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ЦЕЛ НА УРОКА 

 

 

УРОК:   Герои/филантропи в историята 

Светлана Станчева, учител в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе 

 

Часът е проведен в 3 „д“ клас на 07.02.2018 

 
 

 

„Няма успех без първа крачка… След нея идват стъпалата нагоре,  

за които талантът има нужда от усилия и характер.” 

 
 
 

 Формиране на знания за същността и работата на фондациите като средство за 

даряване на време, умения и средства за общото благо; 

  

Очаквани резултати: 

Учениците ще: 

 Идентифицират причините поради които хора с възможности и/или известни 

личности основават фондации или даряват средства за социални каузи; 

 Формират повече знания за смисъла и работата на фондациите. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Децата имаха предварително поставена задача да разговарят със семейството си 

относно понятието „даряване/дарителство“ и да обсъдят следваща мисия на отбор 

„Чебурашка”. В началото на часа прочетохме текста за Стойко Петков и коментирахме 

неговата постъпка да стане дарител и да основе фондация. 

 „Направих няколко дарения за един дом за деца, лишени от родителски грижи близо 

до София, в Драгалевци. Посещавайки го, имах лично съприкосновение с бита, с 

условията при които живеят тези деца, но най-силно ме впечатли разговорът с 

една дама от персонала, която ми каза колко е годишната издръжка за храна на 

едно дете – 11 лв. Това беше преди 12-13 години. Жената откровено каза, че няма 

никакъв шанс да успеят да изхранят децата с тези средства, поради което много 

разчитат на даренията от фирми, най често основни продукти като брашно, боб, 

леща. Този факт беше потресващ! При условие, че държавата ни харчи толкова 
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пари и при това не особено ефективно, а тези деца не са си избрали да бъдат 

отглеждани по този начин, тази същата държава да не може дори хляб да им 

подсигури“. 

  След това преминахме към темата защо днес известни личности даряват за 

общото добро: данъчни облекчения, посветеност на кауза, убеждението, че това е 

необходимо за икономиката, отплащане на обществото и др. Определихме понятието 

„фондация“ като благотворителна организация с нестопанска цел, която подкрепя 

благотворителни дейности, за да служи на общото благо“ или организация, която се 

учредява според завещание или от инициативна група хора,  за да осъществява 

благотворителна дейност. 

Дадох примери на местни фондации и организации за предоставяне на 

безвъзмездна помощ (грант). Разгледахме сайта на фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ - http://www.wcif-bg.org/. След това коментирахме с децата, 

че има фондации които дават средства/грантове на по-малки организации или местни 

общности, за да могат те да се развиват и по-късно да си помагат сами. Поговорихме за 

фондация „Димитър Бербатов”, каква е нейната цел, кой я е основал, кой е Димитър 

Бербатов, откъде набира средства фондацията, какви инициативи фондацията е 

подкрепила досега с безвъзмездна помощ и дали фондацията прави ли неща за 

местната общност. Коментирахме номинациите на нашите съученици и съграждани:  

Грета-Елена Шандуркова и Никол Димова, танцова студия "Freedom", Николай 

Димитров, братята Сиромахови, Еркан Меджитов Мехмедов и Мира Марианова 

Пуйкова и изказахме своите предпочитания за победител. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Харесвам Бербатов. 
 
 
 

Децата получиха задача да потърсят материали за Игнат Канев. 

http://www.wcif-bg.org/
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