
 

Проект „Мисия: Добротворител“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община 
Програма „Европа" 2019 от Фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“ 

  Фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“, стартира проект „Мисия: 

Добротворител“, финансиран по Програма „Европа“ 2019. Асоциирани организации са Народно 

читалище „Иван Вазов – 2014“ и Обществен съвет към кмета на район „Подуяне“. Проектът ще 

бъде реализиран с подкрепата на национални електронни медии и ще продължи до месец юли 

2019 година.  

  „Мисия: Добротворител" е проект за обществена кампания, включваща публични и 

онлайн активности, която е основана на разбирането, че положителното и устойчиво развитие 

на обществото може да бъде постигнато само с активното участие на всички негови 

представители. Кампанията е насочена към промяна на нагласите, привличане и ангажиране на 

повече хора към доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и младежи в 

неравностойно положение (настанени в специализирани институции или ползващи социални 

услуги), разположени на територията на Столична община. 

  Всеки човек, независимо от своята възраст, пол и социален статус, може да стане 

добротворител, като отдели част от свободното си време и посещава определени социални 

услуги или институции, и участва в развитието на децата под формата на общуване с тях и 

занимания. Цялата информация за кампанията и възможностите за участие ще бъде 

публикувана в специално създадена страница във Фейсбук. Активният период на кампанията 

ще бъде през пролетните месеци на настоящата година, като паралелно с това са планирани 

няколко отворени срещи със съмишленици.  

  Реализирането на проекта и ангажираното на повече хора към доброволчеството и 

децата и младежите в неравностойно положение би имало цялостен положителен ефект върху 

общността като цяло и би допринесло за осъществяването на подкрепа по отношение на 

важните за личностното развитие на човека области, свързани с: 

 

 образователна подкрепа – помощ за усвояване на учебния материал, която може да се 

осъществява и дистанционно, чрез използване на ресурси в интернет; подпомагане на 

децата с учебници и учебни помагала/материали; 

 личностно развитие – подпомагане личностното развитие на децата и младежите чрез 

пряк контакт с тях и установяване на приятелски отношения, целящи запълване на 

празнината от липсата на семейство; 

 свободно време и спорт – посещение на спортни състезания, осигуряване на безплатни 

курсове и тренировки; 
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 нови умения – подпомагане на децата и младежите в процеси, свързани с придобиване 

на умения, включващи например развитие на дигиталната грамотност, чужди езици и 

други; 

 изкуство – подпомагане на децата и младежите, които имат артистични заложби; 

 култура – посещение на културни събития, като например кино, театър, фестивали, 

галерии, музеи и други; 

 работа и заетост – привличане на потенциални работодатели, които могат да осигурят 

работа/стаж на младежи без родители. 

 

 Кампанията ще се стреми да създаде устойчив модел, който може да се мултиплицира, 
което би довело до изграждане на мрежи за подкрепа, взаимопомощ и разпространение на 
добри практики. 
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