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Помагаме на хората да си помогнат сами

Отчет

за дейността на фондация „Благотворител”

за  2015 г.

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 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност под № 20050623004. 

Фондацията е представлявана от Пенка Ангелова Лазарова, 

председател на Управителния съвет. „Благотворител” е пълноправен 

член на Български дарителски форум.



МИСИЯ 

Ние вярваме, че най-голямата ценност в 

обществото са децата и е важно да подкрепим 

тяхното уникално развитие и реализация. Затова 

насърчаваме личностното израстване и 

професионалната насоченост на децата, като 

инвестираме в образованието им.



ЦЕЛИ

Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска 

стипендии или еднократни помощи за обучение.

Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в 

обществото.

Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в 

обществото.

Да подпомага материално и духовно хора в затруднено положение.

Да осъществява ефективна и прозрачна връзка между хората, които имат 

желание да даряват и хората, които имат нужда от подкрепа.

Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и 

духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно 

социално положение, в частност на сираци, възрастни, инвалиди и хора с 

ментални увреждания.



ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА

Учредител

Стойко Петков – основен 

акционер

и управляващ директор

на „Енко Вендинг” ООД, 

председател на УС на

Български Дарителски Форум

Управителен съвет

Пенка Лазарова – председател на УС

Ива Петкова – член на УС, административен мениджър на 

„Болкан металс енд минералс” ЕООД

Юлиан Пекунов – член на УС, адвокат търговско и вещно 

право

Людмила Лозарска – счетоводител

Доброволци 

Антония Паскалева        Христина Кунчева

Лора Величкова      Боян Лазаров

Иван Тачев



Екипът на "Благотворител" е обединен от общи ценности

Ние се стремим към справедлив единен свят.

Всеки човек е ценен и неповторим, с огромен потенциал, който може да бъде 

развиван. Ние подкрепяме и окуражаваме развитието на този потенциал.

Действията ни са последователни и устойчиви, изпълнени с обич и 

състрадание.

Работим в сътрудничество и пълна откритост пред обществото.

Ресурсите, които управляваме, използваме за благотворителни цели за 

благото на обществото.

Работата ни помага да се променяме и израстваме, носи ни удовлетворение и 

ни вдъхновява.



Фондация “Благотворител” през годините

Екипът на фондацията за 11 години утвърди успешните си практики за 

личностно развитие и професионална насоченост на деца и младежи.

Подкрепата за професионална, кандидатстудентска и езикова подготовка за 

младежи, израснали в институции, дава добри плодове. 

Мнозина завършиха висшето си образование и се доказаха като добри 

специалисти, други намериха подходяща работа и устройват живота си. Много 

от дарителите ни смятат, че инвестицията за повече знания и умения си струва 

да бъде подкрепена. 

Благодарни сме за това, че сме съмишленици, които гледат в една посока.



Фондация “Благотворител” през годините

Повече от 5 години правим важни стъпки за създаване на толерантна 

среда, като окуражаваме децата да прилагат в общуването помежду 

си общочовешките добродетели.

Убедени сме, че е крайно време и в семейството, и в училище да 

учим децата да проявяват повече честност, отговорност, търпение, 

решителност, уважение, щедрост, единство, добрина, смелост, 

любов… 

Да помагаме на децата си да развиват важните качества на своя 

характер, означава да градим основите на едно проспериращо 

общество.



Фондация “Благотворител” през годините

В часовете по добродетели над 8000 ученици от 52 учебни заведения започнаха да 

осъзнават колко е важно да са отговорни за решенията, думите и делата си; да 

отстояват себе си, като са толерантни към другите; да изразяват чувствата си и да си 

прощават; да участват активно в общи инициативи; да даряват с обич любимите си 

хора; да работят в екип… 

Резултатите, които постигнахме, ни дават сили да работим активно за укрепване на 

нравствените ценности в обществото и се надяваме да срещаме все повече 

поддръжници.

Екипът на „Благотворител” реши да работи за устойчивост на създадени клубове по 

добродетели и да създава нови, като предоставя успешния модел за нравствено и 

духовно образование на вниманието на повече ученици и учители. Това е нашата 

дългосрочна инициатива за по-добър живот на българските деца, в чиито ръце е 

бъдещето на обществото ни.
Пенка Лазарова, председател на УС



Фондацията през 2015 г. 

Екипът на фондацията през 2015 г. продължи дейностите по 

дългосрочните проекти „Социална и професионална адаптация” и 

„Постигам по-висок успех” в подкрепа на успешната интеграция на 

лишени от родителски грижи млади хора.

През годината работихме за създаване на условия за развитие на 

интересите и способностите на децата от етническите малцинства, 

застрашени от отпадане от училище.

През 2015 г. бяха реализирани 2 проекта по програма „Добродетели“. 

Продължаваме да споделяме опита си и да разширяваме обхвата на 

ефективния модел за нравствено и духовно образование на деца и 

младежи. Важно бе да работим за устойчивост на заниманията и да 

окуражим училища, които продължават своите усилия в подкрепа на 

толерантна училищна среда извън проектните ангажименти.



ПРОЕКТИ – „Постигам по-висок успех“

От 11 години проектът стимулира усилията 

и стремежа към знания на децата, 

израстващи без родителски грижи в 

домовете в София, с месечни стипендии за 

успех над 5.00 и над 5.50.

Младите хора бяха избрани на конкурсен 

принцип, след като написаха интересни 

есета по избор от следните теми:

Как образованието променя живота ми?

Аз съм толерантен, защото…

Моите успехи 

За каква държава мечтая

Аз съм щедър, защото искам…

Давам ли най-доброто от себе си?



ПРОЕКТИ – „Постигам по-висок успех“

Постигнати резултати

34 стипендианти за годината.

11 стипендианти с отличен успех.

16 младежи с много добър.

Двама от учениците са от с. Триводици и с. Огняново –

решиха да продължат средното си образование в 

Пазарджик.

8 от стипендиантите са ученици от училището за деца с 

нарушено зрение „Луи Брайл” София

7 студенти първокурсници получиха стипендии.

Общата сума на изразходваните средства за 34 стипендии е 8895 лв.



ПРОЕКТИ - „Социална и професионална адаптация“

Първият дългосрочен проект от създаването на фондацията 

съдейства на навършващи пълнолетие младежи, 

отглеждани и възпитавани в домове без родителски грижи в 

София и в страната, да преминат успешно прехода от 

институционален към самостоятелен начин на живот, чрез 

допълнителна професионална, кандидатстудентска и 

езикова подготовка и подкрепа за намиране на подходяща 

работа.

Младите хора бяха избрани на конкурсен принцип и 

написаха есета по избор от следните теми: 

Работата е важна за мен, защото…

Моят принос за другите

Мога да направя този свят по-добър

За каква работа мечтая

Моите таланти

Давам ли най-доброто от себе си?



ПРОЕКТИ – „Социална и професионална адаптация“

Постигнати резултати

5 младежи преминаха курс по професията 

„сервитьор-барман”.

2 млади дами успешно преминаха подготовка по 

тяхното призвание – готварството.

4 момичета бяха подкрепени за курсове по масаж, 

кинезитерапия, масаж на лице и фризьорство.

Общата сума на изразходваните средства 

за 11 курса е 4150 лв.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ

АБ на добродетелите

Проектът съдейства за нравственото и 

духовното образование на деца от 7 до 10 

години чрез осъзнато практикуване на 

добродетели в ежедневието.

„АБ на добродетелите” е финансиран от 

фондация „Оук” и бе осъществен от 

01.09.2014 до 31.05.2015 г. в 7 основни 

училища в София: 104 ОУ „Захари Стоянов”, 

129 ОУ „Антим- I”, 6 ОУ „Граф Игнатиев”, 139 

ОУ „Захарий Круша”, 20 ОУ „Тодор Минков”, 

122 ОУ „Николай Лилиев” и 136 ОУ „Любен 

Каравелов”.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Студенти от факултетите „Педагогика” и „Начална и 

предучилищна педагогика” на СУ „Св. Климент Охридски” 

преминаха специализирано обучение, свързано с 

нравственото образование и преподаваха на децата 

общочовешките добродетели.

Началните учители, в чиито часове се провеждаха 

заниманията, преминаха семинарно обучение, обогатиха 

своя професионален опит и подкрепиха младите си колеги.

В часовете по добродетели участваха повече от 800 деца, заниманията бяха 

проведени в часовете на класа или в часовете по самоподготовка. Успешното 

реализиране на проекта промени атмосферата в класовете от начален курс. 

Много ученици започнаха да се замислят над своите действия, да споделят 

преживяванията си, да се учат да общуват помежду си с езика на добродетелите 

и да се гордеят с промяната в поведението си.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Какво споделиха студентите



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Какво споделиха студентите

„Проектът за мен беше много ценен! Самата аз започнах да се 

замислям върху добродетелите и личното ми разбиране и 

отношение към тях и как, и кога ги проявявам. Започнах да ги 

разпознавам по-често в поведението си и това на другите, и да ги 

назовавам като добродетели. 

Изключително съм щастлива, че заложените в този проект цели 

и визия не бяха само на хартия, а и че всички включени в него 

живееха това, за което пре(по)даваме!

Много съм ви признателна и благодарна за този безценен опит и 

процес! Преживях много трогателни моменти, почувствах се 

ценена и полезна, научих доста и аз от децата и определено ще 

ми липсват! С гордост и трепет разказвах за това какво работя 

и какво преподавам и ще продължа добродетелното дело!”

Йелена Остоич



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

„В началото имах проблем в единия от класовете – 3б. Две от момчетата 

разваляха дисциплината в часа като спореха и се нападаха. Бях отделила 

време в един от часовете, за да разбера на какво се дължи този проблем. 

Разговарях с едно от проблемните деца отделно, също и с децата от 

класа, и проблемът по малко започна да изчезва. След няколко седмици 

момчето, с което бях говорила, дойде и ми каза, че се е променил и че вече 

помага на другото момче (не уточних, че проблемното дете е дете със 

СОП) и са приятели. Казах му, че се гордея с него и ще се радвам, ако 

запази това отношение към съученика си (детето със СОП).”

Деница Стилева

Какво споделиха студентите

„Аз изцяло споделям и искам да живея по тези добродетели. Започнах не само да ги 

преподавам, но и да ги забелязвам всеки ден. Научих се как да ги виждам, определям и 

отбелязвам в близките и околните ми хора. Остава ми едно чувство, че съм 

участвала в нещо необикновено и различно. За мен това не беше случайно! Научи ме 

на един по-лесен начин на поднасяне на тези жизненоважни неща, които ни 

съпътстват във всеки миг от ежедневието ни. Правото на избор на ДОБРОТО или 

лошото е в нашите ръце!”

Даниела Златева



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Какво споделиха студентите

„Огромно беше удовлетворението и радостта от добре преминал, ползотворен час. 

Въпреки умората, излизаш със широка усмивка и зареден с много положителна енергия, 

идеи, надежди, че светът не е толкова лош и децата са едни прекрасни млади хора, 

които утре, като завършат училище, ще са отговорни за действията си, ще могат да 

ценят важните неща в живота и няма да забравят, че да правиш добро е безценно.

Едно от децата в първи клас има проблеми, понякога е агресивен, не се държи адекватно 

в час, става, разхожда се, не спира да мърмори. Той ходи на психолог, доколкото знам. 

Много беше вълнуващо, когато ме срещне в коридора в добро настроение и ми каже „Аз 

днес съм добър и не се бия с децата“. Има такива примери, които показват, съм успяла да 

ги „докосна“ и това, което сме правили заедно е полезно, а не просто пореден час.”

Дарина Бижова



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Какво споделиха студентите

„Бих оценил ефективността на работата си в 

училището като голяма. Разликата в децата е видима за 

мен. Ако трябва да направя паралел от началните ни 

срещи и последната, в децата определено се зародиха 

нови идеи, нови мисли, нови чувства и един по-различен 

поглед над живота за конкретни случки, които са 

докоснали мен и съм преживявал удовлетворение от 

това, което правя, ще посоча няколко примера: много от 

децата се обръщаха към мен с „Обичам Ви, Господине“; 

получих писмо от Алекс от трети клас, в което беше 

написал, че съм го направил щастлив и ми благодари; 

децата не искаха часовете да свършват и често съм 

срещал разочарованието им, когато съм в друг клас.”

Ивайло Кючуков



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Какво споделиха студентите

„Участието в проект „АБ на добродетелите” беше едно изключително интересно, 

забавно, поучително и полезно за мен преживяване. Придобих безценни практически 

умения и знания в областта на детското възпитание и обучение, детското личностно 

и морално развитие, детското мислене и разсъждаване, детските мечти и сънища, 

детската вяра, детският стремеж към развитие и доброта. Уверен съм, че това 

пътешествие ще бъде един гигантски плюс за бъдещия ми живот като родител и 

логопед- специален педагог.”

Петър Сотиров

„Осъзнах отново колко е трудно да бъдеш в ролята на учител, но 

усетих и колко приятно и зареждащо може да бъде. Спечелих 

доверието на децата и смятам, че успях да им покажа колко по-

добър и приятен може да бъде светът, ако бъдем малко по-

добродетелни! Децата се влюбиха в тези часове и винаги, когато 

ме видеха в коридорите ме питаха със светнали очи дали ще 

имаме час по добродетели днес. Най-ярката промяна, която 

забелязах в тях, е желанието да изказват мнението си и 

увереността, че то ще бъде чуто и прието.”

Вяра Панайотова



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Какво споделиха учителите

„Часовете по добродетели създадоха положителни емоции и 

вълнения у учениците благодарение на различните похвати, 

чрез които бяха представени. Вследствие на комуникацията 

между учениците и обстановката в клас значително се подобри. 

Часовете бяха проведени професионално и на ниво, като всяко 

мнение бе изслушано и обсъдено задълбочено. Хубаво би било 

обемът от предвидени часове да бъде увеличен.”



Какво споделиха учителите

ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

„Благодарение на часовете по добродетели в клас 

се създаде климат на доброжелателност, 

внимание, приятелство и сигурност, взаимопомощ 

и уважение. Чрез запознаването с добродетелите 

децата успяха да развият качества и умения, от 

които ще се нуждаят цял живот. Научиха се да 

говорят на езика на добродетелите и да се 

отнасят с уважение помежду си.”

„Часовете по добродетели бяха изключително 

полезни за повишаване на позитивния дух в класа. 

Учениците очакваха с нетърпение следващото 

занятие, включваха се активно в дейностите. 

Необходими са допълнителни часове в учебния план 

/като часове на класа/, които да са насочени пряко 

към нравственото развитие.”



Какво споделиха учениците

ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

„Според мен любовта е да обичаш някой и да го чувстваш като добър приятел, да го 

уважаваш и да си добър с него. Например както харесваме мама - тя за нас е повече от 

приятел и ние изпитваме обич и това е прекрасно! Обичта е дар от Бога и трябва да го 

пазим!”

"На 9 години съм и досега се старая да върша добри дела. Едно от тях е, когато помогнах 

на една стара жена да си прибере покупките в количката. Друго добро мое дело е когато 

спасих едно котенце и го предадох на стопанката му. Вчера с мама купихме храна за 

гладуващите в Мизия".

„Аз научих много от тези часове! Как да се държа, как да изразявам всякакви чувства. За 

мен тези часове бяха рай! Също научих как да казвам грозната истина красиво!”

„Аз научих какво е единство, какво е учтивост. Това за мен беше все едно съм направила 

беля и си получавам урока от тази беля. Обичам ви безкрайно госпожице Йелена. Вие сте 

много добър човек.”

„Аз научих от тези часове как да се държа с всеки от съучениците си, близки приятели, по-

близки. Разбрах как истински трябва да ценя всеки около мен. Аз имам някои недостатъци, 

но вие няма нужда да се променяте.”



Какво споделиха учениците

ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

„Ако някой ни удари, да не му се сърдим, ако ни се извини, да му простим.”

„Независимо какво ни е настроението, ние трябва да се държим както трябва и да сме 

мили!!!”

„Научих какво значи щедрост. Това значи да не пазиш всичко за себе си, а да поделяш.”

„Научих също какво значи единство. Това значи да не правиш всичко сам, а да го правиш с 

приятели и да помагаш на своите приятели.”

„Тази година беше страхотна заради този час, особено и защото вие ни преподавахте.”

„В тези уроци научих много. Преди да дойдете, аз не бях чувала за тактичност. Не знаех 

смисъла на тази добродетел. Никога не бях чувала за единство. Мислех, че е да си един. Вие 

разкрихте тайните пред мен. Благодаря Ви!”



Постигнати резултати

12 студенти преминаха специализирано обучение за 

преподаване и практикуване на добродетели.

50 учители преминаха обучение за преподаване и 

практикуване на добродетели.

Проведени са часове по добродетели в 7 основни училища в 

над 35 класа.

Повече от 800 ученици участваха в часовете по 

добродетели.

Обогатен е професионалният опит на учителските екипи.

Студентите придобиха нови знания и умения за нравствено 

и духовно възпитание на деца.

Подобрени са взаимоотношенията между съученици, 

ученици и учители в училищата.

ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „АБ на добродетелите“

Изразходвани 

средства: 

13559.44 лв.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ

Часовете, които ни дават сила

След 5 години активна работа по програма 

„Добродетели“, фондацията създаде мрежа от 52 

училища и детски градини, част от които 

продължиха заниманията си с общочовешките 

добродетели.

Целта на проекта е да се създаде устойчива 

подкрепа за нравственото и духовното развитие 

на деца и младежи, чрез финансиране на 

съществуващи клубове по добродетели, 

създадени по предишни проекти на фондация 

„Благотворител”, както и създаване на нови 

клубове.

Проектът е с продължителност 10 месеца от 01.09.2015 г. до 30.06.2016 г. и в него 

се включват 13 училища от гр. София и София област, Габрово и Велико Търново.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „Часовете, които ни дават сила“

Проведен е конкурс за избор на 10 проектни 

предложения на училища, в които вече са 

създадени клубове по добродетели по предишни 

проекти на Фондацията. Бяха избрани проектните 

предложения на: 119 СОУ „Академик Михаил 

Арнаудов”, 120 ОУ „Георги С. Раковски“, 104 ОУ 

„Захари Стоянов”, 20 ОУ „Тодор Минков” София, 

СОУ „Отец Паисий” Самоков, СОУ „Христо Ясенов“ 

Етрополе, СОУ ”Христо Ботев” с. Горна Малина, 

ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград, ПГТ „Н. Й. 

Вапцаров” Сливница.

Всеки клуб провежда дейностите, заложени в проектното предложение, с което 

е кандидатствал в конкурса. Бяха избрани и обучени ученици, които да 

преподават добродетелите на съученици в часовете на класа; изготвена е 

програма за преподаване през учебната 2015/2016 година; проведени са часове 

по добродетели; организирани са благотворителни изложби, празници и 

различни инициативи.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „Часовете, които ни дават сила“

Всеки клуб провежда дейностите, заложени в проектното предложение, с което 

е кандидатствал в конкурса. Бяха избрани и обучени ученици, които да 

преподават добродетелите на съученици в часовете на класа; изготвена е 

програма за преподаване през учебната 2015/2016 година; проведени са часове 

по добродетели; организирани са благотворителни изложби, празници и 

различни инициативи.

По проекта бяха създадени 3 нови клуба в Старопрестолна гимназия по 

икономика Велико Търново, Национална Априловска гимназия и 

Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев” Габрово. 

Проведено е специализирано обучение за преподаване на общочовешките 

добродетели на 21 ученици, които започнаха да преподават добродетелите на 

своите съученици 2 пъти месечно в часовете на класа.

В обучението участваха и трима педагогически съветници, които координират и 

подкрепят младите хора в процеса на преподаване на добродетели – връстници 

обучават връстници.

Успешното реализиране на проекта ще съдейства на 13 училищни клуба по 

добродетели да укрепнат и да повишат ефективността на работата си.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „Часовете, които ни дават сила“

Очаквани резултати 

Обновени 10 училищни клуба по добродетели.

Създадени 3 нови клуба по добродетели.

Минимум 100 ученици, преминали обучение за 

преподаване и практикуване на добродетели.

21 ученици и 3 педагози, преминали тридневно 

специализирано обучение.

Проведени часове по добродетели и 

общоучилищни инициативи в 13 училища.

Повече от 1500 ученици, участвали в часовете по 

добродетели.

Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на 

фондация „ОУК” и е с обща 

стойност 23 312.4 лв.



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „Часовете, които ни дават сила“

Какви са впечатленията на педагозите?

„Учениците изграждат самоувереност, като свободно споделят 

своето мнение. Работата в малки групи ги сплотява и дава 

възможност всеки равнопоставено да се изказва, без да налага 

гледната си точка. Учат се да бъдат търпеливи и да се 

изчакват по време на дискусиите. Обогатяват представите си 

за общуването между хората. Откриват смисъла на човешките 

качества и сами се анализират доколко те ги притежават. 

Разказват случки от своето ежедневие как си помагат, как се 

отнасят към приятелите си, родителите и своите близки. 

Изясняват си защо обществото има нужда от морални норми и 

какъв би могъл да стане светът, ако ги пренебрегваме или ги 

забравим.”

Ирена Найденова, 120 ОУ„Георги С. Раковски” София



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „Часовете, които ни дават сила“

Какви са впечатленията на педагозите?

„Учениците стават по-открити и по-свободно изразяват своето мнение. 

Различните игри, които се използваха при преподаването на добродетелите, 

провокират интерес и активно участие, с което всеки успя да представи 

своето виждане по темата. Самите ученици харесват уроците, защото им 

харесва да правят нещо, което е много по-различно от учене на уроци и 

сърфиране в Интернет.”

Пенка Георгиева, ПГТМ „Христо Ботев”

„Чрез обучаването на добродетели децата стават по-активни в 

дейностите на класа, замислят се повече върху представените 

добродетели и започват да ги оценяват. Самите обучители усетиха 

колко е отговорна, трудна и предизвикателна  тяхната работа.

Учениците започват да споделят повече личен опит и се стремят към 

това да бъдат по-щедри, по-търпеливи, по-смели, повече признателни и 

да преследват мечтите си с вяра.”

Таня Димитрова, ПМГ „Академик Иван Гюзелев” гр. Габрово



ПРОГРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ – „Часовете, които ни дават сила“

Какви са впечатленията на педагозите?

„По-голямата част от участниците в тези часове появяват активност и творчество,

стремят се да покажат какво са запомнили от предишните срещи с обучаващите.

В Клуб „Вярвам в доброто“ се включиха активно представителите на Ученическия съвет в

училището и взеха участие в проведените инициативи, свързани с набирането на

средства за лечението на млада жена от нашия град.

Денят на толерантността накара ученици и учители да си припомнят, че всички ние

можем да живеем в по-добра среда, ако проявяваме повече търпимост и съпричастност

един към друг.

Коледният благотворителен базар и Коледният спектакъл бяха своеобразен венец на

добротворчеството, сътворено от учители и ученици през 2015 година.

Всички мероприятия, проведени в светлината на добродетелите, свидетелстват за онези

кратки, благословени мигове, които са неизменна част от Часовете, които ни дават сила.”

Петя Цекова, СОУ „Христо Ясенов” Етрополе



Училището – място за толерантно общуване

Проектът съдейства за развиване на културната 

идентичност на учениците от етническите 

малцинства в СОУ „Христо Ботев” с. Горна 

Малина и превръщане на етнокултурното 

многообразие в източник на взаимно опознаване, 

уважение и сътрудничество.

Проектът се реализира от 11.09.2014 г. до 

11.07.2015 г. с финансовата подкрепа на Център за 

образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, Конкурсна 

процедура 33.13-2014. 

Фондация „Благотворител” бе партньор на СОУ 

„Христо Ботев”.

Обща стойност на 

проекта – 16 589.10 лв.



Постигнати резултати

Обучени са 36 учители за работа с интерактивни методи в

мултикултурна среда.

20 деца посещаваха СИП „Нрави, обичаи, традиции и

творчество”, 20 - клуб „Добродетели”, 20 - клуб „Млад

еколог”.

Проведени са 3 екскурзии за 60 ученици и 3 общоучилищни

празника с участието и на родители.

организирана е пътуваща изложба.

Проведени са 6 консултации на лекторите, работещи в

извънкласните форми.

Проведени са информационна среща и заключителна

конференция.

„Училището – място за толерантно общуване“



„Училището – място за толерантно общуване“

Постигнати резултати

В СОУ „Христо Ботев” бе създадена атмосфера на интерес към учебния процес –

ученици с многобройни отсъствия започнаха да посещават редовно учебните занимания. 

Промениха се нагласите на децата - взаимното опознаване в общите дейности повиши 

уважението, разбирателството и етническата толерантност в училище. Децата придобиха 

нови знания и социални умения, компенсираха част от пропуските в образованието. 

Повиши се мотивацията им за учене и активно включване в училищния живот. 

Реализирането на извънкласната работа с деца с образователни затруднения подкрепи 

децата в процеса на личностното им развитие и повиши възможностите им за успешна 

адаптация към учебния процес. Самочувствието на децата се промени, станаха по-

отговорни и дисциплинирани, по-уверени в своите способности.

Педагогическите специалисти, работещи с децата в училище, преминаха обучение за 

основни възпитателни стратегии, подкрепящи изграждането на творчески личности; за 

различни интерактивни методи за работа в мултикултурна среда; за работа в екип; за 

иновативни практики, които правят обучението достъпно и желано…



„Училището – място за толерантно общуване“

Постигнати резултати

Родителите станаха част от училищния живот, 

включиха се активно в общите мероприятия и 

празници, наблюдаваха отблизо изявите на своите

деца и бяха удовлетворени от техните способности. 

Мнозина родители изказаха своята благодарност 

за това, че децата им пътуваха, забавляваха се по начин, който те трудно биха осигурили. 

Заговори се за образованието като важен фактор за благополучието на всеки човек. 

Проектът стартира промяна в нагласите на хората в с. Горна Малина.



Проект – Уча и играя, повече да зная

В края на 2015 г. фондация „Благотворител” кандидатства с проект по ОП 

„Наука и образование”.

Целта на проекта е да повиши активното участие на деца от 3 до 6 

годишна възраст от етнически малцинства и деца в неравностойно 

положение в образователния процес на 4 детски градини, чрез:

Организиране на допълнителни занимания за децата, за които 

българският език не е майчин.

Създаване на привлекателна образователна среда чрез въвеждане на 

занимания по интереси за интегриране и подготовка на децата за 

училище.

Повишаване капацитета на родителите за отглеждане и възпитаване на 

децата и привличането им в дейностите на детските градини.

Проектното предложение е на етап оценка от управляващия орган на програмата.



Дейности извън проектите

Подкрепена е фолклорна група „Бански старчета” за издаване на албум с 2000 лв.

Заплатени са транспортните разходи в размер на 240 лв. на петима младежи от 

ДДЛРГ „Мария Терезия” в Стара Загора за посещения на занимания в курс 

Сервитьорство в Казанлък.

Подкрепени са девойки за закупуване на учебници в размер на 165 лв.

Направено е дарение на Детска къща Монтесори за облагородяване на дворното 

пространство на детската градина с подходящи съоръжения за спортни занимания 

на децата в размер на 3000 лв.

Направено е дарение на ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит за покриване на 

транспортни разходи на учениците за участие в музикален конкурс в размер на 500 

лв.

Спонсорирано е издаването на книгата „Градски мечтатели” с 23 картини на 

художничката Антония Дочева и албум на българска акустична група „Точка.бг” в 

размер на 1000 лв.

Подкрепена е талантлива девойка за обучение в чужбина в размер на 20000 лв.

Общият размер на дарените средства за извънпроектни дейности е 26 905 лв.



Постъпили дарения във фондацията през 

годината

55833 лв. общо са даренията за осъществяване на дейности 

на фондацията, от които:

23695 лв. са дарени от физически дарители.

32138 лв. са от корпоративни дарители, сред тях са – „Скейл Фокус” АД, 

„Кафина 13” ООД, „Фамозо кафе кетъринг” ООД, НЕК ЕАД, „Ава 

партньори” ООД.

21660 лв. е проектното финансиране от фондация „ОУК”.



Какви са предизвикателствата ни за 2016?

3300 деца са отпаднали от училище през учебната 2014 – 2015 г. Педагозите се оплакват

от растящата тенденция за липса на дисциплина и мотивация за учене у децата. На фона

на общия дефицит на интерес към образованието у децата като цяло, при тези от

нашата целева група се наблюдава по-категорично нежеланието за развиване на

образователни и професионални умения. През годините сме установили два работещи

модела за мотивация на децата и младежите – проектите ни „Постигам по-висок успех”

и „Социална и професионална адаптация”. Вярваме, че това е правилната посока и ще

намираме все повече съмишленици, които да искат да подпомогнат образованието на

деца, лишени от родителски грижи.

За нас изграждането на децата като отговорни, уверени и толерантни личности е най-

смислената инвестиция в бъдещето на обществото ни. Основното ни

предизвикателство за 2016 г. ще бъде да разширим обхвата на програма „Добродетели“

и да открием нейните посланици във всички сфери. Работим по програмата вече пет

години и сме убедени, че това е пътят към личностното и гражданското осъзнаване на

децата ни!

Станете наши посланици!



Повече информация за нас може да намерите на:

www.blagotvoritel.org

www.facebook.com/blagotvoritel.org

Свържете се с нас на:

1186 София, ул. „Черно море” № 4

office@blagotvoritel.org

http://www.blagotvoritel.org/
http://www.facebook.com/blagotvoritel.org
mailto:office@blagotvoritel.org
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