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Този Е-Бюлетин е част от проект: “Солидарна мрежа на вкусните образователни градинки в България” се реализира в периода 2013 
- 2014 г. от Фондация “ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие” с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез 
„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” и има за цел да подкрепи пълноценното израстване на децата 
на България и хармоничното развитие на техните общности, чрез прилагане на алтернативни практики за интегрално образование 
и етика за устойчив начин на живот.

бр.3/ноември 2013

е-бюлетин на 
вкусните био-градинки: 
добри практики, споделен опит 
и полезни ресурси

скъпи приятели и партньори,
Това е трети брой на електронния БЮЛЕТИН на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ - солидарна 
мрежа за учене чрез преживяване и устойчив начин на живот. С него всеки месец ще ви 
информираме за новини и събития от Мрежата на вкусните био-градинки, 
и ще споделяме с вас полезни ресурси, опит и нови идеи.

Приятно четене!

Очакваме Вашите снимки и истории, предложения и коментари.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

mailto:biogradinka@gmail.com
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новини
РЕЗУЛТАТИ от конкурса за участие в мини-
проекти:
На 20 октомври 2013 приключи приемането 
на Формуляри за участие в Конкурс за 
финансиране на мини-проекти за вкусни био-
градинки в страната.

В конкурса се включиха 98 детски градини 
от различни населени места от България. 
Благодарим на екипите на детските градини, 
които с кандидатурите си демонстрираха 
стремеж и желание за усъвършенстване 
и обогатяване процеса на обучение на 
българските деца. Спокойни сме, че грижата 
за децата на България са в златните ръце на 
тези екипи от специалисти. Впечатлени сме 
от големия брой мотивирани и качествени 
кандидатури на детски градини от цялата 
страна.

 
пет-мини проекта за създаване на нови 
вкусни образователни био-градинки ще бъдат 
подкрепени в:

ОДЗ 2 "Звездица-Зорница", гр. Бургас

ОДЗ 13 "Детска радост", гр. Варна

ЦДГ 15 "Незабравка", гр. Видин

ЦДГ "Таня Савичева", гр. Пловдив

ОДЗ "Елица", гр. Сливен

•

•

•

•

•

За съжаление, изключително ограниченият 
финансов ресурс, с който разполагаме, в 
рамките на този едногодишен проект, не ни 
позволява да подкрепим всички достойни 
кандидатури за мини-проекти на вкусни 
градинки. За всички екипи на детски градини, 
които кандидатстваха, но не можем да 
подкрепим финансово - ние високо оценяваме 
вашите време, сили и усилия да се включите в 
този конкурс, защото самите ние сме екип на 
малка организация и от опит знаем цената на 
доброволните усилия и волята за позитивна 
промяна. Но също така знаем, че вие вече 
имате своята нова визия и мечта за Вашата 
вкусна био-градинка. Въпрос на време е тя да 
се сбъдне.
 

Приканваме ви, да запазите вашата вяра, 
енергия и вдъхновение, и да положите усилия, 
за да реализирате вашата визия за създаване 
на вкусна образователна био-градинка, 
която дава уникални възможности и нови 
хоризонти за пълноценно развитие на децата 
на България.
 

В началото на 2014 година, ще ви подкрепим 
и изненадаме с новия Портален уеб сайт 
на вкусните био-градинки, в който ще 
публикуваме голяма колекция от ресурси 
и полезни материали за всички, които биха 
искали да създават самостоятелни и уникални 
вкусни био-градинки.
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За нас ще бъде удоволствие да се запознаем и 
да обменим опит и вдъхновение по време на 
обучителните интерактивни семинари, които 
ще проведем през пролетта на 2014 г. в пет 
различни региона на страната - допълнителна 
информация за семинарите, ще публикуваме 
на сайта на вкусните градинки в началото на 
2014 година - www.gradinka.zaedno.net.
 
Ако вие решите да продължите напред и 
да правите своя вкусна био-градинка със 
солидарната подкрепа на местната общност, 
използвайке местни ресурси - ние ще се радваме 
да продължим ЗАЕДНО напред.
 
Пишете ни от ТУК, ще се радваме да работим 
заедно и да покажем на нашите деца, че най-
голямата промяна идва от сърцата и ръцете на 
Учителите!
 
вкусната био-градинка

Най-ценният подарък за нашите деца 
- признанието и подкрепата.

 
как да си направиМ... вкусна био-градинка

Какво означва МУЛЧИРАНЕ на лехите?
Лехички или сандъчета - лехички?
Вкусни градинки в повдигнати лехи?
Вкусни градинки в сандъчета на терасата.

 

•

•
•
•
•

уроЦи от природата За всиЧки

Витамини за студената зима

Храбрите готвачи - най-вкусния есенен урок
 
в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн

УЛАВЯМ И СЪХРАНЯВАМ ЕНЕРГИЯТА - втори 
принцип в пермакултурния дизайн

Един разказ за изграждането на 
пермакултурна "градина - ключалка"

 
виртуална игра

„Създавам, Радвам се, Споделям... красота 
и изобилие от Природата“

 
тоЧното вреМе - мъдростта на природата 
според био-динамичното земеделие

Био-динамичното земеделие е...

Био-динамична характеристика за м. 
ноември 2014

споделено от вас

Празник на Плодородието в 59 ОДЗ 
"Елхица" в София

 

•

•

•

•
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споделено от “див роШков”

Висяща Ферма за зимните месеци

Тази Рубрика е от вас. Похвалете се с вашата 
вкусна био-градинка. Изпратете ни снимки и 
кратки текстове, за това, което правите... 
Пишете ни на е-мейл: biogradinka@gmail.com
 
интересно и любопитно

22 идеи за повторно използване на старите 
вещи.

 
галерия

Празник на реколтата в ОДЗ №55 ”Иглика”, 
кв. Люлин 4

 
послания и табелки За вкусната 
градинка

Дъждовната вода е ценен източник на 
енергия

видео

Чичо Митко за принципите и философията 
на Биодинамичното земеделие

Рамзи Мусалам: Три правила, които 
разпалват ученето - за да не забравяме, 
че всичко, което правим е мотивирано от 
желанието ни да подобрим качеството на 
образованието на нашите деца

 

•
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полеЗни ресурси

" Пермакултурната Домашна 
Градина"  Линда Удроу

" Екоградина "- Симеон Дочев

"Точното време", Йохана Паунгер, Томас 
Пипе

 
партньори:

Сдружение “Див Рошков”

Органично - портал за Устойчив начин на 
живот

 

•

•

•

•

•
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