
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

Какво? 

Конкурс за привличане на доброволци от училищата в град Стара Загора - своеобразна неформална и 
информационна среща на проявили интерес младежи, по време на която в свободен разговор ще 
споделяте мнения, идеи, предложения, ще задавате въпроси и ще получите отговори за значимостта 
на добротворството като начин за учене и усвояване на социални умения за личностна реализация, 
като ценност с полза за бъдещо професионално осъществяване. Заедно с настоящите ни доброволци 
от Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“, които ще споделят своите виждания, 
полезна информация и ценен опит от участието си в доброволчески инициативи, можете да 
продължите заЕДНО да сте единни, толерантни, да мислите творчески, да сте социално активни, 
отговорни и ангажирани с идеи и каузи, да създавате контакти, да работите в екип, да намирате 
съмишленици. За доброволчество в България все още малко се говори  – но вие можете да промените 
това с действия. Направете така, че промяната да сте самите Вие! 

Кога? 

24 октомври 2019 год. от 17:00 часа 

Къде? 

Актова зала на ПИЦ по зависимости (ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 –кръстовище с ул. „Хан 
Аспарух“, срещу кафене „Корнер“, вляво от жилищния вход) 

Кой и на каква възраст може да участва? 

Юноши и младежи (13-19 год.) от старозагорските училища 

Нужни умения? 

В уречения ден и час едва ли ще дойдете, само защото няма какво да правите – но дори да е така, ще 
се окажете на правилното място. Малко вероятно е да дойдете в уречения ден и час, само защото не 
знаете какво искате – но дори да е така, пак ще се окажете на правилното място. Имате много 
време, но идея нямате какво да го правите. Или пък нямате никакво време, а идеите – с лопата да ги 
ринете. Обаче ако съвсем случайно дойдете в уречения ден и час – тогава трябва да повярвате, че 
няма нищо случайно. Инициативата ни е отворена за всички усмихнати, мотивирани и инициативни 
юноши и младежи!  

Защо да станете доброволци? 

 Пълни сте с идеи и имате мнение, което искате другите да чуят; 
 Намирате смисъл в добротворството; 
 Желаете да се обучавате, да помагате, да сте полезни, самите Вие да правите доброто; 
 Искате да се отличавате от останалите, да проявите своята съзидателност и творчески дух;  
 Не сте безразлични към проблемите, предизвикани от рисковото поведение и искате да 

организирате и да участвате в младежки инициативи, за да предпазите връстниците си;  
 Искате да намерите нови приятелства и да се забавлявате. 

Организатор: 

Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора 

Защо да ни се доверите? 

Доближаваме се до Вашия свят. 
Подаваме ръка за подкрепа, за да Ви научим да дарявате знания и умения.  

Насочваме Ви, за да търсите силата в себе си. 
Насърчаваме Ви с помощта си: 

 да правите своя избор, 
 да решавате сами, 

 да намирате верния път към себе си, приятелите си и околните, 
 да се справяте с натиск и предизвикателства – без готови решения, 
 да откривате нови възможности, да се чувствате удовлетворени. 
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