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Кампания за набиране на средства по проект 

“ПОДАРИ ЧАС ПО ГУШКАНЕ” 

 
 

Сдружение “Надежда за нас–2008”   стартира кампания за набиране на средства за 

продължаване на проекта „Час по гушкане”, който се реализира с децата от Дома за 

деца без родителска грижа „Асен Златаров” – Враца. 

 

  

Официално откриване на кампанията – 1-ви юни 2013 (събота) – Денят на детето, 

10.00 часа, Южен парк откъм ул. „Бяла черква” ,  гр. София. 

Ще има веселие, импровизирани участия на млади музиканти и певци, ателиета за 

майсторене, забавни игри, доброволци, продаващи фанелки и шапки. Заповядайте! 

 

Сдружение “Надежда за нас–2008”   е единствената нестопанска организация в 

България, създадена от младежи от Дом за деца, лишени от родителски грижи (с техни 

по-възрастни съмишленици).  През 2010-2011г. организацията реализира първа фаза на 

проект “Програма за преодоляване на психоемоционални дефицити сред децата на 

възраст между 7 и 12 години”, наречен от доброволците ни „Час по гушкане”. 

Проектът на „Надежда за нас-2008” създаде модел за общуване на децата от домовете 

с външни за тях хора, което да е не само приятно, но полезно и весело, а и да 

допринася за интелектуалното, емоционално и физическо развитие на децата. 

Проектът обхвана 52 деца от дома във Враца. За тях съботите, прекарани с екипа, бяха 

дните за изненада, възможност за сетивно и социално разнообразие и учене в игрова 

среда. Те продължават да ги очакват с нетърпение. 

За да продължат “часовете по гушкане”, имаме нужда от допълнителни средства. 

Проектът ще надгради постигнатото чрез съчетаване на образователните цели с 

възможността за преодоляване на психоемоционалните дефицити у децата от 

домовете чрез общуване с хора, външни за средата им. 

 

Ако нямате време да се присъедините към екипа като доброволец и да подарите 

една своя събота на децата от Враца, моля, дарете толкова, колкото можете в 

банковата сметка на “Надежда за нас – 2008” 

IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667, BIC FINVBGSF 

или елате и си купете фланелка с логото на кампанията – ще бъдат продавани в Южния 

парк откъм ул. „Бяла черква”,  гр. София. 

 

  Идеята на организацията на кампанията е  да направим съпричастни към проекта 

„Подари час по гушкане“ широк кръг от хора: ще включим деца от две институции за 

отглеждане на деца ДДЛРГ „Асен Златаров” и СУПЦ „Княз Борис І“ - София като 
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участници в кампанията редом с доброволци и граждани на гр. София и техните деца. 

За всички участници ще има забавни дейности на открито - изработване на арт-

изделия, игри, изпълнение на ъндър-граунд изпълнители и други. Всички  дейности на 

кампанията ще бъдат реализирани  на открито  и по този начин ще привлечем много 

участници от София – така, както се случи в кампанията, проведена в градинката на Св. 

Седмочисленици през 2012 г. 

1. Дейности: 

1.1 Изработване на арт-изделия и благотворителна продажба в четири 

работилнички за арт-социално предприемачество  (“направи сам и 

продай“)  

• Работилничка  “Направи сам бижу от естествени материали”  

• Работилничка   “Мехурни сапунчета” - изработване на сапуни  

• Работилничка “Свещен облачен пламък” - изработване на свещи от 

парафин  

• Работилничка  “Картичка” - изработване на картички 

• Базар на тениски с логото на кампанията и шапки, дарени от фирма 

Артедок, които ще се предлагат за благотворителни цели 

• Балони с логото на кампанията 

 

1.2  Забавни занимания и игри за децата 

• Забавна математика 

• Спортни игри 

• Рисуване на плочки 

• Музикални озвучения и пеене 

• „Танцувай с мен”  - децата от ДДЛР ще представят класически танци  

• Заснемай събитието и вземи интервю от организаторите: Филмът ще 

бъде част от резултатите за реализирането на събитието и ще допринесе 

за публичността на кампанията 

 

За тези дейности ще са ни необходими доброволци, които да се включат в 

роботилничките, описани по-горе.  

 

 

 

 

Срок на кампанията: от 01.06.2013 до 30.09.2013  

 

Необходими средства за продължаване на проекта: 5 000 лв. 

 

 

 

 

 

Очакваме Ви и Ви благодарим предварително! 


