
 
   Възможност за подкрепа на  

     проект „Дарявай, докато четеш” 
 

 
 
 

      Уважаема г-жо Марияна Петракиева-Чеърмен на Д248 България, 
       

Предлагаме на Вашето внимание кратко представяне  на проект „Дарявай, докато 
четеш” и възможността за подкрепа от Инер Уил Клубовете. 

 
Инер Уил Клуб Шумен вече пета година успешно работи по проекта “Дарявай, 

докато четеш”, който се реализира, чрез сайта  www.chetidari.bg  .  
 
НАША ОСНОВНА ЦЕЛ  Е  ДА  ЗАПАЛИМ  ДЕЦАТА  ДА ЧЕТАТ  КНИГИ! 

НИЕ ВЯРВАМЕ , ЧЕ ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ ПРОМЕНЯ СЪДБИ ! 
 

Проектът се утвърди като национален, прие се като такъв и за Дистрикт 248 
България.  

Мисията на сайта www.chetidari.bg е българските деца да се мотивират да четат 
книги, чрез подкрепа на различни благотворителни каузи, публикувани на него. Там 
те избират от обявените заглавия на книги и след регистрация в него имат достъп до 
тестове по тези книги. За всеки верен тест,  те получават кредити /точки /,които 
даряват по свой избор към  каузите на сайта. Така на практика гласуват коя кауза да 
се реализира първа.  

Регистрираните деца в сайтa,  до момента, са 1500, прочетените книги с вярно 
решен тест са 2884 . 

 Екипът на сайта добавя непрекъснато  нови заглавия на книги и тестове по тях . 
Към момента те са 247 , разпределени в три възрастови групи.  

Реализираните благотворителни каузи са 12, на обща стойност 20440лева. От 
тях , по една са предложили и финансирали ИУК Свищов и ИУК Бургас. Своите 
кредити предстои да съберат четирите каузи на ИУК Стара Загора, които са 
публикувани в сайта. ИУК Бургас подготвят още една кауза, за обявяване в сайта.  

Ще бъде чудесно, ако дамите и от други Инер Уил Клубове в страната подкрепят 
проекта, чрез предложения за каузи и осигуряване на финансирането на 
съответните каузи. Разнообразието на каузи в сайта действа стимулиращо на децата 
да четат и  даряват кредитите /точките/ си .  

През годините се натрупа доста опит в подбора и оформянето на каузите, така че 
те да са привлекателни и желани за децата. При желание от страна на клубовете да 
предложат каузи, трябва да имат предвид, че на практика каузите се конкурират 
помежду си и не може да се гарантира срока на реализирането им. Предложената 
кауза, трябва да съдържа:  

1.Заглавие /То е важно и събужда интерес в децата/;  
2.Подзаглавие / Конкретизира целта на каузата/;  
3.Стойност на каузата –около 1000лв,защото от опит знаем,че по-бързо събират 

кредитите/точките си. Разбира се може и по-големи суми , ако срокът не е проблем.;  
4.Текстово описание в размер, до около една страница А4 / Изказът да е 

достъпен и завладяващ децата /; 



5. Основно изображение и галерия от допълнителни изображения /по 
възможност/. 

 Развитието на проекта „Дарявай, докато четеш” ни удовлетворява като екип и е 
израз на нашето отношение към проблемите с грамотността на младото поколение в 
България.  Ще се радваме повече клубове да се присъединят към него с каузи , които 
да публикуваме в сайта www.chetidari.bg . 

Лица за контакти: Катя Александрова-ръководител на проекта, e-mail 
k.alexandrova@al-co.bg, тел. 0888538859, Здравка Йорданова-главен координатор на 
проекта, e-mail zdravka.yordanova63@gmail.com,тел.0887291644. 

 
С уважение: 
Ръководител на проект „Дарявай, докато четеш”-Катя Александрова 
Президент на Инер Уил Клуб Шумен-Труфка Димитрова 
 
 
 

 


