
Може да участвате в "Купата на героите", като създадате свой доброволчески клуб или се
присъедините с вече действащ такъв. 
Mоже да не сте от един клас, нито даже от едно училище. Може да сте просто приятели или пък
заедно да ходите на уроци в местното читалище и то да е вашата щабквартира. Клубовете са с
неформални структури и няма ограничения за състава им.
Няма ограничения и в броя доброволци - може да сте двама, а може и да сте 100.
Всеки клуб избира своето име и си определя координатор. 

Всеки клуб получава стартов пакет с полезни материали, вкл. наръчник “Как да си направим
доброволчески клуб”, календар с готови идеи за инициативи, значки и стикери.
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 младежите, така че те да пораснат като хора с активна гражданска
позиция и ангажираност към проблемите около себе си.
Водим национална класация с доброволчески клубове, която допълнително ги стимулира да
участват в мисии.
Организираме различни интересни събития и раздаваме награди и сертификати на най-
активните участници.

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

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 записване, а в състезанието от 2020 г. насам са се включили над 1 500 герои от
33 населени места, които са изпълнили повече от 640 доброволчески мисии.

Каква подкрепа предлага TimeHeroes?

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

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

училищата в България. 
 

Каним Ви да се присъедините със собствен отбор!

https://kupatanageroite.com/

