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Програма:   
Култура на доброволчеството.  
Набиране на средства за каузи.  

 
 
Тематичен кръг: 

•  Защо хората стават доброволци? 
Мотивация и ползи. Доброволчеството 
като ценност. Икономика на 
споделянето. Човешки мрежи.  

•  Училището и неговите партньори: 
карта на взаимодействията и 
взаимовръзките. Отвореност и 
затвореност на институцията. Пасивен 
дар и активен обмен.  

•  Имаме ли каузи, които искаме някой да 
сподели? Как да ги комуникираме? 
Стъпки на доброволчеството: 
планиране, набиране, включване, приобщаване, участие, устойчив контакт.  

•  Инструменти за управление на доброволческия процес. Фасилитиране на процеси. 
Грижа за доброволческата общност.  

•  Инструменти за набиране на ресурси и средства. Fundraising и Crowdfunding. 
Дарителство, благотворителност,  корпоративна социална отговорност.  

•  Споделяне на опит, казуси, добри практики 
 

 
Цели на програмата:  
По наши наблюдения, малко училища у нас истински работят с доброволци. Образователните 
институции у нас не са отворени за партньорства, особено за такива на тяхна територия. За 
разлика от Европа и САЩ, при нас родителите и местната общност са извън училищния живот. 
Помощта от родители, фирми, НПО се предпочита в паричен или предметен вид; идеята за 
реализиране на училищна кауза със съвместен доброволен труд на ученици, родители и други 
участници е малко позната. Програмата е насочена към промяна на политиката на затвореност, 
цели да помогне на педагозите да формулират каузи и да отворят врати за доброволна помощ, 
така че този опит да е положителен и устойчив. 
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Целите на програмата са насочени къв развитие на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
* Академична компетентност – развитие на уменията за себепознание, личностно развитие 
* Педагогическа компетентност - развитие на уменията за дефиниране на цели, мотивиране, за 
формиране и развитие у учениците на умения и нагласи за успех, за междуличностно и 
междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените 
действия, за критично и креативно мислене, за саморефлексия  
* Комуникативна компетентност - развитие на уменията за работа в екип, за работа с 
родители и други заинтересовани страни 
* Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за управление на 
ресурси, средства и хора,  уменията за планиране, предвиждане на рискове, вземане на решения 
 
Методи на обучение 
* Лекции и презентации 
* Учене чрез преживяване 
* Проектен подход 
 
 
Индикатори за очаквани резултати 
* Създадени от участниците в обучението творчески разработки 
* Изразена удовлетвореност от обучението 
 
 
Материално-технически ресурси, специфични за програмата: 
Не са необходими 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

40% теоретична част, 60% практическа част 
 
 
Продължителност на обучението:  16 часа 
 
 
Брой квалификационни кредити: 1 кредит  
 
 
Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 
 
 
Обучители, включени в програмата: 
● Светлана Нанчева 
● Юрий Анджекарск

 
и 

● Генадий Матвеев
● Цвета Балийска 
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