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О БЯВЯ В АТ  

Вир ту ал ен  конку р с  „Силата в нас“  

за създаване на кратък аудио сюжет, придружен с видео послание за надежда, 

от доброволци в младежките съвети/клубове и професионалисти от ОбСНВ и ПИЦ в 

страната    

  

„Трудностите, които срещаме днес, определят това, кои ще бъдем утре“ 

Леонардо Да Винчи 

 

Озовахме се в лудостта на социалната дистанция не по своя воля, а по необходимост 

– да се запазим здрави. Имаме своето време за размисъл, за промяна на планове, 

преосмисляне на нагласи, ценности, за определяне на важното за нас. Време за 

усамотяване, подреждане на мисли, събития, хора, емоции, време за изхвърляне на 

привидни приятелства и кисели усмивки, време за четене. Време за пътуване към себе си 

– за осъзнаване, за благодарност, за извинение.  

Сега, когато портите на нормалността се открехнаха, но все още сме обсадени от 

нещото, смятано преди за невъобразимо, хайде заЕДНО се впуснем в ново 

предизвикателство! 

 

Млади приятели, посветили се на каузата на добротворството, 

Драги колеги от превантивно-информационните центрове и общинските 

съвети по наркотични вещества в страната, 

 

Станете участници в нашия необичаен конкурс (каквото е и времето на 

ограниченията) и създайте своя аудио сюжет, придружен с видео послание за надежда, 

с които взаимно да си споделим преживяното: 

Запечатаните в паметта ни късчета безвремие;   

Наученото за себе си, за важните неща в живота ни; 

Какво ни тревожи и пречи на усмивката ни, докато очакваме предстоящото; 

Като по-добри или по-лоши хора ли прекрачваме в утрето;  

Какво дадохме и ще дадем, за да останат наши завинаги милосърдието, мъдростта, 

предаността, смелостта, търпението, съпричастността, загрижеността, протегнатата ръка, 

споделеността, любовта; 

Имаме ли волята да преодолеем тревога, страх и скука; 

Имаме ли вяра, че няма да е все така; 

Имаме ли желание да продължим нататък и как; 

Ще имаме ли късмет скоро да се видим отново, да се докосваме, да се прегърнем; 

Какво ще ни накара да съблечем страхове и тревоги, да се накичим с настроение, да 

стегнем ум и осанка и, подсмихвайки се, да се втурнем да гоним утрето на хубавините 

житейски. 

 

Общински съвет по наркотични вещества 
и 

Превантивно-информационен център по зависимости  

Община Стара Загора 
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Лесно изпълними изисквания за участие: 

1. Участниците във виртуалния конкурс се разпределят в две групи: 

1.1. Доброволци и приятели 13-19+ (до 29 год.) 

1.2. Професионалисти (експерти в ПИЦ и ОбСНВ) 

2. Всеки участник участва с аудио сюжет и видео послание, които са неразделни части 

на конкурсното участие.  

3. Аудио сюжетът и видео посланието за надежда се записват с телефон (не е нужна 

специална техника и обработка), при условие, че звукът и образът са силни, ясни и 

разбираеми.     

4. Жанрът на аудио сюжета е по ваш избор (разказ, стихотворение, есе и др. – формата 

не е определяща). 

5. Продължителността на аудио записа е до 4 минути. 

6. Текстът на аудио сюжета се представя задължително и в doc файл – максимум 2 

печатни страници формат А4. 

7. Видео записът на посланието за надежда е с продължителност максимум 90 

секунди; може да съдържа част от аудио сюжета или да е допълнение към него – 

обобщаващите думи, есенцията, пожеланието към всички, които го гледат. 

8. Аудио и видео записите и doc файла се изпращат на e-mail: pic.starazagora@abv.bg  

9. Участието е както индивидуално, така и колективно, при спазване на посочените 

изисквания и заявяване на участието чрез изпращане на регистрационен формуляр 

на e-mail: pic.starazagora@abv.bg (прилага се към правилата) до 12 юни 2020 година. 

10. Бивши доброволци няма, добротворството остава в сърцата – затова се допуска 

участие и на бивши членове на младежките съвети/клубове до 29-годишна 

възраст. 

11. Краен срок за изпращане: 26 юни 2020 година – Международния ден за 

противодействие срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния наркотрафик, до 

24:00 часа. 

12. Наградите на стойност 650.00 лв. са осигурени от ОбСНВ и се разпределят в двете 

възрастови групи. Всички участници получават и паметни грамоти за участие. 

13. Резултатите от конкурса ще се отчетат и обявят до края на м. юни 2020 година, а 

наградите и грамотите ще се раздадат официално по време на Първата национална 

среща на младежи от доброволческите екипи към общинските съвети по наркотични 

вещества и превантивно-информационните центрове в страната в гр. Габрово. 

14. Всички изпратени записи и текстове ще се публикуват на сайта на ПИЦ-Стара 

Загора, в специално издание на „Вестниче-споделниче“, ще се излъчат в един от 

броевете на „Място за всеки“ – платформа за споделяне, съвети, връзка със 

специалисти на ПИЦ по зависимости – Стара Загора. 

15. Телефони за контакт и допълнителна информация:   

 0888/12-64-13 – Диана Кирилова-Чобанофф 

 042/23-00-24   – ПИЦ по зависимости 

 

ОЧАКВАМЕ ДА СПОДЕЛИТЕ ДУМИТЕ СИ, ДУШАТА СИ! 
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