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ФОРМА 

за проучване на 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 
 

Die Arche 

Място на изпълнение 
 25 града в Германия 

Времева рамка Старт през 1995 г. и до днес продължава 

Основни и специфични цели  
 

Да се даде възможност на децата в неравностойно 
положение да излязат от бедността. “Die Arche” вярва, че 
децата са част от сърцето на обществото и трябва да имат 
еднакви възможности за живот и развитие. Организацията 
си е поставила 11 специфични цели: 

- Самоуважение   
- Насърчаване за развитие на потенциала 
- Предлагане на условия за осмисляне на 

свободното време на децата 
- Изграждане на социална компетентност 
- Осъществяване на обучителния процес и 

изграждане на личности 
- Предоставяне на материална помощ под форма на 

храна и облекло 
- Отговорност 
- Създаване на навици за здравословен живот 
- Подкрепа на семействата и родителите 
- Интегриране 
- Равни възможности 

Подробно описание на 
практиката 
 

Повече от 2,5 милиона деца в Германия живеят във 
финансова, а често и в емоционална бедност. Така 
възможностите им за развитие и образование са 
застрашени. Често им липсва самочувствие и вяра в 
бъдещето. 
В “Die Arche” над 4000 деца получават безплатен обяд, 
помощ в образователния процес, шанс за интересни 
извънкласни дейности и ваканционни лагери. Предлага се 
помощ на родителите с конкретни съвети за цялото 
семейство как да си помогнат в ежедневието. 
Организацията набира средства от дарителски кампании. 
На сайта на организацията има възможност за 
предоставяне на дарения онлайн. 
Създател и ръководител на проекта е Берн Сигелков. 

Целева група/ 
Бенефициенти 

Деца и младежи в неравностойно положение, живеещи 
във вътрешните градове на Германия. 
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Участие на 
партньори/заинтересовани 
страни 
 

Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. -
инициатор 

Възможности за 
трансфериране.  
Стъпки 
 

Проектът за помощ на деца  и младежи в неравностойно 
положение е напълно приложим на територията на 
България. Всички деца в бедност трябва да имат шанс да 
излязат от нея, да станат по-образовани, да открият и 
развият личните си интереси. 

Резултати  
 

Даване на равни възможности за деца, въпреки социалния 
им статус и културна и етническа принадлежност. 
Осигуряване на възможност за създаване на надежден 
контакт за тях, на който могат да споделят своите 
проблеми, идеи и приятелство. 

Обща приблизителна  
стойност 
 

 
Средствата, които се изразходват на годишна база общо за 
територията на Германия надвишават 4 мил. Евро 

Схема на финансиране 
 

Чрез дарителство. 

Срещнати трудности 
 

Чест проблем е езиковата бариера и неразбиране от страна 
на родителите, тъй като голяма част от тези деца са от 
семейства на емигранти.  

Фактори за успех при 
прилагането на практиката  
 

Грижата за деца в неравностойно положение е 
положителна инициатива, която помага за тяхното 
цялостно развитие, като се разкриват техните таланти и 
потенциал, и се насърчава образованието им. 

Уеб-сайт 
 

http://www.kinderprojekt-arche.eu 
Twitter : @ARCHE_Kids 

 

http://www.kinderprojekt-arche.eu/

