Най-добре
учим заедно
Доклад за дейността на фондация „Заедно в час” 2020/2021

По инициативата
и с финансовата
подкрепа на фондация
„Америка за България“

„Заедно в час“ работи за
осигуряване равен достъп
до качествено образование
на всяко дете в България,
като развива нови учители,
подкрепя цели училищни екипи
и изгражда партньорства за
въвеждането на добри практики в
образователната система.

Обръщение на изпълнителния директор

Най-добре
учим заедно
След последните години, в които учителите и учениците прекараха
повече време пред компютрите вместо един срещу друг в класната
стая, все по-често си задавам въпроса разбираме ли кое е най-важното в процеса на преподаване и учене?
Има много рамки, които дефинират качественото образование и
уменията на XXI век. Ако обаче направим крачка назад, ще си припомним, че учениците са човешки същества и се нуждаят от някои доста универсални неща. Най-вече от това да знаят, че бъдещето им
зависи от самите тях и да разберат как могат да го направляват
чрез собствените си действия. За тази цел трябва да познават, разбират и да ги е грижа за самите тях, но и за околните и света. Нуждаят се също от усещането, че някой друг вярва в тях и ги зачита.
От най-голямо значение за ученето на децата пък са възрастните
- родители и учители. За да са мотивирани да дадат максимума на
учениците, учителите се нуждаят от свобода да експериментират,
възможности за самонаблюдение и общност, с която да споделят
прозренията, проблемите и победите. Гласът им трябва да се чуе.
И също имат нужда от подкрепа - от родителите като партньори,
и от професионалисти, посветени на тяхното кариерно развитие.
Училището е организация от хора - екип с обществено зададена мисия и лидер, който да ги ръководи, за да свършат добре работата си.
За да управляват училища добре, директорите също се нуждаят от
автономност и лиценз да експериментират и поставят смислени
цели, от яснота какво се очаква от тях и за какво дължат отчетност, от помощ, за да се научат да ръководят екипа си по-добре, от
мрежа за колегиална подкрепа.
В „Заедно в час“ поставяме всички тези нужди на преден план. Учим
заедно с всички наши партньори как най-добре да се посрещнат, търсим решения и споделяме опита си - независимо дали рамо до рамо,
или от разстояние в електронна среда.
Този доклад събира важни акценти от годината с поглед напред.
Двете ни програми - „Нов път в преподаването“ и „Училища за пример“, разширяват обхвата и въздействието си. Заедно с фондация
„Америка за България“ започнахме и нова програма „Учим заедно“ за
преодоляване на образователните предизвикателства от пандемията. След издаването на първия буквар за ученици с различен майчин
език сме още по-уверени да създадем и разпространим още полезни
учебни материали по темата. Започваме нов мащабен проект на европейско ниво с партньори от МОН, РУО и синдикати за ефективно
наставничество и обучение на нови учители. На prepodavame.bg споделяме полезни ресурси, курсове и уроци за учители. И накрая, но не
и по важност - продължаваме да градим нашата общност, да се подкрепяме и да разчитаме едни на други - повече от всякога.
Защото учим най-добре заедно.
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Траян Траянов,
Изпълнителен директор
на фондация „Заедно в час“

Кои сме ние

Кои сме ние?
„Заедно в час“ е неправителствена организация, създадена през 2010 г., която
работи за това всяко дете в България да
има равен достъп до качествено образование. Фондацията е създадена по инициативата и с финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за България“ и е част
от глобалната мрежа Teach For All.

Нашите програми

Основните сфери на дейност на фондация „Заедно в час“

Привличаме, подбираме, обучаваме и подкрепяме силно мотивирани професионалисти и завършващи студенти да стават вдъхновяващи учители в цялата страна. За две години те опознават пряко предизвикателствата в образователната система и допринасят за успеха на учениците си. А след това използват
наученото, за да продължат развитието си като успешни учители, директори, социални предприемачи или
съмишленици на нашата кауза.

Обучаваме и подкрепяме училищни екипи с разнообразен профил от цялата страна да подобряват преподаването и управлението в училището, като допринасят за успеха на всеки ученик. Програмата е двугодишна
и включва задължителен модул лидерство в училище и обучителен курс по избор за училищния екип: умения
на XXI век, STEM, български за многоезични деца и социално-емоционални умения.

Стимулираме училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване
на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците. С финансовата подкрепа на Фондация
„Америка за България“ осигуряваме грантове за реализирането на най-добрите училищни проекти, които
имат ясен план, визия за устойчиво развитие и потенциала да се приложат успешно и на други места в
страната.
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Това обаче не е всичко
Паралелно с трите програми „Заедно в час“ непрекъснато търси начини за създаването и споделянето на все
повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни
ученици, класни стаи, училища и общности. Сред най-значимите инициативи в тази посока са:

Дългосрочни партньорства и съвместна работа на всички нива на
образователната система - с Министерството на образованието
и науката, регионални управления по образованието, синдикати,
общини, бизнеси и граждански организации.

Участие в работни групи в МОН и изготвяне на становища
по политики и значими проекти, свързани с образованието.

Споделяне на полезни ресурси за преподаване, добри практики,
уроци и възможности за учители през специализирания
сайт prepodavame.bg и други информационни канали.

Разработване и популяризиране на учебни материали
и ресурси за деца с различен майчин език.

Регионални и национални форуми за учене между учители,
обучения, практически наръчници, бели книги и конференции за
умения на XXI век, ключови компетентности и професионално
развитие на учители.

В „Заедно в час“ вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици в българското
образование е възможна само ако всички в системата работим заедно, стъпвайки на своята перспектива и опит. Затова вече 11 години не спираме да градим силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмите ни и разнообразни партньори от всички сектори. Убедени сме, че
това е начинът за въвеждането на устойчиви политики и практики за подобрение на образованието за всяко дете в България.
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Нашата учебна година - 2020/2021

Последната година в събития,
постижения и снимки
Учебната 2020/2021 година беше динамична и изпълнена с разнообразни предизвикателства за цялата образователна общност. В тези две страници събираме основните събития, постижения и ключови промени за
„Заедно в час“ и програмите ни.

Випуск 2019–2021
Още 34 души завършиха програма
„Нов път в преподаването“.

Започнахме нова програма
„Учим заедно“ за подкрепа на
училищата в преодоляването
на образователните предизвикателства от пандемията.

27 са новите „Училища за
пример“
във втория
випуск на
програмата.

„Заедно в час“
и СБУ изпълняват част от
дейностите
по Национална програма
„Мотивирани
учители“ на
Министерството на
образованието
и науката.

Разпространихме първия
специализиран
буквар за деца
с различен
майчин език
„Четем с Ася и
Явор“ до над
15 000 ученици.

Първо издание на благотворителното спортно събитие
„Предизвикай се с кауза“ обедини
хиляди хора в България и по света в подкрепа на „Заедно в час“.

Нови региони

През 2020 г. започнахме работа
във Варна, Бургас, Шумен, Сливен,
Ямбол, Търговище, Добрич, Видин,
а през 2021 г. - в Силистра,
Благоевград, Русе, Кюстендил.
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Над 20 000

учители използват вече сайта
prepodavame.bg

www.zaednovchas.bg

Изпълнителният директор
на „Заедно в час“ до 2019 г.
Евгения Пеева-Кирова беше
зам.-министър на образованието в първия служебен
кабинет на Стефан Янев.

„Заедно в час“
се присъедини
към Хартата
на многообразието в
България.

Над 600
ученици
в Лятна
академия
от България и
над 20 държави.

„Заедно в час“ получи отличителен
знак „Аз гарантирам щастливо
детство“ от Държавната агенция
за закрила на детето (ДАЗД).

Изпращаме безплатен седмичен бюлетин с идеи и полезни
теми за учители до
над 17 000 абонати.

86 са новите
учители

от випуск 2021-2023 в програма
"Нов път в преподаването". Те
бяха избрани от рекорден брой
кандидати - над 3000.

Десетки национални и регионални отличия по повод 24 май
получиха учители, директори
и възпитаници от програмите
на „Заедно в час“.
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4 отличия
в класацията „40 до 40“,
категория
„Образование“
на Дарик радио
за възпитаници на „Заедно
в час“.

Обхват и въздействие 2021/2022

Обхват и въздействие
„Заедно в час“ обучава и подкрепя учителите и училищата
в България да осигуряват качествено образование за всяко дете.

157

настоящи участници

395

възпитаници
на програмата

79%

от възпитаниците на
програмата остават да
работят пряко в
образованието

33

нови училища партньори
(от общо 87 в 20 области)

7600+

достигнати
ученици

49

училища в програмата
в 21 области

445

учители, директори,
зам.-директори в програмата

Разнообразни
училища

*Програма “Учим
заедно” все още е
в процес на подбор
на участници към
момента на излизане на това издание, затова не е
включена статистика за обхвата и
въздействието на
програмата.
*Информацията
е актуална към 15
септември 2021 г.

Начални, основни, средни,
математически,
профилирани, професионални
гимназии и спортно училище

Курс
„Лидерство
в училище"

и 4 избираеми курса STEM, умения на ХХI век, социално-емоционални умения и езикова подкрепа

24 000+

достигнати ученици

13

становища и
коментари по
образователни
политики

1574

обучени учители, директори и
експерти от РУО извън програмите
„Нов път в преподаването“ и
„Училища за пример“
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Вдъхновяващи истории
за нашата работа
прочетете тук .

Обхват и въздействие 2021/2022

Подготвяме учениците за професиите на бъдещето и пълноценното им
участие в обществото, като развиваме ключови умения и нагласи.
преподаваме.bg
Сайтът prepodavame.bg е най-голямата и бързо развиваща се образователна платформа за педагогически специалисти в страната, където всеки начинаещ или опитен
учител намира адекватна информация, съвременни уроци и приложими стратегии по
разнообразни образователни теми. Сайтът е създаден от екипа на фондация „Заедно
в час“ първоначално като платформа за споделяне на добри практики от международния проект FIERST.

400+

публикации

20 000+

потребители
(учители и директори)

150

видеоурока за дигитални
платформи за образование

1 пълен
видеокурс

20+

уебинара за учители

5 основни
теми:

социално-емоционално учене,
умения на XXI век, работа с
родители, подкрепа на многоезични ученици, добри практики
от класни стаи и др.
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Разбираш ли езика на училището
Проектът „Разбираш ли езика на училището“
цели да създаде полезни учебни материали и
ресурси за обучение и подкрепа на ученици с
различен майчин език от българския. Проектът се реализира от началото на 2020 г. от
„Заедно в час“ с партньорството на сдружение „Интернационална Асоциация ЕдюкАрт“
и фондация „Тръст за социална алтернатива“. Първият буквар за многоезични ученици
„Четем с Ася и Явор“ е част от проекта.

Разпространени

Над 5000
бувара

Програма "Компетентности"

до над 300 училища и още родители,
доброволци и детски градини
(до 1.11.2021).

Над 1400

онлайн сваляния на буквара
от цял свят

Над 30

Програмата цели да развие капацитета на учители, директори и експерти от Регионалните управления на образованието (РУО) за прилагане на компетентностния подход (преподаване на умения) в
класната стая, като стъпва на опита на „Заедно
в час“. Партньори в програмата са Министерството на образованието и науката, РУО София област,
РУО Враца, РУО Пловдив. Програмата има два модула - за експерти и за директори и учители.

допълнителни обучителни материали
и Наръчник за интегрирана езикова
подкрепа за всички учители в средното
образование.

Създадена
езикова
диагностика
за многоезични ученици
в начална степен.

Над 300

дарители от цял свят

11

обучени експерти

400+

обхванати учители и
директори и близо 2300 ученици

92%

от учениците без проявления на избрана компетентност демонстрират напредък след програмата

Висока оценка
за подкрепата и обученията
(4.2 от 5).

Изготвени
препоръки

за въвеждане на програмата на
национално ниво
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Нашите партньори и съмишленици

Каузата, която
обединява всички
Работим на всички нива в образователната система в партньорство с
МОН, институции, НПО и бизнес, за да осъществим устойчива промяна
в образованието.

Първите партньори Фондация
„Америка за България“
„Достъпът до качествено образование на всяко дете
е необходимо условие за развитието на жизнен частен
сектор и демократично общество. За нас от Фондация
„Америка за България“ това означава да подкрепяме преподавателите в усилието им да подготвят младите
хора за професиите на бъдещето. Фондация „Заедно в
час“ има ключова роля за постигане на тази цел. Създадохме я преди повече от 10 години и за това време тя се
наложи като една от най-уважаваните, компетентни и
разпознаваеми организации в сферата на образованието.
Успехът и зрелостта на „Заедно в час“ продължават да се
разгръщат, всички сме свидетели на нейния положителен принос. За последните две години програмата „Училища за пример“ успява да предостави качествено обучение
по лидерство и интерактивни методи на преподаване за
над 400 учители и директори в страната. Уверени сме,
че по този начин учителската общност ще е по-силна, а
образователните потребности на педагозите и учениците ще бъдат подкрепени по още по-убедителен начин.
За нас е чест да си партнираме с фондация „Заедно в час“
и очакваме продължаващия й положителен принос в образованието.“
Наси Шилър
президент на Фондация „Америка за България“

За Фондацията
Фондация „Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията
развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. Даренията и програмите на Фондацията въплъщават щедростта на американския народ и
най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.
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Управителен съвет на
фондация „Заедно в час“
Председател: Христо Манов
Атанас Гаров, Мина Димитрова, Мирослав Стойчев, Росен Богомилов,
Светозар Георгиев, Татяна Найденова, Траян Траянов, Зоя Паунова
*Информацията за членовете на Управителния съвет е актуална към 30 октомври 2021 г.

Работата ни
подкрепят с индивидуални дарения и

над 500
дарители от цял
свят.

Корпоративни партньори
Програмите на „Заедно в час“, както и всички допълнителни дейности и проекти на фондацията се осъществяват и с щедрата подкрепа на редица корпоративни партньори. Те споделят визията ни, че качественото
образование е дългосрочна инвестиция в икономиката и развитието на страната. Бизнес партньорствата
на „Заедно в час“ са с разнообразни формати, което позволява на всяка компания да намери най-подходящия
начин да въвлече своите служители и мениджмънт в подкрепа на мисията на „Заедно в час“. Част от най-популярните формати са:
спонсорство или участие в наше голямо събитие
като „Предизвикай се с кауза“ или „Търг на звездите“;
организиране на тиймбилдинг дейности с кауза
(рисуване, викторини, ескейп стаи и др.);
маркетинг с кауза и предлагане на услуга/продукт
с включено дарение в цената;

гостувания в класни стаи като ролеви модели за
учениците, менторство на учители, провеждане на
обучения и др.
Всеки един дарител е наш ценен съмишленик, който
вярва в потенциала на всяко дете в България да се
развива и да бъде успешно!

Златни

Сребърни

Бронзови
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Партньорства и
събития на фокус
Спорт за образование, или първото издание на „Предизвикай се с
кауза“
Хиляди хора от България и различни места по света изпитаха физическите си възможности на 30
май 2021 г. и се включиха в първото издание на благотворителното спортно събитие „Предизвикай
се с кауза“. Инициативата набра 56 000 лв. за каузата на фондация „Заедно в час“. Организирахме това
нестандартно спортно събитие с цел да обединим
всички, които вярват, че образованието е ценност
за цялото общество, като ги провокира в рамките
на един ден да изпълнят лично спортно предизвикателство. Посланици на събитието бяха любими
български спортисти, актьори и популярни личности като Сани Жекова, Йордан Йовчев, Кубрат Пулев, Краси Георгиев, Алек Алексиев, Дария Симеонова
и други. Събитието беше подкрепено и от редица
бизнес партньори, които откриха страхотен начин
за сплотяване на екипа след дългата зима и пандемията. Сред тях са Nexo, Garitage Park, Garitage
Sports Center, зала „Левски София“, детска градина
„Веселото Гардже“, Vlado Volley, CrossFit Vitosha, BRUM
Scooters и Logiscool.
През пролетта на 2022 г. предстои второто издание на инициативата, а преди това всеки може да
отправи предизвикателство към приятел, като
купи и подари благотворителна бандана на събитието от сайта ни https://zaednovchas.bg/sport/

Завъртане на глобуса на
любопитството с Булсатком
През декември 2020 г. намерихме верен партньор в
Булсатком, за да подкрепим още повече учители и
училища в цялата страна да осигуряват качествено
образование на своите ученици.
Заедно направихме тв пакета „Глобус“ на тв оператора благотворителен, като 50 стотинки от месечната такса на всички абонаменти за тв пакета
отиваха за каузата на „Заедно в час“. По този начин

освен подкрепа за българското образование абонатите на Булсатком имаха достъп още до едни от
най-добрите научнопопулярни канали с филми за света, природата и живота на земята.
Ето и резултатите до края на септември 2021 г.:
» Над 60 000 активирани месечни абонамента
» Набрани 33 235 лв.
» Споделени полезни идеи за учене с телевизия и научнопопулярни филми до над 16 000 учители и родители.
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Каузата, която обединява всички

Вдъхновяващи гости
в класната стая с инициативата
„Ролеви модели“

Звездна подкрепа за учениците
с десетия Благотворителен
търг на звездите

Още от първите години на своята работа в „Заедно
в час“ вярваме, че личният пример е един от най-силните мотиватори както за учениците, така и за
цялото общество. Затова и насърчаваме и подкрепяме участниците в нашите програми да канят в
класните си стаи успешни хора, които да споделят
опита си с учениците и да им вдъхват увереност в
пътя към осъзнатото учене и сбъдване на мечтите.
Последните години в свързването на учителите с
успешни професионалисти от различни сфери ни помагат много партньори от бизнеса, които виждат
в инициативата полезна възможност за своите служители да допринасят за по-доброто образование в
България. Само за учебната 2020/2021 г. осъществихме над 70 посещения в цялата страна със служители
на HPE, Coca Cola HBC, Bosch и други успешни личности от сферата на музиката, театъра, изкуството
и спорта.

За десета поредна година Благотворителният търг
на звездите обедини популярни лица от обществения живот и бизнес лидери в подкрепа на работата
на фондация „Заедно в час“ през септември 2021 г. В
събитието се включиха 15 звезди и представители
на над 20 компании от различни бизнес сектори. По
време на търга гостите наддаваха за два часа от
времето на популярни лица с впечатляващи истории
от българската култура, предприемаческите среди,
медиите и други. В рамките на вечерта бяха набрани близо 100 000 лв., които ще бъдат инвестирани
в обучението, развитието и подкрепата на програмите на „Заедно в час“ – „Нов път в преподаването“
и „Училища за пример“. Сред звездите, които подкрепиха събитието тази година, бяха Chef Силвена Роу,
вдъхновяващите мореплаватели Стефан и Максим
Иванови, гласът на последната българска песен на
„Евровизия“ Виктория Георгиева, режисьорът, преподавател и актьор Ники Илиев, тв водещите Десислава Стоянова и Николаос Цитиридис, оперната
певица Мила Михова, вицепрезидентът и управляващ директор на VMware България Диана Стефанова
и др.
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С думите на нашите партньори и
участниците в програмите ни
В Бош Инженеринг Център София непрекъснато се стремим да подкрепяме младите хора чрез различни програми за развитие и инвестиции в образование като
част от дългосрочния ни ангажимент да
подобряваме средата, в която работим.
Вярвам, че сътрудничеството ни с организация като „Заедно в час“ ще даде повече възможности на бъдещи таланти
да придобият нови знания и умения чрез
иновации и технологии.“
Томас Мец
управляващ директор на
„Бош Инженеринг Център София“

За мен качественото образование е ключов фактор за развитието на едно общество. Съвременното образование се гради
и реформира от мотивирани хора, които
не се страхуват от промяната, от експериментите в класната стая и вярват в
потенциала на всяко дете. Именно такива хора открих в „Заедно в час“ още през
2015 г., когато кандидатствах за програмата. Пет години по-късно съм част
от управителния съвет на фондацията,
защото виждам добрата промяна, която
носи всеки член на нашата общност.“
Росен Богомилов,
възпитаник на програма
„Нов път в преподаването“ от випуск
2015–2017, в момента заместникдиректор на 106 ОУ „Григорий Цамблак“ в
София и член на УС на „Заедно в час“.

Подкрепяме „Заедно в час“, защото се чувстваме в една лодка с
всички българи и вярваме, че трябва да си помагаме. Смятаме, че
трябва да даваме тласъци напред и нагоре на учениците и младите хора, защото те ще изграждат бъдещето на България.“
Максим и Стефан Иванови,
мореплаватели и приключенци, участници
в Благотворителния търг на звездите 2021 г.

Училища за пример“ е изключително ценна програма, защото
екипът на „Заедно в час“ споделя цялата си експертиза и помага
на училищните общности, от една страна, „да сверят часовниците си“ и да набележат посоки за своето усъвършенстване, а
от друга – да общуват с други екипи, които имат различен контекст, и заедно да търсят решения на общите си предизвикателства, като обменят опит и гледни точки.
Михаил Ненов,
директор на ОУ „Александър ГеоргиевКоджакафалията“, гр. Бургас

Благодаря за съвместната ни работа в област Стара Загора,
която стартира през 2015 година! Организираните от „Заедно в
час“ и Регионално управление на образованието – Стара Загора,
форуми за обмяна на добри практики за задържане и мотивиране на учениците в училище подпомогнаха много екипи в региона.
Благодаря Ви, че заедно успяхме и успяваме да мотивираме директорите на училища и учителите да посрещат с готовност
предизвикателствата и въпреки трудностите - да търсят и
намират нови пътища към успеха на своите ученици! Продължаваме - ЗАЕДНО!“
Татяна Димитрова,
началник на РУО - Стара Загора

Заедно в час е организация, която работи неуморно и професионално за качествено образование за всяко
дете. За нас те са истински партньор, с който вече много години вървим по нелекия път за подобряване на
средата и образованието на децата ни. Нашата организация силно вярва, че училището е много ключово
място в живота на всяко дете и неговото семейство. Много бихме се радвали да продължим работата си
заедно и да може да обединим усилията си за активното включване на родителите в училищната общност."
Яна Алексиева
Изпълнителен директор на Асоциация „Родители”
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Финансова информация

за периода 1 юли 2020 - 30 юни 2021
Разходи
на фондация
„Заедно в час”
Разходите са
представени на
парична база.

Подкрепа
от Teach for all
Фондонабиране
Оценка на
въздействието

Дейности с възпитаници на
0.4% програмите на „Заедно в час” и др.

5.1%
5.1%
25.7%

5.4%
ПР и организационно
развитие

Програма „Нов път
в преподаването”

7.8%
2 723 312 лв.
8.4%

Стратегически
партньорства

17.2%
Административни
разходи

12.4%
12.5%

Програма
„Училища за пример”

Финансови стимули
на учители

Разбивка по вид
фондонабрано
финансиране

Европейско
финансиране

1.0%

Приходи от стопанска дейност
(продажба на книги, обучения и др. с вкл. ДДС)

6.2%

Корпоративни
дарители
14.4%

Разбивката по
вид фондонабрано
финансиране не
включва гранта от
Фондация „Америка
за България“

32.2%

1 737 050.82 лв.
Фондации
(без Фондация
„Америка за
България”)

15.8%

30.4%

Публични
източници
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Индивидуални
дарители

Подкрепете ни

Как да подкрепите
„Заедно в час“?
Ако и вие вярвате в потенциала на всяко дете да бъде успешно и споделяте виждането, че хората са ключът към положителната промяна в българското образование, подкрепете ни сега!
Eто начините да го направите:

Кандидатствайте и станете учител

Станете училище партньор

Като участник в програма „Нов път в
преподаването“ може директно да влияете върху мотивацията и реализацията
на учениците, промяната в училището и
общността, в които работите.

Станете наше училище партньор, като присъедините към своя екип учител от програма „Нов път в
преподаването“ или включите целия си екип в програма „Училища за пример“. Кандидатстването и подаването на заявки за двете програми от училищата започва в началото на всяка календарна година!

Кандидатствайте тук и задайте своите въпроси на apply@zaednovchas.bg

Повече за двете програми
за училища партньори научете тук
и на schools@zaednovchas.bg

Станете дарител

Станете посланик на „Заедно в час“

Всяко Ваше дарение е важно и ценно за
успеха на учениците. То ще бъде инвестирано в надграждащи обучения и финансови стимули за учителите по програмата.

Като посланик ще разпространявате информация за
мисията на „Заедно в час“ до нови публики: потенциални кандидати за учители или дарители и партньори.

Подкрепете ни, като дарите
през най-удобния за вас начин тук
или пишете на екипа ни на
development@zaednovchas.bg

Ако обичате да организирате събития със социална
кауза, да общувате с различни хора и следвате ценности, сходни на нашите в „Заедно в час“, свържете
се с нас. Ще обсъдим вашата роля като посланик на
development@zaednovchas.bg

Важно! Всички регулярни дарения автоматично се удвояват от верния ни
съмишленик Богомил Балкански. Научете
повече тук.

Споделяйте за нас
Харесайте страниците ни в социалните мрежи и споделяйте постове с ваши контакти.
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Открийте ни и в социалните мрежи:

по инициативата
и с финансовата
подкрепа на фондация
„Америка за България“

