Уважаем колектив,
Този септември най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org слага
началото на “Купата на героите” – доброволческото състезание на училищата в България.
Каним Вас и вашите ученици да сте сред първите участници за 2020/2021.
“Купата на героите” е естественото продължение на многогодишната работата на TimeHeroes с
младежи доброволци. От 2015 година развиваме мрежа от ученически доброволчески клубове.
Вижте списък с част от участвалите училища в края на това писмо. Доброволческите клубове се
включват в инициативи от платформата TimeHeroes.org или създават свои собствени мисии, в
зависимост от свободното си време и интересите си. Вашите ученици могат да се включат в
Купата на героите, като създадат свой училищен доброволчески клуб или се присъединят с вече
действащ такъв.
Какво ще получите?
Всеки доброволчески клуб има един или двама координатори (ученик, учител, тандем от учител
и ученик), които се грижат за набирането на доброволци, мотивирането им, организирането на
инициативи на клуба. Координаторът на клуба получава от екипа на TimeHeroes целогодишно
менторство, организационни съвети, идеи за инициативи и връзки с местни организации и
медии.
Всеки доброволчески клуб получава и пакет с материали в началото на учебната година,
включително наръчник "Как да си направим доброволчески клуб”, календар с идеи за
доброволчески инициативи през годината, стикери, значки. Доброволците, участвали в поне две
от инициативите на клуба през годината, получават сертификат в края на годината.
Вижте повече на KupataNaGeroite.com и прочетете какво правят някои от клубовете в страната.
Защо да се включите?
Доброволчеството ще срещне учениците с нови и интересни хора и ще допринесе за усещането
за смисъл от времето, прекарано в училище и извън него. Ще развие 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.
Същевременно с това, пакетът, който ще получи клубът, и менторството от страна на TimeHeroes
дават достатъчно конкретни насоки, за да бъдат учениците самостоятелни в управлението му
и да не се натоварват учителите и училищното ръководство с допълнителни дейности.
Как да се включите?
Моля, пишете ни на hello@timeheroes.org.
Благодарим ви за времето и ви пожелаваме здрава, успешна и удовлетворяваща нова учебна
2020/2021 година!
С уважение,
Екипът на TimeHeroes
Благовеста Николова, Елена Друмева, Ния Кирякова

Част от училищата и университетите, участвали в мрежата
младежки доброволчески клубове, подкрепяни от TimeHeroes
105 СУ "Атанас Далчев”, София
134 СУ "Димчо Дебелянов", София
153 ССУ "Неофит Рилски”, София
159 ОУ "Васил Левски”, София
164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", София
18 СУ 'Уилям Гладстон", София
3 ОУ "Димитър Талев”, Благоевград
4 ОУ "Джон Атанасов", София
66 СУ "Филип Станиславов”, София
7 СУ "Св. Седмочисленици”, София
71 СУ" Пейо Яворов", с. Казичене
97 СУ "Братя Миладинови", София
I Английска езикова гимназия, София
I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий”, Гоце Делчев
IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри”, Варна
Американо-английска академия София
Американски колеж София, София
Американски университет в България, Благоевград
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново
Доброволчески клуб към Сдружение "ВТ Евентс", Велико Търново
Клуб PTPI Делфините, Варна
НЕГ "Гьоте”, Бургас
НФСГ, София
ОУ "Д-р Иван Селимински", Сливен
ОУ "Димитър Петров”, Сливен
ОУ "Елин Пелин”, Бургас
ОУ "Св. Климент Охридски”, Кърджали
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан
ОУ „Димитър Петров”, Сливен
ОУ Стефан Захариев, Пазарджик
ПГ "Георги Сава Раковски”, Костенец
ПГ "Пейо К. Яворов”, Петрич
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов”, Гоце Делчев
ПГЛПЕХТ Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Ямбол
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", Сливен
ПГСС "Никола Пушкаров", Попово
СМГ "Паисий Хилендарски", София
СУ "Васил Левски", Вълчи дол
СУ "Димитър Благоев", Свищов
СУ "Иван Вазов", Нова Загора
СУ Христо Ясенов, Етрополе
Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Меридиан 22", София

