
Образователни програми

„Подари образование на деца“

Фондация „Добро за всеки“



Фондация „Добро за всеки“ се ангажира за 
създаването на корпоративни партньорства в 
областта на:

Науката

Образованието

Културата



Организираме безплатни
образователни програми по: 

 Приложни изкуства
 Математика
 Български език и литература
 Чуждоезиково обучение
 Роботика
 Други

Заниманията са 
насочени към:

 Деца от социално 
слаби семейства
 Деца лишени от 
родителска грижа 
 Деца със специални 
образователни потребности



Организирани образователни кампании 

2022



“Първи март – празникът на мартениците и пролетта”

• В началото на месец Март 2022 г. Фондация "Добро за всеки" стартира
благотворителна кампания в подкрепа на семейства, с деца от 7 до 12
годишна възраст - за развитие на детското творчество, креативното
детско мислене и нов поглед върху ценностите на съвременния свят.

• Във връзка с месеца на мартеничките и на пролетта - месец март,
решихме да подкрепим семейства, на които помагаме с хранителни
продукти от няколко месеца, като съберем средства от продажба на
мартенички и герданчета, изработени от няколко малчугани.



“Помогни на деца в неравностойно положение да се подготвят за матурите 
по български език, английски език или математика след 7. клас”

През месец октомври 2022 г. стартирахме и занимания по български език,
английски език и математика за ученици от 5., 6. и 7. клас, в група и
индивидуално.



Всяка група е от 6 деца - решихме групите да са малки, за да може
преподавателите да имат възможността да обърнат достатъчно внимание
на всеки ученик, и така те да постигнат отлични резултати в училище.



Направихме и библиотека за учениците с нови помагала по математика и 
български език, и литературни произведения за 5., 6. и 7 клас.



Нашите цели

Намерението ни е нашите образователни програми да
бъдат осъществени, както в големите градове, така и в по-
малки градове и села, където има училище.

Осъществяването на това начинание ще даде възможност
на всяко дете, което поради финансови причини не може
да посещава занимания, но би искало да намери своето
място за творчески занимания, обмен на идеи, споделяне
на опит и създаване на истински дълготрайни приятелства.



Как можете да помогнете за мисията ни?

Чрез
дарение
на
парични
средства:

Банкова сметка в ОББ:

IBAN: BG75UBBS80021029788350
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Добро за всеки Фондация
Основание за превод: Кауза -
подари образование на деца

Revolut:

IBAN: LT48 3250 0090 3172 6532
BIC: REVOLT21
Титуляр: Mariana Kostova
@dobrozavseki
Основание за превод: Кауза -
подари образование на деца

info@
dobrozavseki.
bg

Чрез дарение на учебни материали, пособия и др

Като споделите инициативата ни в социалните мрежи

PayPal



Благодарим за вниманието! 

Фондация „Добро за всеки“ 
гр. София, ж.к. Младост 3, 
бул. „Александър Малинов“ 51, 
ТЦ Метро Сити
Тел: 0879 339 009
Имейл: info@dobrozavseki.bg
Сайт: www.dobrozavseki.bg

mailto:info@dobrozavseki.bg

