
ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0081-C01 
Гражданско участие за по-добра 
социално-икономическа среда 

 

1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 
2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 
 

 

 
ФОРМА 

за проучване добри практики и иновативни решения от европейски страни за 
възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на 

гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие инициира решения 
за общността, които се подкрепят и от дарители и от администрации. 

 
Заглавие на добрата практика 
 

Lerncafe - безплатна подкрепа за обучение и следобедна грижа 
за деца и юноши 

Място на изпълнение 
 Австрия, гр. Грац 

Времева рамка 02/10/2007 – и до момента 

Основни и специфични цели  
 

Lerncafe (учебни кафенета) е проект за безплатна следобедна 
образователна подкрепа, фокусиран върху образованието и 
социалната интеграция. Целта на този проект е да подпомогне 
децата в тяхното обучение, за да постигнат успех в обучението 
си със собствени средства и усилия. Целта е да се даде на 
всички шанс да завършат прогимназиален етап на образование 
(Hauptschule) и да се насърчат учениците да продължат да учат 
за висше образование в бъдеще. Други важни аспекти на 
концепцията на Lerncafe е работата с родители. Те предлагат 
образование, здравословна закуска и различни развлекателни 
дейности (понякога включително и за родителите) и др. 

Подробно описание на 
практиката 
 

Lerncafe е успешна и международно призната инициатива, 
създадена от Caritas в цяла Австрия. 
Как работи Lerncafe? 
Работното време на Lerncafe е от понеделник до четвъртък от 
13 до 17 часа. Правилата и структурата на Lerncafe са ясно 
дефинирани. По време на интервюто за прием тези правила се 
обясняват на родителите и детето. Едно правило е: основният 
език в Lerncafe е немският език. По време на реалния 
работен процес с детето доброволците се интересуват от 
конкретните нужди на ученика. Запознават се с учебната 
програма; къде са неговите слабости, за да се определи къде 
има нужда от помощ и подкрепа; какво е семейството му; 
проучват  училището, в което учи; има ли признаци на 
поведенчески или учебни разстройства и др. Lerncafe 
насърчават децата в техните силни страни и им помагат да 
преодолеят своите слабости. След като децата са свършили 
домашните си задачи за деня, доброволците тренират с тях и 
четат редовно, за да се повиши компетентността на децата да 
четат и да разбират писмени текстове. След работа е време за 
игра. Отново доброволци в Lerncafe провеждат игри, които 
спомагат за увеличаване на екипния дух у децата. 
Важна дейност на Lerncafe е организирането на екскурзии за 
ученици и студенти веднъж месечно. Веднъж месечно има 
родителска вечер, която е добре посещавана. Вечерите на тези 
родители служат за обсъждане на общи въпроси, да се 
докладва за последните дейности, да се планират предстоящи 
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такива. Повечето от тези вечери са тематични.  
Целева група/ Бенефициенти 
 

Деца от 6 г. до 15 г., посещаващи начални и средни училища в 
Австрия и студенти. 

Участие на 
партньори/заинтересовани 
страни 
 

Основни партньори/заинтересовани страни са 
ученици/студенти, родители, доброволци, училища. 

Възможности за 
трансфериране. 
 

Трансферирането на добрата практика е възможно, тъй като 
това са проблеми, характерни и за България. Това е форма на 
обучение, която ангажира децата след приключване на 
учебните занятия в училище, спомага за подобряване знанията 
и уменията, като надграждат наученото, развива социални 
умения. В България няма законови пречки за реализацията на 
тези дейности. 

Резултати  
 Децата и юношите възприемат добре инициативата Lerncafe 

(учебни кафенета). Учениците от 1-ви и 2-ри клас повишават 
успеха си; всички завършват учебната година с много добри 
резултати. Много родители (главно майките) се възползват от 
преводачите и сами научават немски език. Децата имат 
повишено самочувствие, самооценка, мотивираност. През 
зимния семестър 2018/19 (вариращ от септември 2018 г. до 
януари 2019 г.) 54 австрийски Lerncafe подкрепиха 1950 деца 
от семейства в неравностойно положение, със специален 
акцент върху семействата мигранти. Освен професионалните 
служители, всички с педагогическа и образователна 
подготовка, около 780 посветени доброволци подкрепиха 
децата в подготовката на домашни работи, подготовката за 
тестове или четенето, за да подобрят още повече немския език 
и уменията за четене. Около 97% от учениците, които 
посещават Lerncafe, получават положителен училищен 
сертификат. 

Обща приблизителна  
стойност 
 

Около 50 000 евро годишно. 

Схема на финансиране 
 

Финансиране от EIF, BMfl, община Грац и частни спонсори. 

Срещнати трудности 
 

Трудности се срещат при набирането на деца за Lerncafe, 
езикови бариери, етнически различия, намирането на 
доброволци, помещения. 

Фактори за успех при 
прилагането на практиката  
 

Образованието предотвратява бедността в дългосрочен план, 
по-лесната интеграция,особено за децата и тийнейджърите. 

Уеб-сайт 
 

http://www.caritas.at 

 


