
Вашите ученици могат да участват в Купата на героите, като създадат свой училищен
доброволчески клуб или се присъединят с вече действащ такъв. 

Изпращаме стартов пакет с полезни материали, вкл. наръчник “Как да си направим
доброволчески клуб”, календар с готови идеи за инициативи, значки и стикери на всеки
клуб.
Подготвяме тематични месечни предизвикателства (някои от темите са "Околна среда";
"Възрастни хора", "Здраве", "Права на момичетата" и др.).
Даваме идеи за инициативи и възможности за включване в различни каузи.
Помагаме да вдъхновявате учениците, така че те да пораснат като хора с активна
гражданска позиция и ангажираност към проблемите около себе си.
Водим национална класация на училищата с доброволчески клубове, която
допълнително ги стимулира да участват в мисии.
Грижим се също и за учителите, като разработваме уроци с теми, подходящи за
дискусии в клас.

“Купата на героите” е състезание между ученически доброволчески клубове, чиято
мрежа развиваме от 2015 г.

С участието си в състезанието младежи от цялата страна имат възможност да усвоят най-
важния житейски урок – как да помагаш на останалите. Състезателният елемент пък
неусетно ги стимулира да се ангажират с различни каузи, а така те получават знания по
теми, които ги вълнуват, и развиват важни личностни умения под формата на игра.

Как работи?

Няма краен срок за включване, а до момента над 2 000 герои са изпълнили собствени
доброволчески мисии или са участвали в инициативи от платформата TimeHeroes.org. 

Каква подкрепа предлага TimeHeroes?

За да се включите, пишете ни на hello@timeheroes.org

Уважаем колектив,
 

Този септември най-голямата платформа за доброволчество в страната TimeHeroes.org
слага началото на втория сезон на “Купата на героите” – доброволческото състезание на

училищата в България. 
 

Каним Вас и Вашите ученици да сте сред първите участници!

https://timeheroes.org/
https://kupatanageroite.com/


Доброволците от “Заедно с теб” събраха и раздадоха пакети с хранителни продукти
на хора в нужда от пет села в района на Етрополе. На 25 декември те влязоха в ролята
на Дядо Коледа, доставиха лично подаръците и успяха да стоплят сърцата на 150
възрастни и самотно живеещи. 
През ноември по случай патронния празник на училището си, седмокласниците от
ОУ "Свети Климент Охридски" в Хасково организираха поредица от
благотворителни работилници, по време на които замесиха и дариха хляб на общо 210
души в крайна бедност. 
Темата за опазването на околната среда вдъхнови героите от столичния клуб
“Агенти на доброто” да измайсторят хранилки за птици, които да пълнят редовно
през студените месеци в помощ на зимуващите в града крилати обитатели. 
Извънредната епидемична обстановка попречи на героите от “Щастливеца” да
направят традиционното си посещение в Дома за възрастни хора в Кърджали, но не и
на ентусиазма им да ги зарадват. Доброволците заснеха специален видеоклип с
послания и песни, за да им вдъхнат кураж през трудния период на изолация.

Какво постигнаха участниците досега?

Една от основните ползи от доброволчеството е запознаването на учениците с нови
и интересни хора и подсилване на усещането за смисъл от времето, прекарано в
училище и извън него. То развива уменията им за общуване, организиране,
управление на времето, работа в екип. Все повече университети и работодатели очакват
от кандидатите за местата им да се докажат като дейни личности с опит – ако клубът е
активен, участниците в него ще получат сертификати за постигнатите успехи.

През 2020 г. в състезанието се включиха 43 клуба с над 1000 ентусиасти от 18 населени
места в България. Младежите намериха нетрадиционни начини да даряват време и
осъществиха общо над 300 доброволчески мисии. Ето няколко окриляващи истории:

С тези примери искаме да Ви вдъхновим и да поканим Вашето училище да се включи в
“Купата на героите”. Желаещите могат да се свържат нас на hello@timeheroes.org за
повече подробности и следващи стъпки. 

Благодарим Ви за отделеното време и Ви желаем здраве и успех през новата учебната
година!
 
С уважение, 
Екипът на фондация “Герои на времето” (TimeHeroes)

https://kupatanageroite.com/story/vklyuchi-se-v-razdavaneto-na-hranitelni-produkti-za-hora-v-nuzhda-v-raiona-na-etropole
https://kupatanageroite.com/story/zamesi-se-s-nashata-kauza-nikoi-ne-e-po-golyam-ot-hlyaba
https://kupatanageroite.com/story/izmaistorete-hranilki-za-ptici-i-redovno-gi-pulnete
https://kupatanageroite.com/story/povdigni-duha-na-vuzrastni-hora-v-dom-s-videoposlanie
https://kupatanageroite.com/

