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Отчет за дейността на Настоятелството на Фондация 

“Училище за природата” за 2010г. 
 

1. Изпълнени дейности 

2. План за 2010 година 

  

 

1. Изпълнени дейности  

През 2010 основните дейности,  по които работи Настоятелството могат да бъдат 

групирани в следните категории:  

 

1.1. Доброволчески уикенди 

1.2. Дългосрочно доброволчество – ЕДС  

1.3. Работа по проекти 

1.4. Разни 

 

 

1.1. Доброволчески уикенди:  

 

През 2010 бяха организирани  6-7 доброволчески уикенда, които основно се 

занимаваха с работа по сградата на Училището: 

- два поредни уикенда бяха организирани за прокарване на питейна вода в 

Училището.  

- два уикенда за подготовка на градината, както и засяване на първите пролетни 

зеленчуци –грах и спанак 

- уикенди за събиране на камъни за изграждане на лятната кухня в двора на 

училището 

- уикенд за направа на лютеница 

- уикенд за направа на плетена ограда, от към улицата.  

 

Във Всички работни уикенди участват членове на Настоятелството, както и 

доброволци, които набираме с помоща на СиВиЕс –инфо мейлинг листа.  

 

1.2. Дългосрочно доброволчество 

 

В началото на 2010 г. Училище за природа, заедно със Си Ви Ес - България, 

кандидатства за посрещане на ЕДС доброволец – Матийо  от Франция, който през 

2005 г. беше на лагер във Влахи и е силно мотивиран да работи по-дълго време по 

проекта. В началото на юни доброволецът пристигна на колело от Франция след 

двумесечно пътуване. Матийо е архитект, специализирал в строителство с 

природни материали. Една от неговите основни задачи е да проектира и построи 

лятна кухня с пещ в двора на Училището. 
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През юли 2010 на Влахи се проведе един доброволчески лагер, по време на който 

започна строителството на лятната кухня. За съжаление участваха само 4 

доброволци. Вероятната причина за липсата на повече желаещи беше събирането 

на такса, която да покрива разходите за храна на доброволците.  

 

1.3 Работа по проекти:  

 

През Юни, 2010 г. приключи и първата фаза на Проекта “Училища за интелигентно 

използване  на енергията”, който в България се координира от „Училище за 

природа“. В тази първа фаза бяха привлечени 4 партньорски училища от 

Югозападна България и 3 клиента с проблеми в енергийната ефективност, които 

бяха консултирани от общо 52 ученици. Повече информация за проекта можете да 

намерите на www.sieu.info . 

 

През есента на учебната 2010/2011 започна и втората фаза на проекта “Училища за 

интелигентно използване  на енергията”, в която участват 5 партньорски училища – 

от София, Кюстендил и Пирдоп с група от около 75 ученика. 

 

В края на октомври се проведе и заключителна среща на мрежата от алтернативни 

центрове “Живи места” ( http://aliveplaces.org/ ), на която се направи оценка на 

проекта и се обсъдиха идеи за продължаване на работата на мрежата. 

 

1.4 Разни 

 

Участвахме  в конкурса “Дърво с корен” на  Фондация “ЕкоОбщност” 

(http://www.bepf-bg.org) като номинираме три важни за Влахи дървета – чинара в 

центъра на селото и двете столетни тиси (дървовидни хвойни), които се намират в 

гробището на селото, но за съжаление нaшите дървета не бяха сред финалистите.  

 

В началото на ноември работихме с група корпоративни доброволци от ГБ Сървис. 

С тях свършихме страхотна работа – засадихме храсти – малини, къпини и касис, 

както и подготвихме градината за зимата – настлана беше с  картони, които бяха 

засипани отгоре със слама. Този начин на подготовка на градината за следващия 

сезон е  метод от пермакултурата. 

 

Благодарение на Матийо, осъществихме контакт с Фондация Веолия. Към тях ще 

подговим проект с фокус енергийна ефективност на сградата на Училище за 

природата.   

 

Рада Недялкова изработи календар за 2011, който разпространиме сред партньори и 

донори. Календарът съдържа фотоси от Влахи и Пирин, както и за всеки месец са 

посочени важни дейности, които ще се случат в училището.  

 

2. План за 2011 година 

http://www.sieu.info/
http://aliveplaces.org/
http://www.bepf-bg.org/
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2.1. Продължава работата с ЕДС доброволеца от Франция Матийо Педерняна.   

 

2.2. Подготовка на проект към Фондация Веолия за енергийна ефективност на 

сградата на Училище за природата.   

 

2.3. Продължава работата по партньорства с фирми, за насърчаване на 

корпоративното доброволчество. През Април е планирано посещение на група от 

25-30 човека от компания за сервиз на височинна техника 

 

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

на енергията” 

 

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

провеждане на работни уикенди.      

 

 

Отчета е изготвен от:  Юлия Йорданова 


