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Проект „Да сбъдваме заедно мечтите си” 
 

На 19 февруари 2016 година ОУ “П.Р. Славейков”  отвори вратите си за всички, 

които имаха желание да видят отблизо как учат и се забавляват учениците от ОУ 

“П.Р. Славейков” с. Джулюница. През целия ден родители и гости имаха възможност 

да разгледат училището - класните стаи, кабинетите, физкултурния салон. Всички, 

които се интересуваха от условията за обучение и работата по настоящия проект 

имаха възможност да разговарят с директора на училището, ръководителите на 

групите и преподавателите. Специално за деня на отворените врати бе изготвена 

презентация за работата с родителите, за извънкласните и извънучилищните изяви на 

децата и за работата по проекти, която бе представена в стаята на проекта. 

През месец февруари 

дейностите бяха насочени и към 

популяризиране на ценностите на 

доброволчеството и дейността на 

доброволческите организации, както 

и формиране на уважение и 

признание на труда на доброволеца.  

„…Ако искаш да бъдеш 

полезен, ако искаш да помагаш, ако 

искаш да допринесеш за 

положителни промени в света 

около теб, то можеш да го 

направиш като извършиш поне едно 

добро дело“ - с тези думи започна 

темата за доброволчеството. 

А то е възможност да помогнеш на хора в нужда без да очакваш нещо в замяна  

Каузите, за които се помага с доброволен труд, са различни, а когато участваме лично 

не просто да даваме, а да действаме,  участваме и сме активни. 

В съвременния свят “доброволността” е една от съхранените ценности, 

средство и начин за подпомагане на хора, неспособни сами да се грижат за себе си, 

подпомагане на обществото в критични моменти, когато са застрашени живота и 

здравето на други хора или природата като цяло. Да помагаш на другите е една от 

основните човешки потребности и затова много хора се включват в различни акции 

или благотворителни събития.  

Доброволчеството е начин на учене, на придобиване на знания и умения през 

целия живот на човека. Никога не е късно да започнеш с това “учене”. 

Чрез доброволческите практики всеки млад човек може да подобри социалните 

си умения, уменията за работа в екип, уменията за решаване на проблеми и 

конфликти, както и да се развие качества като отговорност, общителност, лидерство, 

организационни умения.   


