ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧЕТ
във връзка с финансиране на доброволчески проекти по проект „Посланици на
доброто“, конкурс за доброволчески идеи сред ученици и младежи
Наименование на проекта:.. : „Всички заедно за....”
Организатор/и: Сдружение училищно настоятелство при III ПМГ „Акад. Методий
Попов” – Варна
 Партньор в реализирането е III ПМГ „Акад. Методий Попов” - Варна
1. Отчет на извършените дейности и постигнатите резултати

Проектът се реализира от клуб „Превенции” и приятели към III ПМГ „Акад. Методий
Попов”. Нашата филантропска кауза нарекохме: „Всички заедно за....” Започнахме с младежка
група от 18 човека, а в хода на реализация активните доброволци се увеличиха до 25 - нови 7
осмокласника откриха магията на доброволчеството.
Проектът се реализира в период от 01.12.2016 г. до 31.05.2017 година. Извършените дейности
са:
1. Запознаване с „Карин дом” – 2 срещи в дома, за мотивиране на участниците.
2. Информационна кампания в III ПМГ „Акад. Методий Попов” – доброволците
подготвиха презентация на проекта и запознаха училищната общност с идеята
„Посланици на доброто”. В хода на информационите дни бе прожектиран и филма
„Карин дом - 20 години Посланици на доброто”. Дейността е реализирана през м.
Ноември 2016 год.
3. Подготовка и реализиране на благотворителен базар, с цел фондонабиране. Със
събраните средства бяха закупени коледни подаръчета за децата от Карин дом. В
благотворителният базар се включиха всички доброволци, а активно съдействаше и
останалата ученическа общност. Базарът се проведе на 05.12.2016 година.
4. Посещение на Карин дом и поздрав на децата за коледните празници.
5. Участие на доброволци в коледното тържество на Карин дом.
6. Творческо ателие – Създадохме авторска приказка за доброто и за приятелството,
която подарихме на дома.
7. Естетизиране на дворното пространство на Карин дом – след обсъждане с
озеленителите от дома, доброволците се включиха в засаждане на цветя в градинката
на Монтесори и варосване на дърветата. Тази дейност реализирахме през м. Април
2017 година.
8. Драматизация на авторската приказка, която се състоя на 19.05. 2017 г.
В хода на целия проект доброволците – посланници на доброто се радваха на толерантно
и отговорно отношение към тях от страна на работещите в Карин дом. Запознаха се със
света на децата със специални нужди, придобиха различни умения, твориха, работиха,
забавляваха се.

Участниците получиха грамоти за участието си в проекта “Посланици на
доброто”, а гимназията – плакет.

