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CharitY – a lesson on hUManitY and Kindness
nevena angelova Gushkova, Velichka Georgieva Chevganova
first Primary school „st . Cyril and st . Methodius“, Gotse delchev

abstract: this article describes good practices and initiatives of the club „Give a hand“ to the First Primary 
school „st. Cyril and st. Methodius“, Gotse Delchev, related to volunteering and charity. Charity and volunteer-
ing are a social responsibility, because every helping hand is a sign of good hope. volunteering is an integral part 
of charity and will instil in your child discipline and a sense of responsibility. 

Daily charity is something that helps people look beyond their own world. in this way, people and the nation 
as a whole grow. For the students and pedagogical specialists of the First Primary school „st. Cyril and st. Meth-
odius“, charity is a generosity that creates moral beauty. 

the collective charity we all strive for as a team brings emotional and physical benefits to all. she develops 
communication skills, organization, time management, teamwork, and valuable knowledge.
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доброволчеството е добродетел, която е призната и оценена от обществата години наред. В съвре-
менния свят „доброволчеството“ е ценност, средство и начин за подпомагане на хора, неспособни са-
ми да се грижат за себе си, подпомагане на обществото в критични моменти или природата като цяло. 
чрез доброволческата дейност хората много често получават повече, отколкото дават. не се имат в пред-
вид материални награди, а удовлетворението, при оказана помощ на хора в неравностойно положение, 
а светът е пълен с такива1. 

на 27 април 2016 г. в първо основно училище „Св. св. кирил и методий“, град гоце делчев се учреди 
доброволчески клуб „подай ръка“. клубът е подкрепен от Ръководството на училището, Руо благоевград 
и „timeHeroes“. при учредяването на клуба присъстваха двадесет и осем ентусиасти, които взеха активно 
участие при избора на име и лого. клубът е вдъхновение за много голяма част от учениците, които с ра-
дост се включват в доброволческите дейности.

Фигура 1. Клуб „Подай ръка“ – лого 

Според педагогическите специалисти и учениците, участници в клуб „подай ръка“, доброволчеството 
носи позитивна промяна за хората и обществото като цяло. то помага на доброволците да разберат света 
около себе си и да развият у тях редица ценни личностни умения и качества. В екипа на клуб „подай ръ-
ка“ работят млади и отговорни хора, които се асоциират не само с основната задача и предназначение на 
клуба, но и с нейната мисия, възгледи и идеали. Всички те притежават личностни качества като състрада-
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телност, съпричастност и висока степен на отговорност, които са високо ценени. основният двигател на 
клуба е вярата в доброто, позитивизма и доброто отношение между хората.

 
Фигура 2. Клуб „Подай ръка“ – участници 

убежденията на клуба са, че всеки добър акт е от значение, след като носи радост поне на едно живо 
същество. клуб „подай ръка“ се включва в толкова благотворителни и доброволчески дейности, колкото 
времето и възможностите позволяват. основните цели, към които се стреми клубът са:

 y отдаденост и съпричастност – начин за подкрепа към дадена кауза, за развиване на емоционална-
та интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и 
съпричастен;

 y Разбиране и приемане на разнообразието – разширява кръгозора чрез взаимодействието с хора, 
понякога съвсем различни от нас – хора на различна възраст, с различни виждания, умения и про-
фесии, представители на различна религиозна или етническа общност, възрастни и деца в нерав-
ностойно положение или идващи от коренно различна социална среда; 

 y позитивизъм и надежда за бъдещето – осигурява положителни, структурирани и осмислящи вре-
мето дейности;

 y нагласа за учене – участниците имат възможността да се докоснат до сфери на дейност, изискващи 
от тях развиването на нови умения и компетентности, креативност и справяне с неочаквани пре-
дизвикателства.

 y комуникативни умения – изисква работа в екип и общуване с множество хора, дава възможност за 
създаване на нови контакти и дори приятелства2.

За всеки член на клуба, благотворителността и доброволчеството са социална отговорност, защото 
всяка подадена ръка е знак за добра надежда. Създаването на добро не винаги е свързано с големи па-
рични средства, но винаги опира до най-човешкото дело, а именно отварянето на сърцето истински и да 
подаването на ръка в моментите, когато някой се нуждае от това. доброволчеството и благотворител-
ността не се изчерпват с даването на пари. доброволчеството е неразривна част от благотворителността 
и възпитава у детето ви дисциплина и чувство за отговорност. благотворителността помага на хората да 
погледнат отвъд собствения си свят. по този начин израстват те и нацията като цяло.

В клуб „подай ръка“ всяко изпълнение на дейностите е изпълнение на „мисия“, а мисията сама по се-
бе си е кауза, която създава добро. Разпространението на доброто от последователи води до позитивна 
промяна в обществото. от момента на създаването си клуб „подай ръка“ осъществява многобройни ми-
сии, към които се присъединяват все повече ученици. участваме в благотворителни акции, подкрепящи 
деца в неравностойно положение или нуждаещи се от лечение, посещаваме възрастни хора в социални 
домове, носим настроение и усмивки.

Видове доброволчески мисии, които клубът осъществява:
i. Собствени мисии – инициативи, които клубът сам инициира и осъществява.
1. мисии - 2016/2017 г.
Скоро след основаването си клуб „подай ръка“ реализира своята първа мисия. по повод най-детския 

празник 1 юни, през 2016 г. се проведе благотворителна инициатива за малки и големи деца под мотото 
„моето сърце е съпричастно!“, с цел подпомагане на деца в нужда. мероприятието се проведе в двора 
на училището под формата на благотворителен балонен базар. Срещу дарение от 1лв. всеки подкрепил 
каузата получи специален детски балон в знак на своята съпричастност в подкрепа на нуждаещи се деца 
от училището. В мисията участваха и родители, последвали добрината на децата си.
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Фигура 3. Мисия „Моето сърце е съпричастно“ 

Фигура 4. Балонен благотворителен базар. 

За учениците и педагогическите специалисти в първо оу „Св. св. кирил и методий“, благотворител-
ността е щедрост, която създава морална красота. колективната благотворителност, към която всички ек-
ипно се стремим носи емоционални и физически ползи за всички. тя развива умения за общуване, орга-
низиране, управление на времето, работа в екип, както и ценни знания. тези умения и знания често се 
придобиват само с практика. човек е мотивиран, когато знае, че това, което прави, допринася за смисле-
на кауза и развива самия него като добър човек.3 постоянството през годините превръща благотворител-
ността в неразривна част от ценностната система всяко дете, което расте като добър човек.
Следващата смислена кауза на доброволчески клуб „подай ръка“ е мисия „будители“. В навечерието 
на празника на народните будители, участниците в доброволческия клуб се включиха в инициатива на 
международната организация „time Heroes“. те посетиха ддлРг „иван кюлев“ и дом за възрастни хора 
в гр. гоце делчев. С проведената мисия „будители“ доброволците популяризираха делото на народните 
будители и борци за свобода.

Фигура 5. Посещение на Дом за възрастни хора, град Гоце Делчев
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Фигура 6. Посещение на ДДЛРГ „Иван Кюлев“, град Гоце Делчев

да се прави добро има точно толкова силен ефект, колкото върху човека, който оказва помощ, толко-
ва и върху този, който я получава. Според проучванията благотворителната доброволческа дейност вли-
яе благоприятно едновременно на емоционалното и физическото състояние на хората. Социалната свър-
заност помага щедростта да се превърне в положителни усещания, а работата в екип, носи радост, пози-
тивизъм и удовлетворение.4 

коледа е един от най-обичаните зимни български празници. учениците от клуб „подай ръка“ реали-
зираха поредната си мисия, наречена „коледни вълшебства“. Завладяващата коледна магия учениците 
пренесоха и в дневен център за деца и младежи с увреждания „Символ на любовта“, гр. гоце делчев. уче-
ниците изнесоха празничен концерт с много песни и стихотворения, и така създадоха нови приятелства. 
празничният концерт завърши с размяна на ръчно изработени подаръци. клуб „подай ръка“ подари на 
своите нови приятели ръчно изработени ангелчета, които да ги закрилят и пазят.

Фигура 7. Мисия „Коледни вълшебства“ в Дневен център за деца и младежи 
с увреждания „Символ на любовта“, гр. Гоце Делчев

убедени сме, че един от най-важните аспекти за възпитанието на децата е формирането на широк 
мироглед, загриженост и социална ангажираност, проява на състрадателност и толерантност. още в на-
чален етап на основното образование, децата  научават колко е важно да подадеш ръка за помощ и да 
дариш усмивка.

част от мисия „коледни вълшебства“ е и посещението на „дом за стари хора“, град гоце делчев, къ-
дето учениците поздравиха възрастните хора. 

Фигура 8. Мисия „Коледни вълшебства“ в «Дом за стари хора», град Гоце Делчев

Всеки един празник е повод за клуб „подай ръка“ да усмихне нечии очи. по традиция на първи март, 
учениците посрещнаха своите съученици и учители и ги закичиха мартенички за здраве, щастие и късмет.
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Фигура 9. Мисия „Баба Марта“

2. мисии - 2018/2019 г.
през юни 2018 г., доброволците от клуб „подай ръка“ показаха обичта си към сънародниците по све-

та. те помогната на нуждаещи се българчета, живеещи в албания.  С част от средствата, събрани на бало-
нения първоюнски базар децата закупиха книжки, ученически пособия и микроскоп. 

Фигура 10. Част от доброволците от клуб „Подай ръка“ 
с подаръци за българчетата в Албания

на 20.12.2019 г. клубът отново да гостува в дома  за стари хора гр. гоце делчев. проведохме мисия“ 
Вълшебна коледа“ с новото попълнение от четвъртокласниците. децата се готвиха с голямо желание и се 
радваха, че могат да зарадват възрастните хора.

Фигура 11. Мисия „Коледни вълшебства“ в «Дом за стари хора», град Гоце Делчев
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ii. Външни мисии – включване в мисии, инициирани от други организации.
1. мисии - 2016/2017 г.
през октомври 2017 година,  учениците от клуб „подай ръка“ и училищния съвет на децата към пър-

во основно училище „Св. св. кирил и методий“ се включиха в международната инициатива „имаш сила-
та – бъди приятел!“ на „Cartoon Network“. Целта на инициативата е да покаже на децата какво е да си ис-
тински приятел, да си добре настроен към другите и да им даде увереността да се справят с насилници-
те. учениците разсъждаваха върху темата за приятелството и конкретно „какво е да бъдеш приятел?“, а 
след това създадоха свой дизайн за значки за приятелството, публикувани в сайта на „Cartoon Network“. 

Фигура 12. Значки на приятелството на клуб „Подай ръка“

доброволците от клуб „подай ръка“ и ученически съвет към първо основно училище „Св. св. кирил и 
методий“ активно се включиха в инициативата на „time Heroes“ за даряване на мартенички с цел осигу-
ряване на средства за активна рехабилитация, терапевтични занимания и грижи за деца от медицински 
център „деца с проблеми в развитието“, град София.

учениците създадоха работилница за изработване на мартеници. С вдъхновение, желание и добро 
настроение, водени от добротата и инициативността, доброволците създадоха неповторима творческа 
атмосфера, а резултатите бяха впечатляващи и оригинални.

инициативата е подкрепена и от голяма част от учениците в училището, които с голямо желание пус-
каха мартенички в поставена за целта кутия.

Фигура 13. Мисия „Щастлива баба Марта“

доброволците от клуб «подай ръка“  се включиха в поредната мисията на „timeHeroes“. те разпеча-
таха и разлепиха плакати, с които популяризираха конкурса за рисунка на Фондация „тебешир“ – „моят 
учител е супергерой“, за ученици от 1 до 12 клас. конкурсът провокира децата да се замислят какво озна-
чава да бъдеш учител и какви са качествата и уменията, или иначе казано „суперсилите“ на добрия учи-
тел.
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Фигура 14. Мисия „Моят учител е супер герой“

2. мисии – 2018/2019 г.
добрините на клуб „подай ръка“ са неизчерпаеми. към мащабната акция за събиране на капачки „да 

дарим надежда В гоце делчев“ в град гоце делчев се присъедини и клуб „подай ръка“. Събраните капач-
ки бяха предадени за рециклиране, а със средствата от тях беше  закупена апаратура за неонатологично-
то отделение в мбал „иван Скендеров“, град гоце делчев.

Фигура 15. Участие в инициатива „Да дарим надежда в град Гоце Делчев“ 1

Фигура 16. Участие в инициатива „Да дарим надежда в град Гоце Делчев“ 2

3. мисии – 2019/2020 г.
поради големия ентусиазъм, с който се включиха децата в кампанията за събиране на капачки, Ръ-

ководството на училището направи подарък на клуба за новата 2020 г. специална „къщичка за капачки“. 
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Фигура 17. Къщичка за капачки

през последните четири години в доброволческата дейност на клуб „подай ръка“ се включиха мно-
го ученици от училището ни. С радост установяваме, че тези, които вече не са при нас, продължават да са 
доброволци и в новите си училища. удовлетворени сме, че поне мъничко сме успели да променим ста-
тистиката в полза на страната ни и сме провокирали доброто в нашите ученици. доброволният труд въз-
питава ценности, уважение и съпричастност. качества, към които ръководителите на клуб „подай ръка“ 
се стремим да възпитаваме у младото поколение. 

Възпитанието на децата е една от най-трудните и отговорни задачи в съвременния свят. нравственото 
възпитание е важно за всяко дете. към него се отнасят общоприетите норми на взаимоотношения между 
хората – вежливост, тактичност, дружелюбност, уважение, морал. културата да се помага, съпричастност-
та и проявата на доброта са част от нравственото възпитание на децата. Формирането на тези добродете-
ли става по пътя на добрия пример на възрастните [1]. примерът с доброволчеството е добър и води до 
добрини, а именно възможност за активно участие в промяната на общността, средата, организацията, 
взаимоотношенията, към което се стремим ръководителите и членовете на клуб „подай ръка“ към пър-
во основно училище „Св. св. кирил и методий“, град гоце делчев. 
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