


ИдеятаИдеята заза детскидетски центърцентър„„СлънчеватаСлънчевата КъщаКъща”” ее резултатрезултат
отот съвместнатасъвместната работаработа нана ТониТони МайърсМайърс--ПредседателПредседател нана
ФондацияФондация””МайърсМайърс”” ии ЕлисънЕлисън СмитСмит-- училищенучилищен
администраторадминистратор вв пенсияпенсия ии ротарианецротарианец отот РКРК КаролинаКаролина
ФорестФорест СънрайсСънрайс, , ДистриктДистрикт 7770, 7770, ЮжнаЮжна КаролинаКаролина, , САЩСАЩ.         .         
ПрезПрез маймай 2006, 2006, ТониТони ии ЕлисънЕлисън пътуватпътуват додо гргр..КлужКлуж, , 
РумънияРумъния, , заза дада участватучастват вв проектпроект насоченнасочен къмкъм
изгражданетоизграждането нана няколконяколко къщикъщи заза някоинякои отот найнай--беднитебедните
ромскиромски семействасемейства вв градаграда. . ВВ проектапроекта взиматвзимат участиеучастие ии
няколконяколко ротарианциротарианци. . ВВ връзкавръзка сс усилиятаусилията заза
изгражданетоизграждането нана тезитези къщикъщи ЕлисънЕлисън организираорганизира ии
посещенияпосещения нана няколконяколко детскидетски градиниградини ии сиропиталищасиропиталища
попо линиялиния нана ФондацияФондация „„НаучиНаучи децатадецата””, , САЩСАЩ..



ПосещениетоПосещението вв гргр..КлужКлуж навелонавело ЕлисънЕлисън додо въпросавъпроса далидали

проектпроект заза детскидетски центърцентър вв БългарияБългария щеще бъдебъде добрадобра ии

възможнавъзможна идеяидея. . ВВ краякрая нана 2006 2006 годинагодина ЕлисънЕлисън водиводи

изследователскиизследователски екипекип отот ФондацияФондация „„НаучиНаучи децатадецата”” вв

ПловдивПловдив, , БългарияБългария ии резултатарезултата отот товатова посещениепосещение вечевече

имаима своетосвоето имеиме:  :  ДетскиДетски центърцентър „„СлънчеватаСлънчевата къщакъща””..

ВръзкатаВръзката междумежду РотариРотари интернешънълинтернешънъл ии БългарияБългария сесе

осъществяваосъществява чрезчрез ДистриктДистрикт гуверньорагуверньора нана ДД--2482 2482 заза

20072007--2008 2008 годинагодина НаскоНаско НачевНачев..



От 1989 год. се наблюдава спад в естествения прираст на
населението на България.Тази тенденция се променя,като от
2004 год. естествения прираст на населението бавно
нараства..В резултат на този 15 годишен спад в прираста
много детски градини бяхя затворени или предназначението
им бе променено.Според данни от НСИ на България през 1990-
1991 год. е имало 4 590 детски градини ,докато през 2006-2007 
год. техния брой е спаднал до 2 470.

Политически, икономически и социално-културни
причини през последното десетилетие доведоха до голяма
миграция и урбанизация на населението.

Естествено местната ситуация не е изключение, а по-скоро
огледало на тази в национален мащаб.Пловдив е втория по
големина град в България и отразява напълно гореописаните
национални тенденции.Налице е остра нужда от детски
градини и центрове.



ПрезПрез мм. . НоемвриНоември 2007 2007 годгод. . вв ПловдивПловдив сесе
осъществяваосъществява работнаработна срещасреща междумежду КариенКариен ЗиглерЗиглер --
ПДГПДГ нана ДистриктДистрикт 7470 ,7470 ,САЩСАЩ, , ЕлисънЕлисън СмитСмит ии РафияРафия
ЕлизабетЕлизабет СмитСмит –– ротарианциротарианци отот РКРК КаролинаКаролина ФорестФорест
СънрайсСънрайс, , ДистриктДистрикт 7770, 7770, САЩСАЩ,,ТониТони МайърсМайърс--
ПредседателПредседател нана ФондацияФондация””МайърсМайърс”” ии ДимитърДимитър
ДимитровДимитров,, МарияМария ГорановаГоранова--ВълковаВълкова,, ЖоржЖорж ТракТрак ии

АлександърАлександър ТухчиевТухчиев

–– ротарианциротарианци отот

РКРК ПловдивПловдив--ФилипополФилипопол, , 

ДистриктДистрикт 2482, 2482, БългарияБългария..



НаНа срещасреща сесе обсъдиобсъди възможносттавъзможността заза сътрудничествосътрудничество
междумежду ротарианцитеротарианците отот тритетрите дистриктадистрикта чрезчрез МачингМачинг
грантгрант заза създаванетосъздаването нана детскидетски центърцентър „„СлънчеватаСлънчевата къщакъща””..

МачингМачинг грантгрант проектътпроектът ее регистриранрегистриран въввъв ФондацияФондация
„„РотариРотари”” нана 15.02.2008 15.02.2008 гг. . подпод №№ 6565 991 991 нана стойностстойност 2525 000 000 
щщ..дд.:.:отот РКРК ПловдивПловдив--ФилипополФилипопол ,,ДД2482 2482 БългарияБългария 3000 3000 щщ..дд. . 
отот ДФДФ ии 3000 3000 щщ..дд. . отот ФРФР;; ДистриктДистрикт 7470, 7470, САЩСАЩ-- 8000 8000 щщ..дд. . отот
ДФДФ ии 8000 8000 щщ..дд. . отот ФРФР ;; РКРК КаролинаКаролина ФорестФорест СънрайсСънрайс, , ДД
7770, 7770, САЩСАЩ --2000 2000 щщ..дд. . кешкеш ии 1000 1000 щщ..дд. . отот ФРФР..



СтраниСтрани попо изпълнениетоизпълнението нана проектапроекта саса::
�� ПартньориПартньори--домакинидомакини : : РКРК ПловдивПловдив--ФилипополФилипопол ,,ДД2482 2482 

чрезчрез ДимитърДимитър ДимитровДимитров--президентпрезидент нана клубаклуба,,МарияМария
ГорановаГоранова--ВълковаВълкова ии ЖоржЖорж ТракТрак –– членовечленове нана клубаклуба..

�� МеждународниМеждународни партньорипартньори : : КариенКариен ЗиглерЗиглер-- ПДГПДГ, , 
ДД7470,7470,ЕлисънЕлисън СмитСмит-- РКРК КаролинаКаролина ФоресФорес СънрайсСънрайс, , ДД 7770 7770 
ии РобъртРобърт БътънБътън-- ПДГПДГ ,,ДД74707470

ПрезПрез маймай 2008 2008 годинагодина ее сключенсключен
договорътдоговорът попо проектапроекта междумежду ДимитърДимитър
ДимитровДимитров –– президентпрезидент нана РКРК ПловдивПловдив--
ФилипополФилипопол, , ДД--2482 2482 БългарияБългария ии РичардРичард
ДръкърДръкър –– ПредседателПредседател нана подкомитетподкомитет попо
грантоветегрантовете нана ДД --7470, 7470, САЩСАЩ..



БлагодарениеБлагодарение нана щедратащедрата
офертаоферта нана имотимот отот странастрана нана
ПърваПърва евангелисткаевангелистка църквацърква --
ПловдивПловдив ии финансоватафинансовата
помощпомощ нана ФондацияФондация””РотариРотари””, , 
ФондациятаФондацията „„НаучиНаучи децатадецата””, , 
ФондацияФондация„„МайърсМайърс””,,ЦъркватаЦърквата
„„Good Shepherd of CharlotteGood Shepherd of Charlotte””
СевернаСеверна КаролинаКаролина , , кактокакто ии
нана индивидуалнииндивидуални доноридонори ниение
ремонтирахмеремонтирахме, , обзаведохмеобзаведохме
ии отот частичасти спонсорирахмеспонсорирахме
разноскитеразноските попо реставрациятареставрацията
нана 3 3 етажнаетажна къщакъща вв центърацентъра
нана ПловдивПловдив..



„„СлънчеватаСлънчевата къщакъща”” ее детскидетски центърцентър,,койтокойто щеще сесе
занимавазанимава сс обучениеобучение нана децатадецата попо английскианглийски езикезик, , 

музикамузика ии изкустваизкуства. . ЦентърътЦентърът щеще фокусирафокусира вниманиетовниманието
сиси върхувърху развитиеторазвитието нана децадеца междумежду 33--6 6 годишнагодишна възраствъзраст

сс целцел дада имим дадедаде възможновъзможно найнай--добърдобър стартстарт вв животаживота. . 
ПриоритетПриоритет вв работатаработата нана ЦентъраЦентъра щеще бъдебъде дада насърчаванасърчава

взаимоотношениятавзаимоотношенията междумежду децатадецата ии родителитеродителите имим. . 
НашатаНашата задачазадача ее дада предложимпредложим добрадобра учебнаучебна програмапрограма, , 

коятокоято дада спомагаспомага заза цялостнотоцялостното развитиеразвитие нана дететодетето..
ДецатаДецата нана ПловдивПловдив саса дардар ии ниение считамесчитаме, , чече ее

привилегияпривилегия ии голямаголяма отговорностотговорност дада видишвидиш, , чече саса имим
съзсъздаденидадени найнай--добритедобрите

условияусловия дада пораснатпораснат ии

дада сесе развиятразвият емоционалноемоционално, , 

социалносоциално, , психическипсихически

ии духовнодуховно..



ЦентърътЦентърът сесе намиранамира вв бившиябившия домдом нана
енорийскияенорийския свещенниксвещенник нана ПърваПърва евангелисткаевангелистка
църквацърква ,,ноно нене ее църковноцърковно училищеучилище. . ЗаписванетоЗаписването
ее свободносвободно заза всичкивсички жителижители нана градград
ПловдивПловдив..ДетскиятДетският центърцентър „„СлънчеватаСлънчевата къщакъща””
щеще работиработи сс 34 34 децадеца отот 8,00 8,00 додо 12,30 12,30 часачаса ..ТеТе саса
разделениразделени нана дведве групигрупи, , еднатаедната ее съставенасъставена отот
33--4 4 годишнигодишни децадеца ,,аа другатадругата отот 55--6 6 годишнигодишни. . 
ДецатаДецата сесе обучаватобучават отот 3 3 учителкиучителки, , всякавсяка отот
коятокоято имаима голямголям педагогическипедагогически опитопит сс малкималки
децадеца..ПриПри желаниежелание отот странастрана нана родителитеродителите, , сесе
осигуряватосигуряват ии допълнителнидопълнителни занимяниязанимяния вв следслед
обеднитеобедните часовечасове..



ПървоначалноПървоначално финансиранетофинансирането нана центърацентъра щеще
бъдебъде осигуреноосигурено чрезчрез грантовегрантове ии стипендиистипендии вв
добавкадобавка къмкъм ученическитеученическите такситакси. . ЦелтаЦелта ее вв
рамкитерамките нана 3 3 додо 5 5 годинигодини детскиятдетският центърцентър дада
станестане самофинансиращсамофинансиращ сесе отот ученическитеученическите
такситакси..



Осъществяването на проекта беше отразено в

регионалното списание „Ротари в

България”,националния ежедневен вестник

„Марица”,Пловдивската обществена телевизия и уеб

страницата на Ротари клуб Пловдив-Филипопол.



Проектът се осъществи в Република България , 

гр.Пловдив в периода м.май 2008 год. м.февруари 2009 

год.

Беше изграден един съвременен,добре оборудван и

привлекателен детски център,в който да се обучават

децата на гр.Пловдив.В осъществяването на проекта

лично участие взеха граждани на гр.Пловдив, ротарианци

от партниращите клубове и доброволци от другите

организации участници в проекта.Емблемата на Детския

център се изработи лично от деца в галерия Трак-Арт под

ръководството на художника Жорж Трак,който е член на

РК Пловдив-Филипопол.В представените снимки са

показани отделни моменти от осъществяването на

проекта





























� Ротарианците от РК Пловдив-Филипопол взеха

участие в проведените срещи с маждународните

партньори през целия период на осъществяване

на проекта.Лично и с доброволен труд взеха

участие в:

� - избора на фирми доставчици

� - закупуване и доставяне на оборудването

� - боядисване и почистване на помещенията

� - сглобяване на мебелите

� Ротарианци,чийто бизнес позволява това

професионално подпомогнаха изпълнението на

проекта – медийно отразяване,изграждане на

компютърната мрежа и др. 









� Меджународните партньори

взеха участие в планирането на

проекта с посещение в

гр.Пловдив.Те поддържаха

комуникация през целия

период на проекта чрез обмяна

на информация,кореспонденция

и посещение на

място.Ротарианци от

международните партниращи

клубове взеха участие и с личен

труд .Те осъществяваха контрол

на управлението на средствата

и обмен на експертни познания

в областта на проекта.

�



� Официалното откриване на детски център

“Слънчевата къща” се извърши на 10.06.2009 

година в присъствието на всички партньори

по проекта.















� Проектът е безсрочен.Обучението и

възпитанието на децата е една инвестиция в

бъдещето.Добе подготвеното дете има по-

добър старт в живота.Това задължително ще

доведе до подобряване на стандарта на живот

в общността. 

� В обучението на децата на базата на договор

мужду Детския център и Пловдивския

университет ще се включат и студенти от

факултета по начална училищна педагогика.



� 30 април 2009 13:04

AM-Matching Grant #65991-Closure Letter

� Уважаеми ротарианци Димитров и Зиглер, 

Благодаря Ви ,за представянето на окончателния доклад по

отношение на Мачинг Грант # 65991, за закупуване на

обзавеждане и оборудване на Детски център в Пловдив, 

България. Вашето сътрудничество при изпълнението на този

проект е оценено високо. Тъй като всички изискуеми документи

са получени,

� Фондацията ще отбележи на файла като затворен и проекта

като приключен.
� Agne Jankauskaite

Grant Coordinator

The Rotary Foundation




