
ФОНДАЦИЯ БАУЕРЗАКС
Годишен отчет

2021



За нас

От създаването си през м. февруари 2013г. 
Фондация Бауерзакс се стреми да прилага 
иновативни подходи и решения за социална 
промяна. Фондацията е създател на първата 
библиотека за специализирана икономическа 
литература в гр. Пловдив - Икономическа 
библиотека, която бе домакин на редица 
събития, на  където присъстващите могаха 
възможност да разговарят на различни теми 
с едни от най-уважаваните икономисти в 
България.  Екипът организира и първите по 
рода си в България срещи “Гражданско 
жури”.


Като част от изследователската си дейност, 
Фондацията проведе пилотно изследване 
“Икономическите ефекти от културни 
фестивали” в партньорство с Пловдивския 
университет и фондация Отворени изкуства. 
Фондацията успешно създаде и стартира 
своя образователна и тренинг програма 
“Предприемачът като откривател”, насочена 
към ученици и базирана на симулации и игри, 
както и програма за кариерна ориентация за 
подрастващи. През 2020г. В партньорство с 
Уча.се екипът на Фондация Бауерзакс 
създадохме серия от уроци по 
предприемачество базирани на курс 
“Предприемачът като откривател”.


През миналата година Фондацията инициира 
и създаване на Икономическа Библиотека 
Габрово в партньорство с Областен 
информационен център Габрово.

През 2021г. Фондацията продължи 
дейностите по Програмата за ранна кариерна 
ориентация, насочена към ученици в основен 
етап на обучение. Успешно бе проведен Тех 
Фест с участието на професионални 
гимназии и компании, участници в 
Образователно-индустриален борд. 
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Създаване на Икономическа 
библиотека Пловдив

Първото “Гражданско жури” 
в България

Начало на Програма 
“Предприемачът като 
откривател”

Начало на Програма за 
кариерно ориентиране за 
гимназисти

Първи летен лагер 
“Предприемачът като 
откривател” 

Старт на Програма за ранно 
кариерно ориентиране за 
ученици VI и VII кл.

“Предприемачът като 
откривател”, Габрово

Създаване на Икономическа 
библиотека в Габрово

“Тех Фест” за ученици от 
основни училища

9 години Фондация Бауерзакс 



Програма за ранна кариерна ориентация

Програма за ранна кариерна ориентация 
“Технологии” стартира отново през учебната 
2021/2022г.  Програмата е насочена към 
ученици от VI и VII клас и техните родители. 


Посещения в производствени предприятия. 

Основна част от Програмата са посещенията 
на ученици от основни училища на водещи 
предприятия в региона на Пловдив, при които 
ученици от VI и VII клас имат възможността 
да се запознаят с процеса по създаване на 
някои от най-популярните в ежедневието ни 
продукти. Учениците също така могат да 
научат как ще се развият професиите и каква 
ще е ролята на човека в силно 
автоматизираните и модерни заводи. 

Учебните посещения за учениците се 
провеждат под мотото “Как се прави?” и са 
насочени към събуждане на интереса на 
учениците от основни училища към 
техническите науки и специалности, както и 
възможностите за професионално 
образование.  


Посещенията на учениците протичат в 
рамките на 45 минути - 1 час и 30 минути, в 
които учениците се запознават с дейността 
на  производствените предприятия, като им 
се разяснява процеса на производство и 

какви умения са необходими, за да заемат 
дадена позиция/произведат даден елемент от 
продукт. Учениците са в група по 15, с 
придружаващи ги педагогически персонал от 
училището и представители на нашия екип. 


Посещенията бяха предвидени да се 
осъществят в периода м. Септември - м. 
Ноември 2021. Поради усложнената 
епидемиологична обстановка бе проведено 
само 1 посещение от организираните 14. При 
посещението в Анди ООД учениците имаха 
възможност да се запознаят отблизо с 
начина на функциониране на системите за 
противопожарна безопасност и механизмите 
на системите за видеонаблюдение и 
сигурност. 


Изнесени уроци в професионални 
гимназии 

През 2021г. Бяха осъществени 6 посещения 
на професионални гимназии, при които бяха 
проведени изнесени уроци и демонстрации 
пред ученици от VII клас. Децата имаха 
възможност да се запознаят с лабораториите 
на гимназиите и да вземат активно участие 
във физични опити и химични експерименти.



Тех Фест

В началото на учебната 2021/2022 през м. 
септември, бе организиран технологичен 
фестивал за деца Тех Фест. Целта  на 
събитието бе по неформален начин да 
покажем, че технологиите са забавни, както и 
да представим информация на учениците и 
придружаващите ги родители в какви 
специалности децата биха могли да се 
развият според интересите си. По време на 
събитието децата имаха възможност да 
сглобяват и изработват различни модели на 
машини и апарати, както и да се запознаят с 
основни принципи от природните науки. 
Участие в Тех Фест взеха компании, част от 
партньорската мрежа на програмата и 
професионални гимназии от гр. Пловдив.

Фестивалът се проведе в Дом на Културата 
“Борис Христов”, като участие езеха Либхер 
Хаусгерете Марица, АББ ЕООД - клон 
Раковски, Инч Фриго, Професионалната 
гимназия по електротехника и електроника и 
Професионалната гимназия по хранителни 
технологии и техника. 


Събитието се проведе при спазване на 
противоепидемичните мерки, като за 
участници и посетители бяха предвидени 
предпазни маски за еднократна употреба и 
дезинфесктанти за ръце. 

 Програмата за ранна кариена оринетация 
“Технологии” стартира през м. октомври 
2018, като до момента над 1000 ученици от 
гр. Пловдив успяха да се включат в 
организираните дейности. Партньори в 
пограмата са водещи компании в региона на 
гр. Пловдив, включително:  АББ България - 
клон Раковски, Анди БГ, 
Биомашиностроене, БТЛ Индъстрийз, 
Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт 
Продъкшън, Индекс 6, Инч Фриго, Либхер 
Хаусгерате Марица, Монди, Пролифт, 
Дунапак Родина АД, Шнайдер Електрик, 
Милара Интернешънъл.
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