
Затова в края на месец март 2020г. център „Амалипе“ 
обяви Национална кампания за даряване на устройства 
“Стара техника за ново начало“ в подкрепа на 
образованието!

Помолихме компании, организации и физически лица, 
които имат стара и непотребна, но работеща техника или 
имат възможност да закупят такава с параметри, които 
да отговорят на нуждите на дистанционното обучение, да 
помогнат като се свържат директно с училищата, които имат 
нужда или с нас. 

Над 180 училища от цялата страна заявиха че се нуждаят от 
6500 устройства: смартфони, таблети, лаптопи, компютри, 
за да реализират качествено дистанционно обучение за 
всички свои ученици. И това стана само за първите 3 дни от 
обявяването на кампанията. В повечето от тези училища се 
наложи дистанционното обучение да бъде реализирано на 
две скорости: част от учениците участваха в онлайн уроци 
и други форми на интернет базирано обучение, докато 
други останаха пасивни или бяха достигнати единствено от 
образователните медиатори, които раздаваха принтирани 
уроци и задачи. В някои училища процентът на ученици без 
налични устройства надхвърли ¾-ти от обучаемите.
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И резултатът беше на лице - в рамките на първата седмица от 
обявяването на кампанията събрахме над 100 дарени устройства. 
Тъй като заявената нужда бе изключително голяма, решихме, за 
да бъде най-честно да разпределим получената техника чрез 
томбола. И така по време на Live във Facebook групата Amalipe 
- Veliko Tarnovo на 2 април от 14.00 изтеглихме първите 30 
училища, на които да разпределим до 10 устройства. В рамките 
на 1 месец успяхме да покрием нуждата на първите изтеглени, 
като още 10 други училища получиха индивидуални дарения, 
насочени директно към тях от различни дарители. 
Приятна изненада за нас беше, че освен големи фирми в 
кампанията се включиха и  много физически лица. Някои дариха 
стария си телефон, таблет или компютър. А други дори закупиха 
чисто нови. Голяма част от тях не пожелаеха да бъдат оповестени, 
защото целта им бе безкористна и бяха убедени в нашата кауза.
А към края на април получихме няколко големи парични дарения 

от УНИЦЕФ в България, Посолството на САЩ и Фондация „Америка 
за България“, чрез които успяхме да закупим още 236 таблета. И така 
дойде ред на второто теглене на училища, в които има нуждаещи 
се ученици. На 11-ти май по същия начин беше проведена и втората 
томбола. Запретнахме ръкави и бързо изпратихме наличните 
устройства на следващите изтеглени училища. 
Над 200 ученици, които бяха подкрепени от УНИЦЕФ с устройства 
в рамките на кампания “Стара техника за ново начало”, получиха 
писма за солидарност от своите връстници от Националния 
младежки форум. 
На Национална мрежа за децата благодарим за разпространяването 
и насочването на устройства към Кампания „Стара техника за ново 
начало“.
Благодарим и на всички национални и регионални медии, 
благодарение на които успяхме да направим Кампанията видима 
и прозрачна.

Макар да започнахме кампанията с големи надежди, очакванията ни далеч не бяха толкова смели. 
Надявахме се някои по-мащабни компании да се отзоват, но не можехме дори да мечтаем за 
отзвука и успеха на кампанията. Тук е моментът да благодарим на приятелите ни от Фондация 
„Заедно в час“, които ни помогнаха изключително много в разпространението на Кампанията. Те 
приеха каузата ни за своя и ни съдействаха, за да достигнем до повече хора и фирми. 
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Център Амалипе, � илищата и � ениците, 
пол� или устройства ви бл
 одарим 

б� крайно за подкрепата! Бл
 одарим ви 
за това, че направ� те м� тата на т� и 
деца реалност! Детето, на което даряваш 
надежда днес, може да е лекарят, който 

ще спаси жив� а ти утре! 

#ЗаедноЩеСеСправим

76
училища

в страната 

Цветомира Георгиева, директор на 37 СУ “РАЙНА КНЯГИНЯ”, гр.София: 
„С огромно задоволство и благодарност искам да Ви информирам, 
че в хода на кампанията с мен се свърза представител на фирма 
“Ментормейт България” ЕООД, представлявана от Стефан 
Пламенов Цанев и днес чрез Боряна Пейчева, също представител на 
фирмата, получихме дарение от 10 компютъра, с високо качество 
и отлични показатели. В качеството ми на директор на 37. СУ, 
изказвам огромната си благодарност към Вас и подетата от екипа 
Ви кампания, както и към нашите дарители!“

Силвия Ненова, директор на ОУ „Кап. Петър Пармаков“ с. Градец, обл. 
Сливен:
 „От името на децата, учениците и екипа ни изказваме дълбоката си 
благодарност и признателност за подкрепата за дарението, което 
получихме от ЕАД Теленор – 24 броя компютърни конфигурации. Сърдечно 
Ви благодарим, че сме част от Вашето голямо семейство! Не един път 
ни показахте и доказахте, че Вие сте Ангели, които ни давате криле, за 
да имаме сила да продължим! Човек, който дава не обеднява. С Вашия 
пример Вие ни учите да бъдем Човеци. Приемаме този акт за подкрепа на 
помощ за дарителство от Ваша страна като безспорно доказателство 
за Вашето милосърдие, социална ангажираност и проява на активност, 
инициативност, човечност и искрена доброта към съдбата на децата. 
Това е верният път към подобряване качеството на живот на всички от 
тях. Искрено се надяваме на Вашата подкрепа и за в бъдеше, и разчитаме 
на всеотдайността Ви за постигане на нашите цели в работата с 
децата и учениците от ОУ „Кап. Петър Пармаков“ с. Градец, общ. Котел, 
обл. Сливен. Благодарим Ви!“

793
брой

устройства 

35462
Набрани 

финансови 
средства за 

закупуване на 
техника 

70
дарители

1200
обхванати

ученика
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Жулиета Нешкова, директор на ОУ “Св. Климент Охридски”, с.Пет могили, 
обл.Шумен:
„Благодарим ви приятели, (разреших си да ви нарека така, защото 
една българска поговорка казва: “Приятел в нужда се познава.”, а вие 
ни подадохте ръка, когато имахме най-голяма необходимост от 
това) за дарението от 11 компютъра за нашето училище от Българо-
американска комисия за образователен обмен Fulbright, с които 
направихме щастливи децата от уязвими групи, които искат да учат 
сега дистанционно, но нямаха възможност. След вашето дарение в 
обучение в електронна среда ще се включат не още 11, а 16 ученици, 
защото в семействата, в които занесохме компютрите имаме по 
повече от един ученик. Училището подсигури към всеки компютър и USB 
устройство с неограничен интернет.
Изразявам своята голяма благодарност от името на целия учителски 
колектив, от името на родителите и нашите учениците. Няма по-
голямо щастие от това да направиш някой друг щастлив. Няма нищо 
по-красиво от щастливо усмихнато дете, а вие дарихте тези усмивки 
на нашите ученици и техните учители, затова ви пожелавам много 
щастие, здраве и дръзновение в изпълнение на вашата човешка мисия!“

Милена Вителова, директор на ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Венелин, обл.
Варна:
„Скъпи приятели,
Изправени сме пред едно от най-големите изпитания, които светът помни. 
Принудени сме да оцеляваме в извънредни условия, които поставят пред нас 
редица предизвикателства. В създалата се социална изолация бедността 
ограничава равния достъп на всички деца до качествено образование и тези деца 
не биха се справили без Вашата помощ. Дарявайки на училището ни компютри, 
Вие ни помагате да реализираме качествено дистанционното обучение за 
всички свои ученици.
Благодарим за подкрепата. Благодарим за подадената приятелска ръка, в 
този труден за нашите възпитаници и за нас момент. Новият метод на 
преподаване и учене събуди интереса на учениците и ги мотивира да учат с 
разбиране и да търсят сами новото. “Учим всички заедно – така единни сме по-
силни.” – това бе мотото на нашето предизвикателство. Мисля, че в момента 
правим най-доброто за нашите деца. Опитваме се да поддържаме живота 
в семействата, макар и в необичайния ритъм. Да бъдем силни и да приемаме 
предизвикателствата на живота, изпълнени с вяра и оптимизъм за по-добро 
бъдеще и щастливи дни. Останалото е изпитание, от което ще излезем по-

силни и по-мъдри. Подкрепяйки децата днес, ние се грижим за нашето утре. 
Благодарим Ви, че сме заедно.
“Нека всеки отвори сърцето си и направи по едно добро дело.”

Обединено училище „Христо Ботев“, с. Каспичан, обл.Шумен:
„Още веднъж БЛАГОДАРИМ ВИ Амалипе, благодарим Ви дарители! За 
вярата и  надеждата, която им давате – ЗА ДЕЦАТА С ЛЮБОВ! Вие сте 
хора с големи сърца и голяма енергия! Бъдете здрави! Днес, 23.04.2020 г., 
в Обединено училище „Христо Ботев“, с. Каспичан получихме дарение от 
ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново – 1 настолен компютър, 4 таблета 
и 5 лаптопа по Националната кампания „Стара техника за ново начало“ 
за осигуряване на възможност за включване в електронното обучение 
от разстояние на ученици от училището по време на пандемията 

от коронавирус COVID – 19. Техниката се разнесе на 10 
семейства, от която ще се възползват 24 ученици от І до 
Х клас. Техниката се предоставя на ученици, които активно 
участват в учебния процес, не допускат отсъствия и са 
повече деца в семейството, които се обучават в училището.“

ОУ “Найден Геров” в с.Гавраилово, обл.Сливен:
„Националната кампания „Стара техника за ново 

начало“, организирана от Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“ достигна и до 
нашите ученици. Ученици в затруднено положение 
получиха компютри, лаптопи, таблети и телефони, 
които да ползват по време на пандемията от 
коронавирус COVID – 19. На 22.04.2020г. техниката беше 
раздадена на учениците и им бяха осигурени карти за 
интернет от училището. Екипът на ОУ „Найден Геров“ 
с. Гавраилово, общ. Сливен изказва своята сърдечна 
благодарност на Център „Амалипе“ за оказаната подкрепа 
в труден момент. Благодарение на Вас изживяхме един 
емоционален ден, защото щастието по лицата на децата 
от направеното добро не могат да се опишат с думи, а 
говорят само за мотивацията им да получават знания. 
Споделяме с вас снимки, за да видите радостта в очите 
на учениците, усмивките на лицата и решителността 
им да учат, за да зарадват своите родители и учители 
в тези трудни за всички дни! Благодарим от името на 
учениците за Вашата отдаденост и състрадателност! 
Бъдете все така добронамерени и никога не губете 
доброто в себе си!“

Даниела Христова, директор на ОбУ “П.Р.Славейков’’, 
с. Джулюница, обл. Велико Търново:
„НЕ СМЕ САМИ!
Дистанционното обучение постави пред изпитание 
много училища и ги изправи пред невъзможността 
да подсигурят устройства за своите ученици, за да направят 
достъпно обучението във всеки дом. В този труден момент една 
организация, до болка свързана с проблемите на образованието и 
малките училища, и ...не само, отново протегна ръка с идеята да 
даде шанс на всяко дете...
Благодарение на кампанията на Център Амалипе - “Стара 
тeхника за ново начало” и на TELUS Internati onal Bulgaria, днес в 
ОбУ “П.Р.Славейков’’ пристигна дарение от 10 компютъра. Те ще 
бъдат предназначени за нов компютърен кабинет, а в случай на 
необходимост от дистанционно обучение ще бъдат раздавани на 
нуждаещи се ученици.
Благодарим Ви от сърце за подкрепата!“

Венци, СУ “Трайко Симеонов” гр.Шумен
„Аз съм Венци, успешно завърших 6 клас през 
учебната 2019/2020 г. Преди да получа таблет 
по кампания „Стара техника за ново начало“ на 
Център Амалипе, аз нямах устройство. След като 
получих таблета, аз се включих във всички часове 
през платформата MST във нашата виртуална 
класна стая.“

Ангел, СУ “Трайко Симеонов” гр.Шумен
„Аз съм Ангел. Бях в 6 клас и преминах 

за 7-ми. Аз съм ученик със специални образователни 
потребности. В началото на дистанционното обчение нямах 
мой таблет, нито мой телефон, затова ползвах телефона 
на батко си. Но той не ми го даваше за всчките ми часове. 
След като получих таблета, аз можех да ползвам класруум 
и да бъда във всичките си часове. Това ми помогна да 
науча уроците по Български език, Човекът и природата и 
История. Освен, че активно учех уроците си, чрез таблета 
аз можех да имам редовно и своите срещи със ресурния си 
учител и психолога си. Даже успях виртуално да участвам 
в 2 конкурса – „Азбука на добротата“ към РЦППО Монтана 
и „Шумен през моите очи“ на Община Шумен. Получих 
грамоти и от двата конкурса.„



    

Галина Дечева, експерт „Образователни 
дейности“:
„Кампанията на Център „Амалипе“ целеше да 
обезпечи нуждите на децата, чиято възможност 
да променят живота си  чрез образованието, беше 
достижима единствено, ако успеят да се включат 
наравно със съучениците си в дистанционното 
обучение. Но вместо това, смея да твърдя, че 
постигна много повече – тя вдъхна надежда и 
увереност, че някой, дори непознат, ще повярва 
в тях и в най-тежките моменти на икономическа 
и социална криза, ще им подаде ръка за едно 
ново начало! Щастието в детските очи провокира 
в екипа ни сигурност, че каузата ни е постижима 
и че помагайки на тези семейства, дори с едно 
устройство в домакинство, децата вече имат 
шанса да променят, да мечтаят и да вярват освен 
в силата на образованието и своето бъдеще, то и 
в силата на човешката доброта и безкористност! 
ПОДКРЕПАТА, която получават означава много за 
изграждането им като личности, които са познали 
силата на тази взаимопомощ и знаят, че ако утре 
успят да се докажат като изучени и добри хора, те 
също ще притежават силата да променят човешки 
съдби като подадат ръка.“

Нели Николова, експерт „Образователни програми“
„Когато се събудим в свят без коронавирус, искам да си спомням 
тази Кампания… 
Иска ми се когато излезем оттук, да не изтриваме от паметта си това, 
което преживявахме заедно...идеята, мобилизaцията  на огромен 
дарителски ресурс, отговорността ни като получатели на даренията…
Преминахме през предизвикателство, пред което не бяхме 
изправяни досега –  събрахме в едно доверието, подкрепата, 
добротата… и надеждата за ново начало. Направихме го заедно 
с изключително сърцати хора, готови да подадат ръка в името на 
бъдещето, дадохме прозрачност на инициативата, защото хората 
искаха да видят ефекта, а той бе изключителен и специален, 
защото показа, че доброто живее във всеки от нас и че социалната 
отговорност се изгражда само с нашите лични действия.
Днес, ние продължаваме да пишем историята на кампанията “Стара 
техника за ново начало“, станала блестящ пример за заразната сила 
на доброто и за това, че силата на дарителството помита всякакви 
предразсъдъци…“

Филм „Ново начало“, посветен 

на Кампания „Стара техника 

за ново начало“, на режисьора 

Николай Василев - автор в 

документалните поредици 

на БНТ “Малки истории”, 

“В кадър” и “Умно село” и 

оператора Борислав Георгиев.
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 „Здравейте, много се радвам, че инициативата е имала успех и че заедно сме успели да подкрепим образованието в тези предизвикателни времена! Ще се радвам да съдействам и за други подобни инициативи!Поздрави и успех на прекрасния ви екип!Пламена“

“Щастлив съм, че бях част от 

тази страхотна инициатива! 

Организацията по изпълнението на 

кампанията беше много добра и за мен 

беше удоволствие да комуникирам с 

екипа на Център „Амалипе“! Желая Ви 

бъдещи успехи в каузата за успеха на 

всяко дете и още такива инициативи, 

които да допринасят за това! 

Светльо”


