
 

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ 

ВКЛЮЧИТЕ 

 
Днес сме изправени пред едно от най-големите изпитания, които светът помни и сме 

принудени да оцелеем в извънредни условия, които поставят пред нас редица предизвикателства 

всеки ден, но и възможности за изграждане, за сплотяване, за преосмисляне на всички ценности, а 

най-вече и за едно ново начало.   

Едно от най-големите предизвикателства при социалната изолация е да не допуснем да 

откаже един от задвижващите му механизми, сърцето на общността – образованието. Решението за 

това е в дистанционното обучение, което постави изпитания на всички ангажирани в образователния 

процес, имащи нелеката задача, да поддържат сърцето да бие, дори в такива извънредни условия. В 

същото време дистанционното образование ни дава възможност да направим крачката, за която все 

не ни е достигало смелост.  

За съжаление, обаче в условията на икономическа и социална криза, бедността е решаващо условие 

за достъпа до образованието, защото то сега е достъпно единствено и само във виртуална среда с 

помощта на модерните технологии. Бедността ограничава равния достъп на всички деца до 

качествено образование и тези деца няма да се справят без нашата помощ! Затова апелираме към 

всички, които имат желание и възможност да се включат в Националната кампания за даряване на 

“Стара техника за ново начало“ в подкрепа на образованието! Това е линк към информацията за 

кампанията, в която има таблица, където всяко училище, което има нужда, може да се регистрира и 

да опише нуждите си. Сигурни сме, че много институции, които наскоро са подменили компютрите, 

таблетите или телефоните си могат да ги дарят на някои от тези деца. Направете го и вие! 

„ОСИНОВЕТЕ“ УЧИЛИЩЕ, СТАНЕТЕ „ДИГИТАЛНИ ПРИЯТЕЛИ“. Всеки, който реши, може 

не просто да дари техника, а да "осинови" училище, т.е. да продължи да получава информация как 

се развива даденото училище и децата в него, които ще получат равен шанс за образование 

благодарение на конкретния дарител. 

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В КАМПАНИЯТА: 

Можете да се включите в Кампанията по четири начина:  

1. Като дарите техника (компютър, лаптоп, телефон, таблет), която сте подменили 

скоро и не ви е необходима. Много е важно това да е работеща техника, която не се нуждае от 

допълнителен ремонт, за да бъде използвана. Необходимо е техниката да отговаря на минимални 

технически харакетристи, за да помогне на тези, за които е предназначена, а именно: двуядрен 

процесор, 4 GB RAM, по възможност актуална операционна система (Windows 7+), ако е 
стационарен компютър - wi-fi стик или вградена wi-fi карта, с монитор; ако е таблет/ телефон 
- 3G, със зарядно устройство 

2. Можете да закупите и дарите  нови устройства - таблети, лаптопи, смартфорни, 

компютри. Училищата ще ги заведат и предоставят на децата, които са без устройства. Те ще имат 

ангажимента тези деца да бъдат включени  в  дистанционно  онлайн обучение. В края на учебната 

година устройствата ще бъдат върнати обратно в училище, за да ги ползват най-нуждаещите се 

отново следващата година. Всеки родител, чието дете получи устройство за временно ползване, ще 
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подпише договор, че отговорно ще съхранява и върне даденото устройство. При „отсъствие“ на 

детето (неизползване на устройството в съответния ден) без уважителна причина, то ще бъде отнето 

и предоставено на друго нуждаещо се дете. 

3. Като разпространите информация за кампанията сред своите контакти или 

партньори.  

4. Като се включите като доброволец при обработката на дарението във Велико Търново 

(описване, проверка на работещата техника, дезинфектиране, разпределяне, изпращане към 

училищата). 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ДАРИТЕ ТЕХНИКА: 

Стъпка 1. Вижте списъка на училищата, които са заявили нужда от устройства и изберете 

училище, на което искате да дарите 

Стъпка 2. Впишете какво бихте могли да дарите във формата за зявка 

Стъпка 3/1. Изберете училище, което бихте искали да „осиновите“ и на което да дарите техниката. 

Можете да се свържете направо с него и да се уговорите как те да получат техниката, 

която сте подготвили.  

Стъпка 3/2. Ако решите да изпратите техниката до Център Амалипе и ние да я разпределим – моля, 

свържете се с колегите Нели Николова 0888-67-16-61, nikolova_neli1@abv.bg и Галина 

Дечева 0884912-507, amalipe.vt@gmail.com. Център „Амалипе“ също може да съдейства, 

за да стигнат предоставените устройства до конкретни училища, като се ангажираме 

предоставените устройства да бъдат дезинфекцирани.  

КАК ЩЕ БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА ДАРЕНАТА ТЕХНИКА 

Има два основни начина:  

1. Дарителят избира на кое училище да бъде предоставено конкретното дарение 

2. За техниката, изпратена към Център Амалипе ще се процедира по следния начин: тъй 

като до момента е заявена голяма нужда от устройства от близо 180 училища, всяко 

училище ще получи първоначално до 10 устройства. В последствие, когато бъдат 

покрити всички училища и има останала налична техника – нуждите ще бъдат 

допълнени.  

a. Екипът във Велико Търново преглежда, дезинфекцира и описва получената 

техника. Техника, която не е работеща, ще бъде връщана на изпращача, тъй 

като всички искаме до децата да достигнат устройства, с които те могат да 

провеждат качествено онлайн обучение  

b. На 2 април от 14.00 часа ще бъде организирана томбола, в която ще бъдат 

изтеглени първите 30 училища, които ще получат до 10 устройства според 

дарените налични устройства. Тъй като всички училища са нуждаещи се, 
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екипът не може да прецени кое училище има по-голяма нужда от друго и реши, 

че това е най-справедливият начин. Нашият екип ще направи всичко възможно 

да привлече колкото се може повече техника. Тегленето на томболата ще бъде 

направено на живо и всеки може да го проследи във ФБ групата на Център 

Амалипе Amalipe – Veliko Turnovo 

c. Всяка седмица ще бъдат изтегляни по още 30 (или повече, ако сме получили по-

голямо количество техника) от оставащите училища, докато бъде 

разпределено цялото получено дарение 

 

Всяко училище, което участва в кампанията, поема ангажимент да 

 поеме разходите за куриерската услуга (ако техниката не бъде доставена лично в 
училище) 

 При предоставяне на употребявана техника, която няма изискване за валидна 
гаранция от производител, но отговаря на минималните изисквания според условията 

на кампанията, приемащата страна поема да направи необходими актуализации за 

осигуряване на оптимална фунционалност според нуждите на дистанционното 

обучение при съответното училище.  

 Всяко училище определя кои ученици ще получат устройства по следните критерии: 
i. Посещаемост и брой неизвинени отсъствия на ученика 

ii. Социален статус 

iii. Отговорно поведение от страна на родителя и ангажираност с учебния 

процес 

iv. Активност на ученика: участие в Училищен парламент, ИКД, олимпиади 

и др. 

 Всеки дарител получава Свидетелство за дарение от съответното училище и 

Сертификат за участие в Кампанията от Център Амалипе 

 

Благодарим на всички, които се включват. За да бъде обаче наистина успешна 

кампанията ни, молим всички – прверявайте техниката, която дарявате. Нека тя да 

е работеща и съдържаща всички минимални необходими компоненти. Благодарим за 

разбирането и за подкрепата! Нека не позволяваме физическото дистанциране да ни 

дистанцира от общите проблеми на обществото и да покажем, че доброто във всеки 

един от нас, в тежки условия може да ни обедини и да ни помогне да се СПРАВИМ 

ЗАЕДНО! 

Лица за контакт:  Нели Николова 0888-67-16-61, nikolova_neli1@abv.bg и 

Галина Дечева 0884912-507, amalipe.vt@gmail.com. 
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