
Проведете урок по благодарност
Учениците от 4-ти и 5-ти клас с учителка г-жа Томпсън от Новато, 
Калифорния, събраха 200 долара и ги дариха на фонд “We Fund a Hero“ 
(Ние подкрепяме герой) в подкрепа на първите спасители, които също са 
загубили домовете си в калифорнийските пожари, но са се втурнали да 
помагат на другите. 

Включете учениците в набирането на средства
Ученици в West End Day School в Ню Йорк организираха училищен базар 
на домашно изпечени сладки под името “Грижа за ветерани и домашни 
любимци”. Средствата бяха събрани за обучението на кучета за терапия 
на ветераните от войните. Учениците лично надписаха картички за 
ветераните, в които изказаха своите благодарности. 

Предай нататък
Фондацията “2nd & 7”насърчава четенето, като предоставя безплатни 
книги и дава примери за подражание на деца в нужда. Същевременно 
насърчава младите спортисти да „предадат нататък“ идеята. В деня на 

#ЩедриятВторник Фондацията си партнира с местните младежки спортни отбори. Треньорите идват с младите спортисти в класните стаи, носят 
книги и четат на учениците от началното училище в района на Кълъмбъс, Охайо.

#ЩЕДРИЯТ   ВТОРНИК
www.givingtuesday.bcause.bg

ВАЖНО! 
Помогнете на 
учениците да 

изберат кауза, 
която има 

значение за тях и 
ги вълнува.

#ЩедриятВторник в училище
Видяхме как го правят другаде по света. 

Може би ще намерите вдъхновение и идея 
за Вашето училище.



Пожелайте лека нощ на бездомните хора
Гимназисти помогнаха на благотворителната организация “Project Hu-
manity” да подготвят и раздадат комплект „Лека нощ“ на бездомни хора, 
живеещи на улицата. Комплектите включват спален чувал, постелка, 
покривало срещу дъжд, одеяло, възглавница, раница и хигиенни 
материали. Учениците сложиха в пакетите и ръчно написани лично от тях 
сърдечни писма до получателите.

Отбележете всеки вторник през ноември 
с акт на милосърдие
Учениците от гимназията Peabody-Burns в Канзас отбелязват 
#ЩедриятВторник всеки вторник през ноември с различни инициативи. 
Един от вторниците обявиха за „Добросъседски ден“ -  учениците 
трябваше да почистват падналите есенни листа пред нечий дом, да 
посещават самотно живеещи хора, или да правят нещо мило за свой 
съсед. В друг вторник учениците организираха даряване на продукти на 
домовете за възрастни хора и на местната хранителна банка. На самия 
ден #ЩедриятВторник програмата Winterfest подпомогна дейностите 
в гимназията - организирани бяха изложби от местни благотворителни 
организации и забавления с отбори по зимни спортове, мажоретки и 
духови оркестри. Местните фирми удвоиха всички дарения за Peabody 
Community Foundation, направени по време на събитието.
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Създайте нова традиция 
През 2017 г. в училището West End Day в Ню Йорк видяха в #ЩедриятВторник 
идеална възможност да научат учениците колко е важно дарителството и 
създадоха нова традиция - Денят за благодарност в общността да съвпада 
с #ЩедриятВторник. Училищната общност събра раници, училищни 
пособия, игри и книги за деца, засегнати от урагана Мария в Пуерто Рико. 
Учениците комплектоваха пособията и раниците и ги изпратиха с ръчно 
написано послание. 

Направете кампания в полза на училището 
Училището St. Thomas More в Милуоки си поставиха цел на 
#ЩедриятВторник да наберат средства за смарт дъски за класните стаи. 
Бивши възпитаници, родители и хора от местната общност дариха онлайн 
над 10 000 щ. долара за купуването на технологичните устройства.

Включете деца от всички класове
В изпълнение на предизивикателството “Избери добротата” учениците 
от училището Frankford Township в Ню Джърси рапространяваха положи- 
телни послания и правеха добри дела. Кулминацията в предизвикател-
ството беше на #ЩедриятВторник, когато учениците по класове 
организираха различни събития - от разговор по Скайп с хора с редки 
заболявания до правене на хранителни пакети и посещение на защитени 
жилища. “Избери добротата” е чудесен пример как да се измислят проекти 
и събития, съобразени с възрастта по класове, за да могат да се включат 
всички деца. 
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