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Проучване на добри практики и иновативни решения,
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мониторинг но политики и законодателство в
сферата на дарителството в страни от ЕС

Партньор по проекта:
Фондация "Евро-перспективи"
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Описание на проекта
Проект „Гражданско участие за по-добра социално-икономическа среда”, финансиран по
ОП “Добро управление“ акцентира върху повишаване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с
дарителството - една изключително важна тема, а в същото време - често пренебрегвана.
Дарителството в България е с богата история през миналите векове, а в наше време е
позабравено. Гражданското участие е неизменна част от определянето на приоритетите
за развитие на страната в различни обществени сфери, от вземането на решения и
провеждането на политики, имащи за цел да отговорят на важни обществени
потребности - нещо, което преди се е случвало активно в сферата на дарителството и
чрез него. Има много добри съвременни механизми за активно гражданско участие и
прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното
управление в помощ на дарителските традиции. Настоящият проект ги идентифицира,
анализира и адаптира за сегашната действителност и ще ги приложи пилотно с цел
информиране за възможностите и мотивиране на последователи.
Общата цел на проекта е:
Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики, свързани с дарителството.
Специфичните цели на проекта са:
1.
Партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на
взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на политики, свързани с
дарителството.
2.
Подобряване на социално-икономическата среда чрез открито и отговорно
управление за насърчаване на дарителството чрез данъчни стимули и облекчения.
3.
Отправяне на препоръки за засилване на процесите на взаимодействие и
подобряване на възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат
инициативи на гражданите чрез дарителски кампании, начини гражданското участие да
инициира решения за общността, които се подкрепят и дарители и от администрации.
Целите на проекта съответстват на нуждите, описани в "Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020 г". в която е отчетено, че механизмите за
взаимодействие с гражданските организации не са достатъчно добре развити и не
създават условия за активно гражданско участие.
Специфичните цели на проекта кореспондират със Специфична цел 3 „Увеличаване на
гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“
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на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с
гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма "Добро управление".
Изследването на обществените нагласи към дарителството и по-специално на
мотивацията за дарителство е важно, както за организациите с благотворителна цел и
някои индивидуални дарители, така и за законодателя с оглед стимулирането на
даренията и формиране на трайни дарителски нагласи. Предлаганите от проекта
дейности се основават на големия потенциал на националната политика за подкрепа на
дарителството и допускането на дарителите като активни граждански участници за
развитието на обществото.
Проучването е част от Дейност 1 от проекта – „Извършване на проучвания на добри
практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в
сферата на дарителството“. В рамките на тази дейност се извършват две проучвания,
свързани с добри практики за възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да
подпомагат инициативи на гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското
участие инициира решения за общността, които се подкрепят и от дарители, и от
администрации. Водещият партньор по проекта Фондация "Обществен дарителски фонд
- Габрово" извършва проучване на добри практики и/или иновативни решения от
България, а Фондация „Евро-перспективи”, партньор по проекта проучва
чуждестранните практики и/или иновативни решения от Европейски страни.
Докладът представя данните от проучването на Фондация „Евро-перспективи“ и
събраните добри практики и служат като база за разработването на препоръки за
подобряване формулирането, прилагането и оценката на политиките, свързани с
дарителството.
България е на 127-о място в света по дарителство, отчита Световният дарителски индекс
на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва
щедростта в 139 държави. Причина България да е на едно от последните места в тази
класация е,че механизмите за взаимодействие с гражданските организации не са
достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско участие.
Гражданското участие е в основата при прилагането на принципите на прозрачност,
откритост и ефективност на държавното управление. Все повече нараства значението на
дейността на публичната администрация, а оттам и взаимодействието с гражданското
общество.
Основните мотиви на даден бизнес или гражданин да стане дарител са свързани с
активно включване в социалния живот на населеното място и обществената значимост
на каузата, както и възможните данъчни облекчения. Именно в тези три посоки ще се
проведат и планираните проучвания на добри практики и иновативни решения, свързани
с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство в сферата на дарителството в страните от
ЕС.
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1.2. Методология за проучване на добри практики
Дефиниция за добра практика
Добра практика е практика, за която е доказано, че работи добре и дава добри резултати
и затова се препоръчва като модел. Това е успешен опит, който е тестван и утвърден,
който се повтаря и заслужава да бъде споделен, за да може по-голям брой хора да го
възприемат. Различните страни подхождат към идеята за "най-добри практики" от
различни ъгли и виждат потенциалната полза от тях в различен контекст, национален и
международен.
През първите осем месеца от проекта Фондация „Евро-перспективи” извърши проучване
на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство в сферата на дарителството в държави от ЕС. Проучването обхвана и
добри практики за възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат
инициативи на гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие
инициира решения за общността, които се подкрепят и от дарители, и от администрации.
Дейността се осъществи чрез интернет проучване на добри практики в областта на
дарителството в различни страни от Европейския съюз. Бяха посетени страници на
различни организации и администрации с различни инициативи в областта на
дарителството. Това са Германия, Великобритания, Испания, Румъния, Франция,
Ирландия, Унгария, Австрия, Чехия, Италия, Белгия, Нидерландия, Полша.
Обстойното изследване за наличие на добри практики в тези държави-членки на
Европейския съюз, даде възможност да се види, че на ниво Европейски съюз
дарителството играе голяма роля в живота на гражданите.
В резултат от проучването бяха описани 12 на брой добри практики, които съответстват
на методологията, описана по-долу. Пет от практиките бяха предложени за трансфер в
България.
Следващата графика илюстрира отделните етапи на методологията за изследване на
чуждестранни практики и/или иновативни решения от Европейски страни, свързани с
добри практики за възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат
инициативи на гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие
инициира решения за общността, които се подкрепят и от дарители и от администрации.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ДОКУМЕНТ

Събиране на базисна
информация от страни от ЕС
с посочване на източници,
линкове, сайтове

Определяне на формат
на добрата практикар
Приложение 1

УТВЪРЖДАВАНЕ
Оценяване на проучените
практики и определяне на 5,
подходящи за трансфериране
Съгласуване на предложените
практики от страни от ЕС с
експерти на водещата
организация

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 12
ДОБРИ ПРАКТИКИ,
ПРОУЧЕНИ В
ИНТЕРНЕТ
Подробно описание на 12
добри практики,
идентифицирани в Интернет

пространството

ПРИЕМАНЕ И
ПРЕДСТАВЯНЕ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Описаните добри практики се
разпространяват чрез, уебсайта на
проекта, уебсайта на Фондация
„Евро-перспективи”, социални
медии и др.

Научените уроци от добри
практики в други страни от
ЕС са включени в доклад с
резултатите от проучването.

1.3. Резултати –проучени и описани добри практики
В рамките на изпълнение на Дейност 1 от проект „Гражданско участие за по-добра
социално-икономическа среда”, финансиран по ОП “Добро управление“ са проучени 12
добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на
дарителството в страни от Европейския съюз. Проучените и описани добри практики са
от Германия, Великобритания, Испания, Румъния, Франция, Ирландия, Австрия, Чехия,
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Италия, Белгия, Нидерландия, Полша. Добрите практики от Австрия, Франция,
Великобритания, Германия и Румъния са предложени за трансфер в България.

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ИСПАНИЯ

Дарителска кампания на Хранителна банка на Бискайя, Испания за осигуряване
на хранителни продукти от първа необходимост или директно даряване на пари в
помощ на социално слаби чрез центрове за разпределяне на продукти и средства.
Такъв център е Хранителната банка на Бискайя, Испания. Това е независима
благотворителна организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към
намаляване на хранителните отпадъци и глада. Организацията получава и раздава
храната безплатно. Следват принципа на справедливото разпределение: дистрибуцията
на храна се извършва чрез одобрени благотворителни организации, които чрез пряката
си връзка с хора в нужда могат да гарантират, че храната достига крайното си
местоназначение. Дейността на центъра се управлява и координира благодарение
участието на доброволци. През 2019 г. доброволците са над 100.
Храната се събира чрез:
Дарения от хранително-вкусовата промишленост и дистрибуторските компании.
Излишък от селскостопански инициативи, ръководени от отделите по земеделие
на национално и регионално ниво.

Излишък от търговци на едро и земеделски кооперации.

Организиране на кампании в училища с участие на учениците, което има за цел те
да развият чувство за солидарност към хората в неравностойно положение.

Вноски на Испанския фонд за гарантиране на земеделието от Европейския съюз.



Храната се класифицира и съхранява, като се контролира нейното качество и се спазват
санитарните стандарти. Периодично социалните институции, получаващи храна,
изтеглят определената партида, в зависимост от запасите в банката и броя на хората,
които обслужва институцията.Социалните институции се задължават да не продават
получената храна или да я прехвърлят на трети страни.
Дейностите на банката се извършват от доброволци. Работи още с вериги магазини и
държавни институции. За дейността си използва две складови помещения. Складовите
помещения разполагат с транспортни превозни средства, хладилни помещения, мотокари
и други средства за управлението им. Принцип на банката е не да инвестира в
закупуването на тези материални активи, а да ги придобива като дарения от държавни
институции и компании.
За повече информация: https://www.bancali-biz.org/quienes-somos/
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ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ИРЛАНДИЯ
Международен рехабилитационен лагер Баретстаун, Ирландия
Баретстаун е регистрирана благотворителна организация в Ирландия, Великобритания и
Испания. Рехабилитационен лагер Баретстаун се намира в Ирландия в подножието на
планината Уиклоу и е създаден през 1994 г., със щедрото дарение на 500 акра земя на
замъка Баретстаун от ирландското правителство. Това е първият подобен лагер, открит
извън САЩ, и третият лагер, основан от холивудския актьор Пол Нюман. Лагерът е за
деца с онкологични и други сериозни заболявания.
Мисията на Баретстаун е да вдъхне вътрешна сила, увереност и самочувствие у децата,
засегнати от сериозни заболявания и техните семейства. Те вярват, че всяко дете със
сериозно заболяване трябва да се
радва на детството си.
Лагерът се посещава от деца, на
възраст от 7 до 17 години, от
Ирландия и от над двадесет други
европейски страни. Те взимат
активно участие в широкия
спектър от дейности, които
лагерът предлага, като изкуства и
занаяти, кану и приключения на
открито.
След като успешно преодоляват
първоначалното предизвикателство на тези дейности, децата спират да се възприемат
като „болни деца“ и започват да възвръщат собствената си вътрешна сила, увереност и
самочувствие. Този процес е известен като „Терапевтичен отдих“.
Всичко за децата и семействата им в Баретстаун е безплатно, включително настаняване,
храна и медицинска помощ.
Баретстаун набира средства чрез дарения от корпоративни организации, отделни
личности и обществени групи.
За повече информация: http://www.barretstown.org/
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ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ЧЕХИЯ
Доброволци помагат на пациенти в болниците в Прага, Чехия
Мисията е да се осъществят повече междуличностни контакти в болничната среда и да
служат като мост между изолирания свят на болните със здравия свят.
Това е инициатива, която предоставя на пациентите различни дейности за свободно
време. Инициативата цели да направи пребиваването на пациентите в болница
възможно най-приятно, като подобри настроението им в процеса на оздравяване. Случва
се доста често доброто настроение да ускори процеса на възстановяване. Помощта за
пациентите се състои в това те да се съсредоточат върху други неща, освен тяхното
заболяване, което ги прави не само по-оптимистични, но също така повишава
мотивацията им да се излекуват и те са склонни да се върнат у дома по-рано.
Доброволците посещават всяка седмица 13 болнични отделения. Те си говорят, играят
игри или отиват заедно на разходка с пациентите. Понякога доброволците използват
кучетата и други животни, като заек, котка, морски свинчета при посещенията си, за да
предоставят на пациентите по-интересно преживяване. Подготвя се и съпътстваща
програма за пациенти - концерти, лекции, арт работилници и театрални представления за
деца. Годишно доброволците посещават около 3000 пациента.
За повече информация: http://www.lekorice.com/

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ИТАЛИЯ
Италиански институт за дарение
Италианският институт за дарение е сдружение с нестопанска цел, независимо и
безпартийно, което благодарение на своите инструменти и годишни одити гарантира, че
работата на нестопанските организации е в съответствие с признатите международни
стандарти и отговаря на критериите за прозрачност, достоверност и честност. Марката на
института - „Дари с увереност“, предоставена на членовете, потвърждава, че
нестопанските организации съсредоточават действията си върху тези ценности. Основан
през 2004 г. от Фондация „Содалитас“ и Националния форум на третия сектор,
Институтът основава дейността си върху Хартата на дарението, първият италиански
кодекс за саморегулиране за събиране и използване на средства с нестопанската цел.
За повече информация: http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/
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ДОБРА ПРАКТИКА ОТ БЕЛГИЯ
„Зелена светлина” за момичета
Организация: Зелена светлина за момичета, Белгия
Инициативата на „Зелена светлина за момичета” в същността си представлява
предоставяне на учене чрез преживяване в областта на математиката, инженерството,
технологиите и други научни сфери за момичета на различна възраст и с различен
произход, като целева група са и момичета в неравностойно положение. Целта е
създаване на учебна среда, която да подчертава значението науката, но и демонстрира
колко забавно може да бъде. По този начин те вдъхват увереност на момичетата в
техните знания и способности. Дейността се реализира чрез провеждане на практически
семинари в областта на науката, инженерството и технологиите.
Семинарите са безплатни, като събраните чрез дарения средства включват не само
самото обучение, но и транспорт, храна, работни материали, достъп до лаборатории и
компютърна техника.
Резултат от инициативата е, че средно 94% от момичетата, които са присъствали на
семинарите, заявяват, че са насърчени да продължават образованието си в различни
сфери на науката. Семинарите имат положително въздействие върху самочувствието на
момичета от цял свят
.
През семинарите са преминали обучение над 15 000 момичета, като дарения
продължават да се събират, за да могат още повече момичета за бъдат достигнати.
За повече информация: http://www.greenlightforgirls.org

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ НИДЕРЛАНДИЯ
Лагери за деца с онкологични заболявания, Нидерландия
Организация: Dutch Childhood Cancer Parent
Нидерландската организация Dutch Childhood Cancer Parent, подкрепя семействата с деца
с онкологични заболявания, като предоставя грижи, както за децата, така и за техните
семействата. Организацията има около 4000 члена. В нея работят много доброволци.
Лечението на рак в детска възраст има много странични ефекти и дълготрайни
последствия, които влияят върху качеството на живот на детето. Освен физически
ефекти като загуба на слуха, увреждане на зрението, сърдечна недостатъчност,
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ампутация, хронична умора, детето може да изпитва и понижено самочувствие,
проблеми със създаване на приятелства, образование. Лагерът им дава възможност да
избягат от действителността, като предоставя забавления на открито и различни по
характер приключения в безопасна и грижовна среда. Тук децата споделят своя опит и
чувства, дава се възможност да видят пред себе си нови предизвикателства.
След прекараното в лагера време децата усещат, че не са сами. Те се чувстват по-силни и
по-щастливи, по-добре се справят със заболяването си и това се отразява върху живота
им. Това води до положително въздействие върху тяхното благосъстояние и ментално
здраве. Те се чувстват по-силни и са годни да се справят с проблемите.
За повече информация: http://www.vokk.nl

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ГЕРМАНИЯ
Die Arche
Инициатива на Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk
Основна цел на инициативата е да се даде възможност на децата в неравностойно
положение да излязат от бедността. Die Arche вярва, че децата са част от сърцето на
обществото и трябва да имат еднакви възможности за живот и развитие.
Повече от 2,5 милиона деца в Германия живеят в бедност и лишени от положителни
емоции. Така възможностите им за развитие и образование са застрашени. Често им
липсва самочувствие и вяра в бъдещето.
В Die Arche децата получават безплатен обяд, получават помощ за домашните си задачи,
шанс за интересни извънкласни дейности и ваканционни лагери. Предлага се помощ на
родителите с конкретни съвети за цялото семейство как да си помогне в ежедневието си.
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Добрата практика е предложена за трансфериране в България. Подробно е описана във
формата за описание на добри практики, изготвена в рамките на проекта, приложение 2
към доклада.
За повече подробности: http://www.kinderprojekt-arche.eu

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ПОЛША
Die Arche, Полша
Организация: Ark Children Foundation
Детската фондация е основана през 2014 г. благодарение подкрепата на фондацията на
Лукас Подолски, футболист, който иска да подпомага развитието на децата в неговата
родина. Много деца в Полша живеят в семейства с ниски доходи. Възможностите им за
развитие и образование са застрашени. На много от тях им липсва самочувствие и вяра в
собственото им бъдеще.
Концепцията на Ark фондацията произлиза от Die Arche, Christliches Kinder-und
Jugendwerk. Основната цел на фондацията е да подобри условията на живот и предостави
възможности за бъдещо развитие на децата. Фондацията полага грижи за над 60 деца от
Варшава. На децата ежедневно се осигурява топла храна, получават помощ при
подготовка на домашните работи, участват в спортни и музикални събития. Но, на първо
място, те получават внимание и грижа, насърчава се у тях развитието на
междуличностни връзки, развитието на таланти и подобряване на образователните им
постижения. Die Arche е доказателство за това как в две държави с различна култура,
традиции и навици могат да бъдат мултиплицирани едни и същи идеи.
За повече информация: www.arka-fundacja-dzieci.pl/

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10 000 деца – 10 000 дървета – за всички!
Организация: Andover Trees United - благотворителна организация, ръководена от
доброволци.
Основната цел на инициативата е осигуряване на практическо обучение и екологично
образование в областта на околната среда. В дългосрочен план Harmony Woods ще се
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превърне в пространство, вдъхновяващо за грижа и любов към природния свят и
сближаване в общността.
На 25.09.2015 г. ООН обявява план за справяне с бедността и защита на планетата в нова
програма за устойчиво развитие. Новият дневен ред на ООН, озаглавен
„Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” за първи път
включва и личното благополучие на всеки един гражданин на планетата като обща цел
на обществото.
Ангажирането на обществото с тази тема ще
определи и успеха при постигане на целите за
устойчиво развитие до 2030 г. Въпреки това,
много деца растат без реална представа и
разбиране какво означава това.
В търсене на решение на този въпрос, във
Великобритания,
Хемпшир
се
създава
инициатива за възстановяване на гори и
облагородяване на природата, водено от
Andover Trees United. Това е благотворителна
организация, която работи в партньорство с
училища,
местни
власти,
фирми,
специализирани
екологични
организации,
творци за насърчаване на опазването и
подобряване на достъпа до естествени
природни хабитати.
Работейки в тясно сътрудничество с 25
училища в Андовър и околните села, целта е да
се включват младежите и учениците от местните общности в създаването на гора в
периода 2012 - 2021 г. Всяка година над 1000 деца и младежи, техните учители,
семейства и приятели участват в засаждането на дървета и диви цветя. Harmony Woods е
резултат от това съвместно действие и предоставя множество възможности за обучение в
и за природната среда. Чрез подобряване на биоразнообразието и заобикалящата ги
природа, децата виждат значението на личния си принос в грижата за нея. Така ще се
възпитат личности с грижа за глобалния свят, от които зависи опазването на планетата.
Добрата практика е предложена за трансфериране в България. Подробно е описана във
формата за описание на добри практики, изготвена в рамките на проекта, приложение 3
към доклада.
За повече информация: https://www.andovertrees.org.uk/
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ДОБРА ПРАКТИКА ОТ РУМЪНИЯ
Летни лагери за младежи в Трансилвания
Организация: Care2Travel, Румъния
Основна цел на инициативата е обхващане на поне 500 деца в неравностойно положение
към 2019 г., които след участие в летните лагери да са по-мотивирани и ангажирани в
училище.
Подобряването
на образованието
на тези деца ще
им помогне да се
откъснат
от
бедността.
Care2Travel
провежда летни
лагери
в
Трансилвания,
Румъния за деца в неравностойно положение за учене на английски език чрез игри,
спорт, изкуства и занаяти. Обхванатите подрастващи в проекта имат шанс да играят и
общуват с други деца, с местни и международни доброволци. Екипите на Care2Travel
създават седмични графици и програми с дейности, забавления, езикови часове, водени
от англоезични преподаватели, за да подпомогне децата в практическото овладяване на
езика.
След пребиваването си в лагерите, децата добиват знания по английски език и
възможност за овладяване на говоримия английски. Запознават се с положителен модел
на подражание в лицето на доброволците, с които общуват. Голяма част от децата,
преминали през тези летни лагери по време на следването си като студенти, а и след
това, се включват в проекта на свой ред като доброволци.
Добрата практика е предложена за трансфериране в България. Подробно е описана във
формата за описание на добри практики, изготвена в рамките на проекта, приложение 4
към доклада.
За повече информация: https:// www.care2travel.org/

14
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”
2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0081-C01
Гражданско участие за по-добра
социално-икономическа среда

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ФРАНЦИЯ
Смехотерапия - клоуни в болниците
Организация: Soleir Rouge, Франция

Целта на инициативата е клоуните да влияят положително върху състоянието на
хоспитализираните деца; подобряване връзката на децата с медицинския персонал и
родителите; улесняване на процеса за полагане на специфични грижи; подпомагане за
по-лекото справяне с болестта.
Soleir Rouge е френска асоциация на болничните клоуни, основана през 2000 г. в
Гренобъл. Съветът на директорите се състои от 14 члена. Участват 11 професионални
клоуна и повече от 40 активни доброволци. Всяка седмица се играе за и с деца в
педиатричните отделения. Изнасят се персонализирани мини шоута, адаптирани към
възрастта и положението на децата. Към момента са осигурени 4 участия седмично; 200
дни годишно има посещения, обхващащи около 6000 деца.

15
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”
2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0081-C01
Гражданско участие за по-добра
социално-икономическа среда

Добрата практика е предложена за трансфериране в България. Подробно е описана във
формата за описание на добри практики, изготвена в рамките на проекта, приложение 5
към доклада.
За повече информация: www.soleilrougeclowns.fr

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ АВСТРИЯ
Lerncafe - безплатна подкрепа за обучение и следобедна грижа за деца и юноши
Организация: Caritas, Австрия

Lerncafe е успешна и международно призната инициатива, създадена от Caritas в цяла
Австрия.
Lerncafe (учебни кафенета) е проект за безплатна образователна подкрепа за деца
извънкласните занимания, фокусиран върху образованието и социалната интеграция.
Целта на този проект е да подпомогне децата да постигнат успех в обучението си със
собствени средства и усилия. Целта е да се даде на всички шанс да завършат
прогимназиален етап на образование (Hauptschule) и да се насърчат учениците да
продължат да учат за висше образование в бъдеще. Други важни аспекти на концепцията
на Lerncafe е работата с родители. Те предлагат образование, здравословна закуска и
различни развлекателни дейности (понякога включително и за родителите) и др.
Как работи Lerncafe? Работното време на Lerncafe е от понеделник до четвъртък от 13 до
17 часа. Правилата и структурата на Lerncafe са ясно дефинирани. По време на
интервюто за прием тези правила се обясняват на родителите и детето. По време на
реалния работен процес с детето доброволците се интересуват от конкретните нужди на
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ученика. Запознават се с учебната програма; къде са неговите слабости, за да се определи
къде има нужда от помощ и подкрепа; какво е семейството му; проучват училището, в
което учи; има ли признаци на поведенчески или учебни разстройства и др. Lerncafe
насърчават децата в техните силни страни и им помагат да преодолеят своите слабости.
След като децата са свършили домашните си задачи за деня, доброволците тренират с
тях и четат редовно, за да се повиши компетентността на децата да четат и да разбират
писмени текстове. След работа е време за игра. Отново доброволци в Lerncafe провеждат
игри, които спомагат за увеличаване на екипния дух у децата. Важна дейност на Lerncafe
е организирането на екскурзии за ученици и студенти веднъж месечно. Веднъж месечно
има родителска вечер, която е добре посещавана. Вечерите с родителите служат за
обсъждане на общи въпроси, да се докладва за последните дейности, да се планират
предстоящи такива. Повечето от тези вечери са тематични.
Добрата практика е предложена за трансфериране в България. Подробно е описана във
формата за описание на добри практики, изготвена в рамките на проекта, приложение 6
към доклада.
За повече информация: http://www.caritas.at

2. Заключение и препоръки
Добрите практики, предложени за трансфер в България и в подкрепа на изпълнение на
дейност 1 от проект „Гражданско участие за по-добра социално-икономическа среда”,
финансиран по ОП “Добро управление“ бяха определени на базата на два критерия:
1) приложимост на практиката в регионален/национален контекст;
2) възможност за мониторинг на постигнатите резултати по отношение на
дарителството.
Критериите за подбор на добрите практики бяха разработени в сътрудничество с
водещия партньор по проекта Фондация "Обществен дарителски фонд - Габрово".
Концепцията за преносимост изрично се позовава на възможността за оценка на
дейности в областта на дарителството.
Наименованието на добрите практики, идентифицирани за трансфер в България са:
1. Die Arche, Германия
2. 10 000 деца – 10 000 дървета – за всички!, Великобритания
3. Летни лагери за младежи в Трансилвания, Румъния
4. Смехотерапия - клоуни в болниците, Франция
5. Lerncafe - безплатна подкрепа за обучение и следобедна грижа за деца и юноши,
Австрия
Добрите практики, предложени за трансфер, могат да бъдат приложени в България, тъй
като ситуацията е подобна на тази в описаните практики. Средата у нас за трансфер е
благоприятна и би било полезно да ползваме опита на другите държави за дейности в
тази сфера.
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Този документ е създаден в рамките на проект "Гражданско
участие за по-добра социално-икономическа среда”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро
управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05SFOP001-2.009-0081-C01.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово“ и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Бенефициент: Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово“
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