Заедно
за българското
училище
Доклад за дейността на фондация „Заедно в час” 2021/2022

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

„Заедно в час“ работи за
осигуряване на 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.

Съдържание

Съдържание

03

Обръщение на изпълнителния директор

04
04
05

Кои сме ние?
Нашите програми
Други дейности

06

Последната година в събития, постижения и снимки

08
08
08
08
10
11
11

Обхват и въздействие 2021/2022
Нов път в преподаването
Училища за пример
Учим заедно
Преподаваме.bg
Подкрепа за украинските бежанци
Европейски проект NEST

12
12
12
13
14
16

Каузата, която обединява всички
Първите партньори: Фондация „Америка за България“
Управителен съвет на „Заедно в час”
Корпоративни партньори
Партньорства и събития на фокус
С думите на нашите партньори и участниците в програмите ни

19

Финансова информация

20

Как да подкрепите „Заедно в час”?
01 Заедно в час / Годишен доклад

Обръщение на изпълнителния директор

Заедно променяме
българското училище
В „Заедно в час“ вече над 12 години мечтаем училището, без значение къде се намира – на село, в столицата или малък град, да бъде среда-оазис и снимка
на обществото, в което искаме да живеем: с отношения на грижа, солидарност и лична отговорност,
с фокус върху развитие на потенциала на всяко
дете и всеки учител.
Как обаче да постигнем това, като имаме предвид
всички административни, бюрократични и други
ограничения, в които функционират училищата в
България?
Отговора търсим заедно – с над 600 учители и възпитаници на програма „Нов път в преподаването“, с
екипите на близо 60 училища в програмите „Училища за пример“ и „Учим заедно“, с представители на
регионалните управления на образованието, заедно
с граждански и институционални партньори и множество корпоративни и индивидуални съмишленици и дарители.
За 12 години доказахме, че учителската професия
може да е атрактивна за успешни професионалисти
и завършващи студенти от престижни университети.

своите ученици след пандемията.
В същото време сайтът prepodavame.bg вече е
най-голямата платформа за професионално развитие на учители, с качествено съдържание и полезни
ресурси от българските класни стаи и световния
опит.
С партньори разработваме още материали, които адресират наболели проблеми в училище – като
работа с многоезични деца, социално-емоционално
учене и образование за климатичните промени.
Това е само част от постигнатото през последната година и предходните 11. От опита си знаем, че
е важно да бъдем въоръжени с умението да учим и
съзнанието, че ученето изисква ясен план, усилена
работа и силен екип. А хората в системата и отношенията с тях са ключа, с който да реализираме
общата ни мечта за българското образование: всяко дете да има достъп до качествено образование.
Този доклад събира акценти от годината с поглед
напред. Ако го четете, сме се срещнали някъде по
пътя и виждаме във ваше лице верен съмишленик.
Благодаря и приятно четене!

Показахме как може да се извършва качествен подбор и обучителна програма за начинаещи учители,
която подкрепя педагозите да са полезни и удовлетворени в класната стая, а учениците да развиват своята самоинициативност и умения за бъдещето. Опитът ни стана основа за НП „Мотивирани
учители и квалификация“ на МОН, а с европейския
проект NEST изследваме как да бъдат подкрепени
начинаещите учители, за да останат трайно в образователната система.
През 2020 г. разширихме обхвата и започнахме нова
програма „Училища за пример“ за цели училищни
екипи. Тя е единствената в България, която обучава едновременно училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, да търсят цялостна
трансформация на учебния процес с ученика в центъра.
Година след това с програма „Учим заедно“ и фондация „Америка за България“ избрахме шест училища,
които да подкрепим да отговорят на нуждите на
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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 12 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 - 2021/2022

Последната година в събития,
постижения и снимки
Учебната 2021/2022 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 2020–2022
Още 60 души завършиха програма
„Нов път в преподаването“.

Завърши първият випуск
на програма „Училища за
пример“ от 20 училища.

Благотворителният
търг на звездите
през 2021 г. отново
се проведе на живо и
набра

над
85 000 лв.

За втора година благотворителната инициатива „Предизвикай се
с кауза“ провокира хиляди хора и
компании да спортуват в подкрепа
на „Заедно в час“.

Над 20 000

учители използват вече сайта
prepodavame.bg

6 училищни проекта

С програма „Учим заедно“ подкрепяме 6 училища от
различни области за преодоляване на образователните предизвикателства от пандемията.
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Изпълнителният
директор на „Заедно в
час“ до 2019 г. Евгения
Пеева-Кирова беше
зам.-министър на образованието в първия
служебен кабинет на
Стефан Янев.

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

Над 600
ученици от
България
и над 20 държави по
света се включиха в
Лятна академия 2021 г.

„Добрите практики на фокус“
събра и показа над 30 иновативни,
приобщаващи и вдъхновяващи
педагогически практики от
български класни стаи.

Изпращаме безплатен
седмичен бюлетин с
идеи и полезни теми
за учители до

над 17 000
абонати.

Започна реализацията
на европейския проект
NEST, който обучава 60
експерти от РУО да бъдат
ефективни наставници на
начинаещи учители.

Събитието „В час с
климатичните промени“ показа
проекти на ученици за справяне
с екологични предизвикателства
в техните общности.
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„Заедно в час“ получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“
от Държавната агенция за
закрила на детето (ДАЗД).

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

455**

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*

6**

училища в програмата
в 21 области

училищни проекта
от шест области одобрени за
финансиране

445

учители, директори,
зам.-директори в програмата

Разнообразни
училища

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

Курс
„Лидерство
в училище"

близо
300 000 лв.

Осигурено финансиране за реализиране на проектите с подкрепата на фондация „Америка
за България“

110

Получени проектни предложения още в първата година на
програмата

700+

Достигнати ученици

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

24 000+

достигнати ученици

*Информацията е актуална към 15 септември 2021 г.
** Информацията е актуална към 30 юни 2022 г.

11

становища и коментари по
образователни политики

Научете повече за
застъпническите
ни приоритети тук.
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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.

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.

500+

публикации

20 000+

абонати на седмичния
бюлетин

11

видеокурса

12 600

регистрации за 11 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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Подкрепа за украинските бежанци
Военният конфликт в Украйна, който започна
през февруари 2022 г., предизвика сериозна хуманитарна криза в цяла Европа. В общността на
„Заедно в час“ вярваме, че в подобни моменти е
важно всеки да бъде полезен с каквото може и да
опитаме да намалим страданието на най-уязвимите, които са пряко засегнати от войната.
Затова и още от първите седмици на войната обединихме усилия с учители, възпитаници
на нашите програми, граждански организации,
партньори и родители, за да подкрепим украинските бежанци. Ето основните дейности, които
предприехме в тази посока:
Полудневна занималня за деца в СофтУни
Февруари 2022 - В кризисния център за украински бежанци в СофтУни подкрепихме създаването на полудневна занималня за украински деца. В
нея се включиха 10 възпитаници на „Заедно в час“,
като съдействахме и с координация на терен.
Целодневна занималня за деца в „Музейко“
Март 2022 - Подкрепихме създаването и организацията на целодневен център за деца бежанци
от Украйна в „Музейко“ съвместно с партньори
от гражданския сектор и бизнеса. „Заедно в час“
помогна с набирането на учители за занималнята и споделяне на експертиза за организиране на
занимания за ученици.
Страница с полезни ресурси за бягащите от
войната в Украйна
Март 2022 - Създадохме специална страница на
сайта на „Заедно в час“ с полезна информация от
различни организации, които предлагат помощ
на бягащи от войната.
Онлайн наръчник за организиране на летни занимания за деца бежанци
Юни 2022 - Създадохме онлайн наръчник с практични съвети, готови бланки за работа и конкретни примери за организиране на занимания
за образователна подкрепа на деца от Украйна.
Той стъпва на практиката в дневния център за
деца бежанци „Музейко“ и опита на „Заедно в час“
в организирането на Летни академии за ученици.
Участие в Координационна група към Министерския съвет за подкрепа на бежанците от
Украйна/ Работна група „Образование“
Нов тираж на буквара „Четем с Ася и Явор“ за
деца с различен майчин език

Eвропейски проект NEST
Международният европейски проект NEST (Novice
Educator Support and Training) търси отговора на въпроса как да изглежда една ефективна програма за
новоназначени учители и техните наставници. В
пет държави в Европа (България, Австрия, Белгия,
Румъния, Испания) се апробира обучителна програма
за ментори на учители с до пет години опит в системата на образованието. Тя стъпва на стратегии
за подкрепа при работа с учители, които преподават
в предизвикателна среда.

60 експерти

От Регионалните управления по
образованието (РУО)

14 области

Участници в NEST са следните
РУО: Благоевград, Бургас, Варна,
Велико Търново, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана,
Пловдив, София-град, Стара
Загора, Търговище и Плевен.

Партньори
в България

Министерство на образованието и науката, „Заедно в час“,
Синдикат „Образование“
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Каузата, която обединява всички

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. Създадена преди
повече от 10 години, тя се утвърди като една от
най-уважаваните, компетентни и разпознаваеми
организации в сферата на образованието.
За нас е чест да си партнираме с фондация „Заедно
в час“ и очакваме продължаващия й положителен
принос в образованието.
Нанси 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.

Управителният съвет
на фондация „Заедно в час“
Верните съмишленици, които ни помагат
за стратегическото развитие на „Заедно в час“.
Председател: Христо Манов
Членове: Атанас Гаров, Атанас Стоянов, Васил Терзиев, Мина Димитрова,
Росен Богомилов, Светозар Георгиев, Татяна Найденова,
Тенко Николов, Траян Траянов, Зоя Паунова
Информацията за членовете на Управителния съвет е актуална към 25 юли 2022 г.
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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:
финансова подкрепа за осъществяване на програмни дейности или разработване на учебно съдържание;
спонсорство или участие в наше голямо събитие
като „Предизвикай се с кауза“ или „Търг на звездите“;
маркетинг с кауза и предлагане на услуга/продукт с
включено дарение в цената.

Работата ни подкрепят
с индивидуални дарения и

над 500

дарители от цял свят.

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

Благодарим и на следните компании с участия в
дарителски кампании:
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Каузата, която обединява всички

Партньорства и
събития на фокус
За втора година спорт
за кауза образование с
„Предизвикай се с кауза“
Семеен волейболен турнир с участието
на националите Цецо Соколов и Ева Янева, хиляди изминати километри с тичане, каране на велосипед и ходене, танци,
фитнес и кросфит предизвикателства,
бебеносене в планината, участие на „Витоша 100“, кайтсърф и плуване в открити води, почистване на плаж и скачане с
въже. Това са част от спортните предизвикателства, които тази година избраха
участниците в благотворителната инициатива „Предизвикай се с кауза“, за да
подкрепят работата на фондация „Заедно в час“ и достъпа до качествено образование на всяко дете.
Над 1000 души се включиха в „Предизвикай
се с кауза“ тази година, като най-много
изпълнени предизвикателства имаше в
последния ден на инициативата – 18 юни
2021 г. Всички те събраха близо 35 000 лв.,
които ще бъдат инвестирани в обученията и подкрепата на учителите и училищата в програмите на „Заедно в час“.
Регистрирани участници има от различни държави в Европа, САЩ и Австралия.
От България най-много спортуващи с
кауза има от София-град, Пловдив, Русе,
Бургас и Варна. От спортните категории
най-много са заявките за ходене, следвани
от тичане и друго (свободна категория).
Тази година се отличава с ръст на екипните регистрации от компании от различни сектори. С фирмени отбори в инициативата се включиха MentorMate, Lidl, A1,
HRS, SiteGround, InterSport, CreateX, Positive
Thinking Company, Netpeak, Shell Bulgaria и
други.
Повече за идеята зад
„Предизвикай се с кауза“ научете на
https://zaednovchas.bg/sport/
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„Дни на вдъхновението“ срещнаха ученици от четири училища с
различни професии
Ученици от четири училища в България се срещнаха
с представители на различни професии и компании,
за да научат повече за тяхната работа, пътя към
мечтаната кариера и да се вдъхновят за бъдещето.
Всичко това се случи през март в рамките на инициативата „Дни на вдъхновението“, част от съвместната дарителска инициатива „Куриери на бъдеще“
на „Еконт“ и „Заедно в час“.
В първите „Дни на вдъхновението“ се включиха четири училища партньори на „Заедно в час“ и участници в програма „Училища за пример“ от София
(106 ОУ „Григорий Цамблак“), Бургас (ОУ „Александър
Георгиев-Коджакафалията“), Ветрен (ОУ „Св. св. Кирил и Методий“) и с. Бохот, област Плевен (ОУ „Антон Страшимиров“). В срещите с учениците се
включиха служители с различни професии от три
компании – euShipments, Software Group и „Еконт“.
Участието на компаниите в „Дни на вдъхновението“ е благотворително, като освен срещите с учениците те се включват и с дарения в инициативата „Куриери на бъдеще“.
Повече за „Куриери на бъдеще“ и дейностите,
включени в инициативата, следете на
https://kurierinabadeshte.com/
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С думите на нашите
партньори и участниците
в програмите ни
Работим на всички нива в образователната система в партньорство с
МОН, институции, НПО и бизнес, за да осъществим устойчива промяна
в образованието.

Заедно в час“ е уникална организация за България, с невероятен екип,
цел и въздействие досега. Подкрепям мисията с надеждата, че тази
енергия и ентусиазъм ще се пренесат към все повече и повече ученици, учители и образователни дейци в България и ще допринесат за значително подобряване на образованието в страната – основен фактор решително да
дръпнем напред.“
Атанас Стоянов,
партньор в McKinsey & Company

Партньорството ни с фондация „Заедно
в час“ е сред най-конструктивните взаимодействия, които екипът на РУО – Враца развива през последните години. За мен е чест,
че наши колеги след успешно обучение по програма
„Компетентности за експерти“ обучават и подкрепят експерти от други регионални управления на
образованието в оказването на позитивна, добронамерена, ползотворна методическа подкрепа. Не се
съмнявам, че в резултат на това сътрудничество
начинаещите педагогически специалисти ще имат
много повече кураж за справяне с професионалните
предизвикателства, ще се чувстват по-мотивирани и значително по-уверени. А ефектът от това за
цялата система е безспорен и дългосрочен.“

Темата „образование“ е изключително
важна за мен. Тя ме засяга лично – като родител на три деца и като социална позиция – смятам, че в нашата мила родина то не е на
нужното ниво. Намирам „Заедно в час“ за една от
наистина малкото организации, в чиито ценности
се припознавам, защото поставя образованието в
центъра на целите си и предприема ефективни
стъпки то да бъде на все по-високо ниво с всяка
следваща година.“
Тенко Николов,
изпълнителен директор на SiteGround

Лорета Колева,
началник на РУО – Враца
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Заедно в час“ е една от организациите в България, благодарение на които в страната навлизат и се тестват иновативни и по-ефективни
подходи на преподаване, управление и развитие на кадрите в образованието. Особено важно е, че техните усилия и успехи стъпка по стъпка се припознават от институциите и реално допринасят за системна промяна. „Заедно в час“ са изключително ценен партньор и за всички нас, останалите активни
граждански експертни организации, тъй като често те са инициатори и много
добри координатори на общи застъпнически усилия, допринасящи за по-добро
училищно образование.“
Розалина Лъскова,
изпълнителен директор на „Образование без раници“
и Khan Academy в България

Винаги съм подкрепяла перспективата да
работя с тези млади хора, които имат желание и ентусиазъм да бъдат успешни учители, защото с тази позитивна енергия привличат
хората около себе си. Благодарение на учителите от
„Заедно в час“ и опитните педагози в екипа ни успяваме да прилагаме в училище комплекс от иновации
и успешни педагогически практики. Съвместната ни
работа създава нови сили и нови мисли. Поставихме
си по-високи цели и променихме подходите си за тяхното изпълнение. Създаваме и прилагаме проактивни политики, които са съобразени със спецификата
на училището и потребностите на училищната ни
общност.“
Емилия Манолова,
директор на СУ „Братя Миладинови“,
гр. София (програма „Нов път в преподаването“)

Щастливи сме, че имаме привилегията да
сме част от програмата „Училища за пример“, благодарение на която значително
подобрихме вътрешноучилищната професионална подкрепа в работещите ПУО. Лидерският екип
повиши своя капацитет за подобряване на училищната култура и приобщаването на училищната общност към реализиране на целите за качествено и модерно образование. Екипът по СТЕМ
успя да натрупа доста опит в провеждането на
мултидисциплинарни уроци, ефективно прилагаме проектно/проблемно-базирано учене в почти
всички класове. Подкрепата, която имаме от менторите, е безценна и ни прави по-уверени и смели
в планирането на предстоящи иновации.“
Радиана Стефанова,
директор на СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък
(програма „Училища за пример“)

За да вървим напред като общество, трябва да създадем училищна
среда, в която ние, учениците, да намираме по-лесно мотивация за учене. Подкрепям „Заедно в час“, защото виждам смисъл в тяхната борба
за качествено образование. Благодарение на много учители от и извън програмата успях да бъда човекът, който съм днес.“
Айлин Хаджийска,
ученичка (участва в 10 от летните академии на „Заедно в час“, учи в 97 СУ „Братя
Миладинови“, а през 2022 г. е приета като стипендиант в програмата на United
World Colleges и ще учи в Тайланд за две години)
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Финансова информация

за периода 1 юли 2021 - 30 юни 2022
Разходи
на фондация
„Заедно в час”

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

Финансови стимули
на учители
4.25%
Оценка на
въздействието

Програма „Нов път
в преподаването”

5.61%
5.18%

Разходите са
представени на
парична база.

26.20%

Фондонабиране
5.82%
ПР и организационно
развитие

Стратегически
партньорства

6.57%

3 060 063 лв.

7.77%
20.58%
Административни
разходи

18.02%

Програма
„Училища за пример”

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

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

Публични източници
и европейско
финансиране

0.88%

14.60%

Фондации
(без Фондация
„Америка за
България”)

43.30%
22.03%

2 112 084.70 лв.

19.19%

Корпоративни
дарители
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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 ключа
към положителната промяна в българското образование, подкрепете ни сега!
Eто начините да го направите:

Станете училище партньор

Станете дарител

Станете наше училище партньор, като кандидатствате за новия випуск на програма „Училища
за пример“ или подадете проектно предложение за
програма „Учим заедно“.

Всяко Ваше дарение е важно и ценно за успеха на
учениците. То ще бъде инвестирано за подкрепата,
обучението и развитието на учители и цели училищни екипи в програмите на организацията.

Повече за нашите програми следете тук или пишете на schools@zaednovchas.bg

Подкрепете ни, като дарите през най-удобния за
вас начин www.zaednovchas.bg/support-us
или пишете на екипа ни на
development@zaednovchas.bg
Важно! Всички регулярни дарения автоматично се
удвояват от верния ни съмишленик Богомил Балкански. Научете повече
www.zaednovchas.bg/fundraiser-bogomil-balkanski

Станете посланик на „Заедно в час“

Празнувайте с кауза „Заедно в час“

Като посланик ще разпространявате информация
за мисията на „Заедно в час“ до нови хора, участници в програмите, дарители и партньори.

Предстои специален повод във фирмата, сватба,
рожден или имен ден и искате да го отпразнувате с
кауза?

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

Пишете ни на development@zaednovchas.bg, за да ви
разкажем как да направите своето тържество още
по-значимо и с благотворителна мисия за всички
ученици в България. Ще ви помогнем с идеи, съдействие и примери от наши верни съмишленици.

Споделяйте за нас
Харесайте страниците ни в социалните мрежи
и споделяйте постове с ваши контакти.
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Адресът на фондация „Заедно в час“ е:
бул. „Цариградско шосе“ 23, гр. София, 1124
За повече информация може да се обадите на телефон
+ 359 2 988 06 88 или да ни пишете на имейл info@zaednovchas.bg.

Открийте ни и в социалните мрежи:

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

