета на тема по избор – „Свободата е личен избор, не може да
дойде отвън”, „На какво добро бях свидетел и какво добро направих през
миналата година”. За да кандидатстват за стипендия в първи срок на
учебната 2017/2018 г. ученици и студенти споделиха мисли и емоции по
темите: „Свободата е личен избор, не може да дойде отвън”, „На какво
добро бях свидетел и какво добро направих през миналата година”.
Стипендиантите са от София, Етрополе, Пловдив, Хасково, Велико
Търново и Бургас.

Общата сума на изразходваните средства за

27 стипендии е 18 040 лв.

Дългосрочни проекти

СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ
Професионалното развитие на младежи, на които предстои
да напуснат системата за закрила и да станат част от
пазара на труда е приоритет за фондация „Благотворител”
от самото ѝ създаване. Проект „Социална и професионална
адаптация” е дал възможност на 200 младежи да намерят
своя професионален път през последните 13 години.
През 2017 г. се проведоха 2 сесии на конкурсите по проекта.
В тях бяха избрани 9 младежи (5 през февруари + 4
септември), които след курсове по масажи, строителство,
шофьорски, маникюр и грим подобриха възможностите си
да намерят подходяща работа. Младежите кандидатстваха
с мотивационно писмо, интервю и есета на следните теми:
„Какъв ще бъда утре започва с това, което ще направя
днес.”; „Делата са истински значимото, а не само думите,
намеренията и плановете.”; „Да се пребориш с лошите
навици е по-лесно днес, отколкото утре.” /Конфуций/ и
„Какво значи да си смел”. Част от курсовете се провеждат
през 2018 г.

Общата сума на дарените средства е

3140 лв.

Програма „Добродетели“

ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ СИЛА 2016/2017
Второто издание на проект „Часовете, които ни
дават сила” завърши през 2017 г. В него се
включиха 6 училища – 104. и 120. училища в
София, Професионална математическа гимназия в
Габрово,
СУ
„Отец
Паисий“
в
Самоков,
Професионална гимназия по транспорт в Сливница
и СУ „Д-р Петър Берон“ в Костинброд.
Опитът ни показва, че часовете по добродетели в
училище
имат
положителен
ефект
върху
взаимоотношенията в училище и подобряват
дисциплината и атмосферата като цяло. Един от
важните ни приоритети е устойчивостта на
проектите по програма „Добродетели”, както и
продължаването на дейностите след приключване
на проектите. Часовете дават възможност на
учители, които от години работят по програма
„Добродетели”, да надграждат себепознанието и
уменията на учениците си с различни методи за
развиване на положителните качества на
характера.

Проектът се осъществи благодарение на частни
дарители на фондация „Благотворител” с бюджет от
6400 лв. Участваха 1700 ученици през периода
01.09.2016 г. – 30.06.2017 г.

Програма „Добродетели“

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ
„Колкото повече, толкова повече” бе проект, с който
целяхме да създадем екип от посланици на програма
„Добродетели”. С конкурс бяха избрани 10 педагози,
които преминаха петдневен тренинг за обучители по
методиката за преподаване на добродетели в клас на
Линда Кавелин Попов. Те предадоха опита си в 22
учебни заведения, като проведоха семинарни обучения
на педагогическите състави. В края на учебната
2016/2017 г. 271 педагози от София, София Област,
област Кърджали и област Пазарджик подобриха
уменията си за справяне с негативни прояви на
поведение и повишиха квалификацията си.
Проектът бе с продължителност 11 месеца /01.08.2016 г. – 30.06.2017 г./ и се
реализира с финансовата подкрепа на фондация „Оук“.

Общ бюджет на проекта – 25 365 лв.
Изразходвани средства през 2017 г. – 14 548 лв.

Програма „Добродетели“

ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ
Важен приоритет на Благотворител е да развива
програма „Добродетели“, като я прави все по-достъпна за
учителите и я превръща в естествен инструмент в
работата с учениците. Често получаваме обратна връзка
от учители, че основното им предизвикателство в
работата по програмата е да съчетаят задълженията си
така, че да имат време да подготвят уроците по
добродетели по интерактивен и забавен начин.
С проект „Изкуството да общуваме” целим да отговорим
на тези нужди, като създадем материали и наръчници с
готови уроци по добродетели за учители в детски
градини и в начални училища. Те биха улеснили
подготовката на учителите за часовете. Проектът дава
възможност и на 10 учители от страната да провеждат
редовно часове по добродетели през настоящата учебна
година по предварително изготвен план.

Изкуството да общуваме се финансира от фондация „ОУК” и частни
дарители. Общата стойност на проекта е 35 357 лв. (изразходвани средства
за 2017 г. – 2123 лв.). Осъществява се в периода 01.10.2017 г. – 31.10.2018 г.

Програма „Добродетели“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДОБРИ ХОРА
Липсата на добри модели за следване в
обществото и на подкрепа за развиване на
уникалните способности на младите хора са
предпоставки за неувереност в техния избор и
повишават риска от различни зависимости –
агресия, насилие, трафик… Да учим децата как да
разпознават добродетелите в другите и в себе си и
да ги прилагат в ежедневието, като градят
самочувствието си на тази основа, е важна
инвестиция в бъдещето на обществото ни.
Осъзнатото практикуване на добродетелите е начинът да се изгражда характера
на младия човек, за да може той да прави отговорни избори. В „Лаборатория за
добри хора” 16 младежи от 8, 9 и 10 клас бяха обучени да преподават
добродетели. Младите вдъхновители ни впечатлиха със своята искреност и
задълбоченост по време на петдневното обучение през ноември 2017 г.

Програма „Добродетели“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДОБРИ ХОРА
До края на учебната година всеки от тях провежда
часове по честност, отговорност, прошка,
съпричастност и други качества в своите училища
–
Софийска
гимназия
по
строителство,
архитектура и геодезия „Христо Ботев” и
Национална гимназия по приложни изкуства
„Свети Лука”. По време на проекта (01.10.2017 г. –
30.06.2018 г.) очакваме повече от 700 ученици да
участват в часове по добродетели. Проектът се
осъществява благодарение на Telus International
Europe и частни дарители.

Общ бюджет на проекта – 10640 лв.
Изразходвани средства за 2017 г. – 7594 лв.

Национални конкурси

КОНКУРС ЗА ЕСЕ СЛОВОТВОРЦИ
За втори път организирахме конкурс за есе „Словотворци”, в който
предлагаме на ученици от 8 до 12 клас интересни и актуални теми, които да
ги вдъхновят. Темата „Учителите отварят вратата, но ти трябва да влезеш
сам. /китайска мъдрост/“ предизвика интереса на 116 ученици от цялата
страна. Кирил Василев от Пловдив спечели първо място. Той е математик и
програмист на 15 години, определя се като „отличник, който се вдъхновява
от оригиналните идеи и мечти.” Учи езици, участва в състезания, а наскоро
му е поверена отговорната задача да разработи библиотечен софтуер за
училището си.

Изразходвани
средства – 400 лв.

Второто място спечели Ванина Кузова. Тя е на 17 години и
вече 10 от тях участва в литературен клуб „Касталия” във
Варна. Писането за нея е „моят начин за комуникация, както с
другите, така и с мен самата”. Определя се като
целеустремена, искрена и отдадена, но признава, че ѝ е нужно
повече търпение. Голяма част от свободното си време
прекарва с книга в ръка, защото вярва, че „качества като
концентрация, търпение, любознателност, въображение,
богатство на устната и писмена реч, както и любов към
изкуството, могат да бъдат получени единствено чрез четене.”

Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

В първото издание на конкурса беше предвидена една награда за
финансиране на проект на стойност 2000 лв., но в последствие
три проекта получиха подкрепа. Победител стана Цветина
Генева, ученичка в СУ „Димитър Благоев” от Свищов с проект „С
колело на училище”.
Целта на проекта ѝ е да популяризира активния начин на живот и
спорта сред ученици, като се организират велокросове и други
събития и бъдат монтирани стойки за колела във всички
училища и около общината в града. Фондацията финансира
закупуването на 22 стойки за по 5 колела. Това мотивира
учениците да предпочетат колелата си за транспорт до училище,
тъй като в Свищов няма градски транспорт.

.

Изразходвани средства за 2017 г. – 5570 лв.

Инициативата стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България,
организирана от Български дарителски форум.

Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

Проектът „Щастието е…” бе сред финалистите в Млад Благотворител. Той е на
ученици от търговската гимназия в Пловдив, които искаха да закупят адаптирана
люлка за деца с увреждания за Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин
и Елена”, град Пловдив. Децата, настанени там, са с трайни увреждания, излизат
рядко и имат нужда от социализация и развлечения, както всички други деца.
Фондация „Благотворител” организира кампания за набирането на необходимите
средства, която включваше DMS номер, срещи и събития с дарители. В края на
пролетта люлката беше монтирана.
Третият проект, който получи подкрепа бе „Подай
ръка, подари усмивка” на младежи от Езикова
гимназия „Иван Вазов”, град Пловдив. Дарители на
фондацията помогнаха да се осъществи инициативата
на младите хора – да изрисуват и направят поприветлива стаята на децата с онкологични
заболявания в местната болница, като закупят и
различни игри и книги.

Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

Конкурсът за ученическа благотворителна
инициатива се осъществи за втора поредна
година и започна в Седмицата на дарители и
фондациите в България през октомври.
Учениците
от
гимназиален
етап
кандидатстваха с проекти за финансиране
от Фондацията, като тази година наградите
са две. Проектът на първо място получава
финансиране в размер на 2000 лв., а този на
второ – 1000 лв. На 5 декември 2017 г. по
традиция обявихме победителите.

Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ
Първа награда получи проектът „Аз
уча… с моя приятел робота” на
ученици от клуб „Роботика” при МГ
„Баба Тонка” в град Русе.

Учениците направиха робот, който да помага на деца
със специални образователни способности да учат полесно цветове, форми, чужди езици, математика и
български език. През цялата учебна 2017/2018 г.
младите учени водят занимания на учениците от
училище „Васил Априлов” в града.

Национални конкурси

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

Второто място в конкурса е за идеята на ученици от
Професионална техническа гимназия „Симеон Велики”, град
Велики Преслав. Техният проект се финансира с 1000 лв. от
Telus International Europe.
Учениците се изправят срещу проблем, който засяга всички
ни – нарастващата агресия и гняв, които се усещат осезаемо
в училище. Желанието им е да оборудват стая, в която
учениците да „заключват” гнева си. Ще има съоръжения за
освобождаване на негативната енергия, като същевременно
ще звучи успокояваща музика.

Общ бюджет на конкурса за 2017/2018 г. – 3000 лв.

Извън проектите…

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИХА:

Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов”, с. Русаля – 1000 лв.

Александра Асенова за индивидуална слухово-речева рехабилитация – 3759 лв.
Дилена Попова за извънкласна подготовка по английски език – 350 лв.

ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ

91, 065 лв. са дарените средства за 2017 г.
41 130 лв. – дарени от дарители физически лица
31 418 лв. – проектно финансиране от фондация ОУК
5981 лв. – проектно финансиране от Обществения борд на Телъс
Интърнешънъл Юръп
331 лв. – DMS

ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ

12 205 лв. – дарени от корпоративни дарители, сред тях са:

Жано ЕООД; DTH Solutions; София Резиденс ООД; АВА Партньори

Повече информация за нас може да намерите на:
www.blagotvoritel.org
www.facebook.com/blagotvoritel.org
Свържете се с нас на:

office@blagotvoritel.org
1186 София, ул. „Черно море” № 4
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