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Отчет за дейността на Настоятелството на Фондация 

“Училище за природата” за 2009г. 
 

1. Въведение 

2. Изпълнени дейности 

3. План за 2010 година 

4. Настоятелството  

 

 

1. Въведение 

През Март 2009 Фондация “Училище за природата” получи официална 

регистрация. След това бяха извършени редица административни стъпки по  

легализирането на фондацията: 

- Регистрация Булстат  

- Откриване на банкова сметка 

- Подготовка за регистрация в Централния регистър на организациите с 

обществена полза. 

 

2. Изпълнени дейности  

 

2.1.Създаване на нов уеб-сайт – предстои пускането му през пролетта на 2010. 

Създаден, благодарение на доброволната работа на Оен Макгра и Мартин 

Мартинов  

 

2.2. Организирани 3-4 работни уикенди – почистване, белосване на стени,  

свързване на къщата с водопровода на селото с цел осигуряване на питейна вода; 

 

2.3.Проект за събиране на дъждовната вода и използването й чрез система за 

капково напояване, разработен от Томас Лодуик и финансиран от програмата за 

малки грантове на Корпуса на Мира.  

Проектът беше изпълен в периода Октомври 2008-Октомври 2009.  

В резултат имаме изградена и работеща система за улавяне на дъждовната вода, 

чрез улуци от покрива, събирането и в резервоар от 7 тона и монтирана и 

функционираща сиситем за капково напояване в градината.  

Има разработена презентация и ръководство на английски и български 

“Събирането на дъждовната вода за капково напояване: нашия опит”.  

Тази информация ще може да се намери и на сайта на “Училището”.  

 

2.4. Участие в партньорски проект „Алтернатива за България: Развитие на 

мрежа от eко-центрове и демонстрационни обекти в България и 

популяризиране на алтернативни модели на устойчиво развитие като решение на 
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екологичната, енергийната и финансова криза”, финансиран от  Фонда за подкрепа 

за НПО.  

 

През есента на 2009 г. се проведе среща на организациите, участнички в мрежата, 

на която се набелязаха  целите и начините за дейстиве в бъдеще.  

“Училище за Природа” подготви снимки, текст и презентация за представянето ни 

в рамките на мрежата.  

Избра се име на мрежата „Живи места”.    

 

Всеки от центровете  планира семинар на своя територия. В частност и Училище за 

Природа предвижда такъв през лятото за няколко дни, където ще споделим нашия 

опит събран през годините и ще го съчетаем със workshop по някоя от 

предстоящите ни задачи по довършването и развиването на Училището. 

 

2.5. През 2009 “Училище за природата” започна работа по проект “Училища за 

интелигентно използване на енергията”, финансиран от Програма Интелигентна 

Енергия Европа. Проектът е в партньорство с 11 организации от 9 Европейски 

държави (Холандия, Великобритания, Белгия, Испания, Франция, Унгария, 

Румъния, Чехия и България), като водещи са IVN Холандия.  

 

Цел  на проекта е  повишаване участието и ангажираността на голяма група 

ученици от средни и професионални училища (на възраст между 15-21 години), 

учители, бизнес и местни власти в сферата на енергоспестяването и възобновяемата 

енергия. Продължителност: 28 месеца – Април 2009 – Юли 2011 

 

Същност на проекта:   

Ученици на възраст от 15-21 години, получават задача от реален клиент (фирма, 

община, читалище, училище), който има проблем с енергийната ефективност.  

Използвайки  интернет,  публикации в литературата и контакти с истински 

експерти, учениците търсят решение на проблема.  В процеса на работата те 

развиват умения да мислят  в посока устойчиви и екологосъобразни  решения на 

тема Енергия. В края на изпълнение на задачата, те представят предложеното от 

тях решение пред клиента, съучениците си, родители и други гости.   

 

Не е толкова важно, какво е  предложението от страна на учениците, по-

съществено е, че в хода на работата те мислят по въпросите за спестяване на 

енергията, за възобновяемите енергийни източници и за други екологични 

въпроси.  

 

Училища – партньори  в България през първата фаза - учебната 2009/2010г:  

1. СОУ “Св. Паисий Хилендарски ” – гр. Кресна 

2. 5то СОУ “Георги Измирлиев” – гр. Благоевград 

3. СОУ “Васил Левски” –с. Коларово, Общ.  Петрич  

4. 3то ОУ “Гоце Делчев” – гр. Петрич 
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Възложители:  

1. Регионален Исторически Музей – Благовград 

2. СОУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Кресна 

3. Дирекция на ПП “Беласица”  

 

Дейностите по проекта: 

- Изработване на интернет страница на проекта, която съдържа материали за 

учениците и учителите – www.sieu.info;  

- Превод и адаптация на ръководство за учители, участници в проекта “Училища за 

интелигентно използване на енергията”; 

 - Обучение за учителите, участници в проекта; 

-  Намиране на реални клиенти и експерти и свързването им с училищата-

партньори; 

-  Реализация на училищните проекти, възложени от реалните клиенти,  

консултирани от експертите и навигирани и контролирани от учителите. 

 

През 2009 Училище за природата е извършило следните дейности по проекта:    

 

 Първоначална среща за планиране по проекта – Брюксел – 20 – 23 Април;  

 Установени контакти с 6 училища, 4 от които потвърдиха участието си в 

проекта; 

 Превод на работните материали по проекта – ръководство за учители, 

ръководство за координатори на проекта,  факти за енергията – инфо за 

ученици и методологията на програмата Училища за интелигентна енергия;  

 Работна среща и обучение в Румъния - 9-11 Sept, 2009; 

 5 срещи с училищни директор за разясняване работата по проекта; 

 Среща с Фондация Пайдея (www.paideafoundation.org), които също работят 

по подебен проект – Шампионат “Млад еенргиен менджър”. Бяха 

обсъждани идеи за партньорство – връзка с училища, обмен на материали и 

експерти;      

 Участие в конференция за учители - 21.11.2009, организирана от Сдружение 

За Земята, където проектът SIEU беше представен, информационна листовка   

за целите и същността на проекта беше разпространена; 

 Подготовка и провеждане на обучение за учителите, участници в проекта. 

Проведено на 24.11.2009 в Благоевград; 

 Намерени 3 възложители (клиенти) за 4те участващи училища;   

 Ангажирани трима експерти, които да консултират учениците.     

 

В следващия период – Януари – Май 2010: 

- ще бъдат изпълнени и самите училищни проекти; 

- ще се проведат и срещите на учениците с експертите; 

- ще се актуализира регулярно страницата на Български на проекта; 

- ще се направят контакти с нови училища, възложители и експерти; 

http://www.sieu.info/
http://www.paideafoundation.org/
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- национален форум за представяне на първите резултати и привличане на нови 

партньори, планиран за Май/Юни 2010 г.      

 - привличане на  училища-патньори и възложители за втората фаза на проекта 

учебната 2010/2011.   

 

 

 

 

 

3. План за 2010 година 

 

3.1. Посрещане на ЕДС Доброволец от Франция с подкрепата на Си Ви Ес – 

България. При одобрение на проекта, доброволецът ще започне работа през Юни, 

2010г.  

 

3.2. Организация и провеждане на 1-2 семинара в рамките на проекта за 

Алтернативните центрове. 

 

3.3. Организация и провеждане на 2 лагера – един международен в рамките на SCI 

и SEEYN и един в партньорство с SCI- Lille. 

 

3.4. Продължаване на работата по проекта “Училища за интелигентно използване 

на енергията” 

 

3.5. Довършителни работи по сградата и работа в градината на Училището чрез 

провеждане на работни уикенди.      

 

3.6. Търсене на финансиране на работата на Училището чрез сайта – секция 

дарения, чрез проекти и дарителски кампании – zaedno.bg 

 

 

Отчета е изготвен от:  Юлия Йорданова и Рада Недялкова 


