
Партньорство с родители. 
Коледен  

благотворителен бал  



 За поредна година ние – учителите на СУ „Любен Каравелов“ град  Добрич 
 приехме предизвикателството да организираме и проведем Коледен 
 благотворителен бал. Каузата, за която трябваше да  работим  този път 
 бе под надслов „Да превърнем училището в наш дом”, защото през  
по-голямата част от деня учениците ни са в училище. Ние  искаме то да не е  
просто една сграда,  желаем то да се превърне в дом- уютен, приветлив,  
светъл – дом, в който нашите деца да идват с удоволствие и желание. 



 Тази година внесохме малка промяна в организацията на Коледния  
благотворителен бал. Бяхме вдъхновени от идеята за Световно кафене,  
която заедно с други училищни екипи по проект „Едно училище за всички“  
изпробвахме на обучението по темата Партньорство с родители. 
 
В нашите очи  Световното  кафене беше нов начин да прекараш времето си  в 
 приятни, но и полезни  разговори с родителите. Седнали в кръг, виждайки се всички 
 бързо се  опознават и отпускат. И най – тежките разговори  преминават спокойно в  
лека и приятелска атмосфера на чаша кафе, сок, чай и сладки. След тежкия работен 
 ден кой не би се почувствал добре в гостоприемна, приятелска атмосфера, а и кой   
би отказал малко внимание.  



Нашите родители  знаят, че  във всяко едно начинание ние - учители и родители  
сме екип  и техните деца са  наши. На  Световното кафене трябваше  отново да  ги 
убедим  в това и да извървим Пътя заедно. 
 
Ролята на домакин на масата  на Световното кафене  щеше да изиграе   
класният ръководител, който в началото  да приветства и запознае родителите   
с общата  кауза, с целта която имахме пред себе си . 
 
Това беше нашето Световно кафене, така както ние го видяхме.  

 
 



       
 След  обучението ни предстоеше усилена работа по организирането на бала. 
 Вдъхновени,  ние поканихме нашите родители на Световно кафене, за да ги 
помолим да приемат предизвикателството да участват в Коледния  благотворителен 
бал, не само като гости, но и като дарители. 
Световното кафене протече в много ведра, топла и уютна атмосфера със сладки, 
сок и кафе. Родителите се почувстваха различно, макар, че бяха в училище. Водиха се 
непринудени разговори, убеждаваха се един, друг колко е полезно мероприятието 
за децата,  предлагаха какво и колко ще дарят за общата кауза.  

  
  



Резултатът беше зашеметяващ – 8, 9, 10 родители от клас присъстваха на бала,  
за разлика  от миналата когато бяха почти наполовина. 
  
Изводът – Когато покажеш на хората, че си един от тях  в  непринуден разговор, 
 че стоите от една и съща страна, а не един срещу друг и че целта е обща – те  
ти вярват, и не само това, те искат нещата да се случат. 

  
 



И така първо беше организацията –  
тази важна част пое Госпожа Иванова –  
директорка. Зала, оркестър, водещ, сценарий,  
покани, гости, участници в програмата,  
Коледен базар, томбола, търг ….. 
и още много „дребни“ подробности.  
Но всичко това нямаше как да се случи, ако не 
 бяха обединените ни усилия. Наистина страшно  
много труд, но  крайния резултат  си струваше. 
 

 





 



 





 



 



 



 



 

Голямата изненада в благотворителния 
 търг бе не наддаването, а надиграването 
 за една от наградите – застрахователна 
 полица. Спечели я със своите танцови  
умения преподавателката  
Кремена Минкова, но тя я предостави на  
опонента си в надиграването  
Патрик Торлаков- ученик от 
 дванадесети клас. 
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