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детска градина „джани родари“, Гоце делчев
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Kindergarten „Gianni Rodari“, Gotse delchev

Abstract: the issue of children and charity is particularly important because our children and their parents 
are surrounded by very self-centered stereotypes that need to be changed. children should learn to give and 
help other children and the people around them who need it. that is why we have set ourselves the goal of en-
hancing our work to educate the charity of children and their families by organizing various joint charity activi-
ties. only then does this activity have a strong impact on the behavior of the child. we offer charitable activities 
organized by us, including children, parents, educators, the local community. raising children in charity is im-
portant to start from an early age.

Keywords: charity education, joint charitable activities with the family, active inclusion of children in dona-
tion and help activities.

защо е важно възпитанието на децата в благотворителност?
може би си мислите, че децата сега са просто деца. Защо е толкова важно да ги научим на благотво-

рителност още от малки? има редица причини, поради които е много важно да научим децата на благот-
ворителност и да ги накараме да помагат на другите. 

първо, много деца днес растат много егоцентрични – те никога не мислят за болката и страданието, 
през които преминават другите. Възпитанието в благотворителност ще им помогне да погледнат отвъд 
собствените си желания и нужди.

друга причина поради, която трябва да възпитаваме благотворителност у децата, е да им се помогне 
да развият състрадание към другите. няма съмнение, че родителите искат детето им да се превърне във 
възрастен, който е любящ и състрадателен. 

ученето на благотворителност може да помогне на децата. Възпитанието в благотворителност може 
да им помогне да се справят с трагедиите, които често виждат по телевизията. например, децата често 
са обезпокоени и разстроени от изображенията, показани по телевизията, на животни, засегнати от не-
отдавнашния разлив на петрол. Включването на децата в благотворителност им помага да почувстват, че 
има нещо, което могат да направят, за да помогнат.

това наложи да търсим и прилагаме различни начини за възпитаване у децата и техните семейства в 
благотворителност.

основна цел: Възпитание в благотворителност на децата и техните семейства, чрез организиране на 
различни съвместни благотворителни дейности. 

задачи:
1. Запознаване на децата и техните семейства с необходимостта от помощ и благотворителност за 

различни поводи.
2. да приобщим децата и техните семейства пряко в дейностите насочени към благотворителност, ка-

то се създаде възможност децата активно да участват с идеи и дейности.
3. Разширяване и изграждане на устойчивост на идеята за благотворителност в детска градина „джа-

ни Родари“, и постигане на определени резултати от съвместно участващите в благотворителните 
дейности – деца, родители и педагози, местната общност и общественост. 

основавайки се на целта и задачите, които сме си поставили се насочихме към създаване на подхо-
дяща програма от дейност за възпитание в благотворителност.

Ръководихме се от идеята, че обучението на децата за даряване може да бъде полезно и за родите-
лите, и за децата. да се научим да даваме и помагаме на другите, дава на децата чувство за съпричаст-
ност, за доброта и полезност. 
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каква е възрастта, на която да представим децата си идеята за милосърдие? 
Родителите трябва да запознаят децата си с благотворителни дарения, когато са на около три или че-

тири години. много малки деца често не осъзнават, че други хора имат собствени чувства, идеи и емо-
ции. когато навършат три години, децата започват да разбират и уважават факта, че всеки един от нас 
има вътрешен живот. Знаейки, че другите хора имат чувства, децата могат да започнат да развиват и усъ-
вършенстват чувството за съпричастност. тази способност за съпричастност е самата основа за благотво-
рителност. С благотворителността, децата развиват по-добра перспектива за живота. тъй като децата по-
магат на другите, които са в нужда, те бързо ще научат колко са щастливи и удовлетворени, което ще про-
мени цялостния им поглед върху живота, сега и в бъдеще.

една от основните задачи е работа със семейството и родителите, които са пример за децата си. Раз-
бира се благотворителността, като пример трябва да започне от родителя. децата имитират родителите и 
членове на семейството и начина, по който те действат. ако те видят, че родителите се занимавате с бла-
готворителни дейности и организации, повече от вероятно е те да последват примера. 

ето няколко насоки за насърчаване и участие в благотворителна дейност.
говорете с децата и родителите за благотворителност. обсъдете как благотворителността се свързва с 

ценностите, които притежава семейството. кажете на децата, какво означава благотворителност, обсъде-
те как благотворителните организации помагат на другите и дори говорете за начините на даване на бла-
готворителни средства – дрехи, пари, хранителни продукти, цветя, труд, посещение на болни и стари хо-
ра, подарък за дете в нужда и други. насърчете ги да даряват стари играчки, училищни принадлежности 
и дрехи на други нуждаещи се деца.

покажете им добър пример за благотворителност. тук е много важно семейството да даде пример, 
което е ценен урок за децата. даряване на консервирани продукти на бездомни хора, пускане на пари в 
оставени кутии за помощ в магазин за хранителни стоки, за да помогнете на благотворителна организа-
ция, или събиране на дрехи и да ги дадат на нуждаещи се. по този начин децата получават пример.

има много възможности в семейството за разгръщане на благотворителност. примерите възпитават 
детето да дарява. ето най-честите предложения към семейството за благотворителност.

използвани дрехи – един чудесен начин да научим детето на благотворителност е да дарявате упо-
требявано облекло. минете през собствения си гардероб и вземете дрехи, от които нямате нужда или не 
носите. позволете на вашите деца също да направят това. дрехи и други предмети, като обувки и играч-
ки, също могат да бъдат дарени. когато сте готови да дарите тези предмети, вземете децата си заедно с 
вас, така че те да получат опит за даване на другите.

друга възможност е да помогнете на децата да дават храна на домашни любимци. повечето деца 
обичат животните. излезте, закупете храна за котки или кучета и нахранете бездомни кучета и котки. не-
ка децата прекарат известно време да играят с животните.

можете също така да научите децата за благотворителност просто, като помагате на съседите си. мо-
же би има по-стари хора, на които да помогнете за двора или за къщата. 

помолете децата да ви помогнат да закупите и спестите хранителни продукти. друга идея е да се на-
пълни кошница, пълна с хранителни продукти, и да се отнесе в нуждаещо се семейство. нека децата по-
магат да избират храни и да им позволят да украсят кошницата или пакета, за да го дадат на някой, кой-
то се нуждае от него.

В нашата практика сме организирали много съвместни благотворителни дейности. основна цел за нас е 
активно включване на семействата и на самите деца. така придобихме добър опит и постигнахме големи ре-
зултати, като по-голяма отзивчивост и проявена по-голяма съпричастност и инициативност от родителите и 
децата при благотворителните дейности. Ще ви предложим, някои от нашите благотворителни инициативи.

Фигура 1. Инициатива „Дари играчка“
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Благотворителна дейност „дари играчка“ (фиг. 1). В инициативата да подарят свои играчки на децата 
в детската градина се включиха децата, наши възпитаници учили в детската градина, учители, родители. 
децата бяха много щастливи от получените подаръци.

Фигура 2. Инициатива „Дари плодове за здраве“

на Фигура 2 е представен момент от благотворителната акцията на майка на дете от детската гради-
на, която дарява плодове и прави фреш на децата от групата, за да са здрави. детето се чувства щастли-
во и гордо със своята майка.

Фигура 3. Инициатива „Храни и дрехи за хора в нужда“

Беше осъществена благотворителна акция от родители и педагози за даряване на храни и дрехи на 
хората от „Центъра за стари хора“ и „Центъра за хора с увреждания“ в гоце делчев (фиг. 3).

Фигура 4. Инициатива „Засаждане на цветя и дървета“

Всяка година на „празника на Земята“ 22 април, родители и деца и местната общност се включват в 
благотворителност с труд, цветя, храсти и дръвчета при засаждане и облагородяване двора на детската 
градина (фиг. 4). Беше проявена благотворителност от децата и родителите, които донесоха теменужки 
за засаждане на обновеният вход на детската градина (фиг. 5). 
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Фигура 5. Инициатива „Засаждане на теменужки“

Фигура 6. Инициатива „Благотворителност за храма“

Благотворителна кауза на ръководството на детското заведение, децата, обществения съвет на роди-
телите и църковното настоятелство и местната общност за събиране на средства за се дострои храмови-
ят комплекс „Възкресение Христово“ в квартала, в който основно живеят семействата на децата. деца от 
детска градина „джани Родари“ в гоце делчев изнесоха благотворителен концерт в храма. Събраната су-
ма от 2608 лева бе предадена на н.в.п., неврокопски митрополит Серафим (фиг. 6).

Фигура 7. Инициатива „Благотворителност за Великден“

по случай Великден беше организирана благотворителна изложба от рисунки и колажи на децата. 
Средствата, бяха дадени за храма „Възкресение Христово“ в квартала (фиг. 7).
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Фигура 8. Инициатива „Българската Коледа“

деца, родители и екипа от педагози на група „Буболечки“ от дг “джани Родари“ се включи в благот-
ворителната инициатива „Българската коледа“ (фиг. 8). 

Благотворителната дейност има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на зна-
чими проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца. 

Фигура 9. Инициатива „Дари капачка – спаси живот“

децата участваха активно в благотворителната кампанията „дари капачка – спаси живот“ (фиг. 9). на 
децата им бе обяснено, че чрез събиране и рециклиране на пластмасовите капачки, ще се купува живо-
тоспасяващо медицинско оборудване за бебета и малки деца. 

особено важно е децата да се учат, че са част от по-голяма общност и че всички ние сме отговорни 
за хората около нас. давайки ценността на благотворителността като централна роля в динамиката на се-
мейството, насърчаваме детето да израсне със силно чувство на състрадание и благотворен дух. Всеки 
път, когато детето вижда да се дарява нещо, то подсилва доброто поведение и дава възможност да се 
обясни защо е важно да се даде и с какво се помага на нуждаещите се.

В заключение можем да направим следните изводи: възпитанието на децата в благотворителност е 
важно да започне още от ранна възраст. Благотворителната дейност е съвместна дейност, в която трябва 
да участват всички – деца, родители, педагози, местната общност и само тогава тази дейност има силно 
въздействие върху поведението на детето. активното включване на детето да помага и дарява, възпита-
ва у него съпричастност и удовлетвореност за добро и благородство.


