
 Природата – наш учител, приятел и дом! 

 

 

 

Отчет за дейността на Настоятелството на Фондация 

“Училище за природата” за 2011 г и план за 2012г. 
 

 

1. Изпълнени дейности 

 

През 2011г. Настоятелството с подкрепата на доброволци работи по следните няколко 

основни дейности:   

 

1.1. Доброволчески уикенди и лагери: 

 

1.1.1 Организирахме поредица от еко-работни уикенди, които основно се занимаваха с 

работа по градината - копане, плевене, засаждане на зеленчуци и фиданки;  работа по 

пещта в градината. В работните уикенди се включиха както български доброволци, 

така и чуждестранни – други ЕДС и преминаващи, които са разбрали за проекта от 

интернет.  

1.1.2 Проведе се и летен доброволчески лагер през юли с участието на 8 доброволци от  

Германия, Белгия, Русия и България, за поредна година участаваха и доброволци от 

SOS Детски селища. Доброволците маркираха туристически пътеки в района, 

почистваха училището, работиха в градината, както и подмениха част от оградата на 

двора.  

   

1.2. Дългосрочно доброволчество: 

 

До края на май 2011 работата в Училището беше подкрепяна от ЕДС доброволеца Матийо 

Педерняна. През втората половина на проекта той се занимаваше с довършването на пещта, с 

дизайн и проектиране на веранда и помещение за инструменти, както и с други 

допълнителни дейности, свързани с поддържането на училището.  

  

1.3. Работа по проекти: 

 

1.3.1 През 2011 продължи и сътветно приключи работата по проекта “Училища за 

интелигентно използване на енергията”. Статистиката от проекта е: участваха 9 училища от 

западна България – Благоевград, Кресна, Петрич, с. Коларово, общ. Петрич, Пирдоп, 

Кюстендил, София; 132 ученици за учебните 2009-2010 и 2010-2011г, които работиха по 10 

образователни проекта на тема енергия и енергийна ефективност.   
 

IVAM – холандска организация от Университета в Амстердам, партньор по проекта, направи 

оценка за постигнатите резултати, които за България са както следва: най-общо може да се 

каже, че в резултат на “Училища за интелигетно използване на енергията” учениците са 

повишили знанията си на тема енергия, като 24 % са подобрили знанията си. 45% от 

учениците са повишили ангажираността си по темата енергия, а 43% имат вече по-добро 

отношение към енергийната ефективност. 

Допълнително 62% от учениците са подобрили енергийното си поведение след проекта. 
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Тяхното ниво на интерес за намиране на работа в сферата е било в една или друга степен 

едно и също преди и след края на проекта.  Приблизително 75% от учениците са били 

доволни от участието си в “Училища за интелигетно използване на енергията”.  

 

1.3.2. В края на лятото беше одобрен и проект за подобряване на енергийната ефективност на 

сградата на Училището,  финансиран от френската корпоративна фондация Веолия.  

В рамките на проекта през есента започнаха дейности по външно измазване на сградата.  

Работата ще продължи през 2012.  

 

1.4. Разни 

 

1.4.1 За втора поредна година беше организиран Лютеница фест, свързан с направата на 

домашна лютеница, продуктите – домати, чушки, патладжани се закупуват от местни 

производители и там на място в двора на Училището тече вкусния процес на печене, варене 

и на последно място опитване на сварената вълшебна лютеница.  

Идеята е готовата продукция да служи за фондонабиране – продава се на хора, които 

предпочитат домашното и екологично чистото производство, както и по време на различни 

местни празници, където Училището има изяви.    

 

1.4.2. По инициатива на “Училище за природата” беше осъществен контакт с РИОСВ - 

Благоевград за обявяване на двете тиси (Juniperus excelsa) за вековни дървета. Премина 

процедура по оценяване статуса на дърветата и е издадена заповед за тяхната защита.  

 

1.4.3. През изминалата 2011 “Училище за природата” стана член на регионалната 

туристическа организация “Пирински туристически форум”. С тях работим от много време, 

членството би ни позволило по-успешно кандидатстване по европейските трансгранични 

програми.    

 

1.4.4. През 2011 беше закрит кръгът “Приятели на Влахи” в Швейцария, поради 

невъзможността на членовете му да инвестират повече в инициативата.   

 

1.4.5. 

Тук трябва  да се отбележи неоценимата доброволна помощ, която оказва Димитър Василев 

за продължаващата работа в Училището. С факта, че той живее на място може да поддържа 

посотянен контакт с местните хора, както и да извършва някои дейности основно в градината 

на Училището.  

 

През 2011 от състава на настоятелството напуснаха 4 човека, основно поради семейни 

причини и служебна ангажираност – Рада Недялкова, Фиданка Макгра, Оен Макгра и 

Евгения Ташева. Предстои избор на нови членове, чиито кандидатури са представени в 

документите за ОС на Си Ви Ес - България.    
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Доброволчески уикенди 2011  

Строеж на традиционна пещ  

Част от интегрираната биологична  система за опазване на градината от вредители  

 

Реколтата от градината на Училището за  2011 

 

 

 
Доброволчески лагер Юли, 2011 

 
Измазване на външните стени на Училището, част от мерките за енергийна ефективност на сградата.  
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2. План за 2012 

 

2.1. Продължава работата по проекта за енергийна ефективност на сградата на Училището: 

- инсталация на дървен таван 

- изолация на покрива 

- подготовка на инженерен проект и инсталиране на отоплителна система в сградата на 

Училището. Видът на отоплителната система ще бъде предложен от компанията 

Далкия България, която е партньор на Фондация Веолия.    

Допълнително ще бъдат изработени някои образователни материали, посветени на 

енергийната ефективност и зелената енергия, предназначени за деца и ученици.  

 

2.2.Участие в пролетните празници в Кресна, посветени на животновъдството и земеделието.  

  

2.3. Подаване на заявка за акредитация по програма “Малдежта в действие” и по специално 

за дейност Европейска доброволческа служба. 

 

2.3. Доброволчески уикенди,  участие в ежегодния събор на с. Влахи, Лютеница фест 

 

 


