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 ПИЦ по зависимости, 

създаден по Закона за 

контрол на 

наркотичните вещества 

и прекурсорите, 

реализира дейности за 

превенция на 

употребата и 

злоупотребата с 

психоактивни вещества 

(наркотици, алкохол, 

тютюнопушене), на 

зависимостта от тях, в 

изпълнение на 

Националната 

стратегия за борба с 

наркотиците 2014-2018 

г. и Плана за действие 

към нея, и предоставя 

достоверна информация 

за естеството на 

зависимостите, 

възможностите и 

етапите за лечение и 

рехабилитация.  

Инициативите на ПИЦ 

по зависимости се 

подпомагат от 

доброволци, обединени в 

Младежки доброволчески 

клуб „Дарители на 

надежда”. Първоначално 

създаденият през 2012 

година Младежки 

общински съвет по 

наркотични вещества по-

късно, по инициатива на 

самите младежи, 

прераства в сегашния 

доброволчески клуб. 

Нашите доброволци са 

ученици от VIII до XII клас 

от старозагорски 

училища и младежи до 25-

годишна възраст. Това е 

съзидателен екип от 

красиви, възпитани, 

уверени, вдъхновени и 

отговорни младежи с 

добри познания и много 

идеи, с таланти и 

желание за лична изява. 

Мотивирани да не са 

безразлични, да 

информират, да помагат, 

да предпазват 

връстниците си, да се 

развиват, да творят и да 

бъдат активни, те идват 

в клуба по собствен избор. 

Обединени от общата ни 

благородна кауза, със 

запалено в сърцата 

пламъче на 

съпричастността, те са в 

помощ на ежедневната ни 

работа срещу 

зависимостите. 
 

 

Превантивно-информационен център 

по зависимости – Стара Загора 
 

СПОДЕЛНИЧЕ  
  

Информационно издание на ПИЦ по зависимости и  
  

Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“ 
 

м.юни 2017 год. Брой 1 

За ПИЦ и 
доброволците 

 

 
Вестничето за споделяне, чийто първи 
брой вече е в ръцете Ви или четете от 
екрана в момента, е информационно 
издание, от което ще научавате за 
дейността на Превантивно-
информационен по зависимости – 
Стара Загора, и за проявите на 
добротворците ни от Младежки 
доброволчески клуб „Дарители на 
надежда“. 
Заедно ще представяме идеите си, 
предстоящите и вече осъществените 
си замисли, ще разговаряме с Вас за 
проблеми и вълнуващи ни теми, ще 
провокираме както своята, така и 
Вашата гражданска и човешка 
позиция. 
„Споделниче“-то предоставя 
възможност за свободно и честно 
изразяване на мнения, за 
популяризиране на инициативи и 
събития, за творчество и съзидание 
както на нашите доброволци, така и 
на техните връстници – 
подрастващите и младежите на 
област Стара Загора. 
Вярваме, че ще привлечем вниманието 
Ви и наши съмишленици ще станат 
идейни и творчески настроени 
младежи, които със стойностните си 
изяви ще са полезни за самите себе си 
и за младежката общност. 

В този брой: 
 
- За ПИЦ, дарителите на надежда и 
доброволчеството 
- 26 юни – Международен ден за борба 
със злоупотребата с наркотици и 
незаконния наркотрафик 
- Отворено писмо 
- Европейски доклад за наркотиците`   
2017 година 
- XI Национална конференция по 
проблемите на превенцията на 
употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества 
- Доброволците говорят 
- Неизпратени писма 
- Лятна превантивна кампания на 
ПИЦ 
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Като международен ден за борба със злоупотребата с 

наркотици и незаконния наркотрафик 26 юни се 

отбелязва от 1987 година с решение на Общото 

събрание на Организацията на Обединените нации. 

Това е ден за изразяване на съпричастността и 

решителността на всички хора по света за постигане на 

свят без наркотици. Службата по наркотиците и 

престъпността на ООН /UNODC/ всяка година определя 

тема за 26 юни и започва целогодишно провеждане на 

световна информационна кампания - за да се повиши 

ангажираността на хората и противопоставянето на 

разпространението на наркотици, на употребата и 

злоупотребата с тях и незаконния им трафик. 

Кампанията дава възможност на всеки да се 

информира, да помисли, да разбере какво отнемат 

психоактивните вещества по отношение на здравето, 

социалната ангажираност и личностното израстване. 

 

Успешността на миналогодишната кампания е 

послужила за аргумент темата от 2016 година да се 

запази и развие и през 2017 година да звучи така: 

„Първо се вслушайте: да чуем децата и младежите е 

първата стъпка, с която им помагаме да пораснат 

здрави и защитени!“ 

(Listen First – Listening to children and youth is the first 

step to help them to grow healthy and safe) 

Името на кампанията за 2017 година е: „Първо се 

вслушайте!“  

Концепцията на кампанията подчертава 

необходимостта да направим първата стъпка към децата 

и младежите - да ги чуваме, да ги изслушваме, да 

разговаряме с тях, да разбираме техните желания и 

очаквания. Само така ще им помогнем да пораснат 

здрави и защитени от рисково поведение и употреба на 

наркотици. 
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Както всяка година досега, Превантивно-информационен център по зависимости отбелязва и този 26 юни – 

Международeн ден за борба със злоупотребата с наркотици и наркотрафика. Превантивната ни акция „Наркотиците не 

решават проблеми – те ги създават!“ включва представяне на форум-театър, кинолектория, интерактивен дебат 

(http://www.starazagora.bg/predstoyashti-proyavi/item/10070), срещи разговори с публични личности за илюзорния свят на 

наркотиците и капана на зависимостта.  

Първата от поредицата срещи се състоя на 19.06.2017 г. (понеделник) с Нина Николова от НПО А21“ за опасността от 

трафик на хора, нерядко свързан и с трафик и употреба на наркотици.    

На 26.06.2017 г. (понеделник), от 14.00 до 16.00 часа предстои  втора вълнуваща среща разговор - с Весела Тотева, 

журналист и автор на книгата „Падение и спасение – изповед на една хероинова наркоманка“.  

Весела Тотева е една смела млада жена, вече успешен професионалист и майка на две деца, преборила преди 16-години 

една от най-страшните зависимости към „вещицата“ на наркотиците – хероина. В жестоката битка с 8-годишната си 

зависимост от дрогата тя успява да излезе победител и променя живота си.  

Весела Тотева застава с името си, открито и честно споделя от първо лице личната си история. Това е разговор за пътя към 

бездната и обратния път нагоре! Мисията на Весела Тотева е да говори, да споделя, да помага и да предпазва тези след 

нея, описвайки мъчението и отвращавайки ги от него. А дори и един човек да се замисли, значи има смисъл! 

С тази среща тя поставя знак „Внимание, грешен избор“ по пътя на младите хора. А техният правилен ход е да й се 

доверят – защото тя е минала оттам! 

Срещата е предназначена основно за деца, подрастващи и младежи, но присъствието на родители, учители, педагогически 

съветници, училищни психолози, възпитатели не е ограничено. 

Предвидена е възможност всеки, който желае, да си закупи книгата от автора с негов автограф.  

Третата очаквана среща ще е на 27.06.2017 г. (вторник), 14.00 – 16.00 часа, когато ще гостува Веселина Божилова – 

журналист, редактор, сценарист на документални филми, основател на Сдружение“ Майки срещу дрогата“ и автор на 

няколко книги за наркозависимостта („Смъртна присъда“ (2002), „Не се предавай“ (2006), „Наркотиците: преживяно и 

осмислено“ (2008), „Всичко възможно“ (2010) и „Смърт край рози“ (2016).  

Това е разговор от първо лице с една реализирана жена, лично засегната от наркозависимостта,  но имаща сериозен опит 

в решаването на проблема. Разговорът е за хората, които знаят за какво става дума – за да вземат от него надежда и 

поука. Но и за хората, които не знаят какво е да гледаш как детето ти се самоубива с наркотици и да не можеш как да му 

помогнеш, какво е да осъзнаваш, че си загубил всичко, което си обичал, но трябва да намериш сили в себе си и да 

промениш живота си – изцяло! Разговор за надеждата или обречеността на наркотично зависимите и за техните близки. 

За наркотиците – проблем № 1 за младежите навсякъде по света: защо те посягат към дрогата, защо е все по-ранна 

възрастта на първия опит, за ада, в който попадат младежите и техните семейства, за последиците от друсането – за 

употребяващия, семейството и приятелите му, за ролята на семейството в предпазването на децата, за ограничаване на 

разпространението, ефективната превенция и достъпността на лечението.  

Срещата е предназначена основно за родители, учители, педагогически съветници, училищни психолози, възпитатели, но 

присъствието на подрастващи и младежи не е ограничено.   

Събитията ще се проведат в актовата зала на ПИЦ по зависимости на адрес: ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 (на север от ул. 

„Августа Траяна“ преди сливането с ул. „Хан Аспарух“; срещу кафене „Корнер“, вляво от входа на жилищния блок).  

През м. юни и м. юли 2017 год. ПИЦ по зависимости ще осъществи Лятна превантивна кампания „Наркотиците 

   не са детска игра“ (информация за цялата кампания на http://www.pic-starazagora.com/).
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Доволни ли сте всички Вие, които упорито и с особено 

настървение убеждавахте обществото, че 

марихуаната е безвредна, че марихуаната е полезна 

и трябва да се легализира? В почти всеки клас с ученици от 11 до 18 години има пушещи 

марихуана, доверили се на агресивната Ви реклама. Те са мотивирани, не само че удоволствието е 

невероятно, но и че могат да учат, да запаметяват по-добре от останалите си съученици, да се 

предпазят от болести. Това ли е истината? Успяхте да внушите на подрастващите, че лекарите нищо 

не разбират от здравето на човека и не могат да бъдат компетентни кое и какво вреди на човешкия 

организъм. Това ли е истината? Към това безумие се прибави и целенасоченото и системно 

обезличаване и подигравка от страна на изявяващи се обществено интересни лица с националните 

ни герои - Васил Левски, Христо Ботев и други, на българската история и култура чрез всякакви 

форми в публичното пространство. Подрастващите ни опонират, че не трябва да посочваме Васил 

Левски като пример за подражание, защото бил убиец на деца и затова е осъден съвсем 

основателно от турската империя. За Христо Ботев – дори не искаме да напишем „бисерите“, 

получени като информация от последна инстанция, показващи ширещата се агресивна система за 

заличаване на българската идентичност и създаване, както казва Христо Ботев – на 

„хермафродити“, духовни хермафродити. 

Обръщаме се към всички нормални родители, обичащи и грижещи се за децата си: 

Не позволявайте да пушат марихуана, защото тя е наркотик, който уврежда мозъка, психичната 

дейност на човека, репродуктивността му и създава още много други здравни проблеми и знайте 

това, което четат Вашите момчета и момичета! 

Не се страхувайте да ги възпитавате в обич към Родината, вярата, националните ни герои – дал Бог 

на България хиляди достойни синове и дъщери. Заедно изучавайте нашата история, култура и 

природа. С никакви пари, били те и милиарди, не може да се купят духовни ценности, да се купи 

любовта на родители и деца, да се купи човешката същност на хората! 

Не позволявайте мерзките финансови или извратените физически интереси на човешки 

недоразумения да унищожат децата Ви! 

Автор: Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград 

www.tinyurl.com/ybm5lewm 

 

 

http://www.tinyurl.com/ybm5lewm
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НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА 

НАРКОТИЦИТЕ: УВЕЛИЧАВАТ СЕ 

СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ  
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Автор: Веселина Божилова 

http://www.antidrugbg.com/specialist/index/id/2237 

 

Х I  НА ЦИ О НА Л НА  К ОН Ф Е Р Е Н ЦИ Я  П О  П Р О Б Л ЕМ И Т Е  Н А  П Р Е В Е Н ЦИ Я Т А  Н А  УП О ТР Е Б А Т А  И  

З Л О УП ОТ Р ЕБ А ТА  С  Н А Р К ОТ И Ч НИ  В ЕЩ ЕС Т В А  

От 7 до 9 юни 2017 година във Велико Търново се 

проведе XI Национална конференция по проблемите 

на превенцията на употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества. Организатори на събитието 

бяха Секретариатът на Националния съвет по 

наркотичните вещества и Националния център по 

наркомании, със съдействието на Общински съвет по 

наркотичните вещества – Велико Търново и 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново. 

По време на конференцията беше представена 

информация за тенденциите в областта на 

разпространението и употребата на наркотични 

вещества. Представена беше дейността на няколко 

общинските съвети по наркотичните вещества и 

превантивно-информационните центрове в градовете 

Враца, Шумен, Търговище, Добрич, Ловеч, Хасково, 

Кюстендил. Споделен беше опитът на 

Рехабилитационен център „Ка спорт“ - София, като 

добра и ефективна практика за превенция, 

консултиране и психологическа работа с 

експериментиращи и употребяващи сред 

подрастващите.  

Разгледана беше необходимостта от въвеждане на 

критерии и показатели за оценяване на годишните 

доклади на превантивно-информационните центрове 

към общинските съвети по наркотичните вещества, 

както и предложението за изработване на национална 

превантивна програма. 

По време на конференцията представители на СДВР и 

„Пътна полиция“ изнесоха данни за регистрирани 

случаи на употреба на наркотични вещества от 

шофьори и за причинени ПТП в резултат на това. 

http://www.antidrugbg.com/specialist/index/id/2237
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Ние, дарителите на надежда, и доброволчеството 

Откъде започна всичко? Откога е първият спомен? Как точно станахме това, което сме? 

От къде тръгнахме?  

Ние знаем от къде тръгнахме заедно … И затова сега ще ви разкажем приказката на 

младежки доброволчески клуб ,,Дарители на надежда‘‘ -  оттам, откъдето продължихме 

историята заедно с онези преди нас, които заварихме в клуба. 

Имало едно време един 9 февруари, една сбирка на Клуба на младия психолог в Мeждународния 

младежки център. Там се запознахме един куп тийнейджъри и някой предложи да отидем в 

ПИЦ – не за да ядем пица, а да правим цветя и валентинки, както ни беше обяснено. 

Посрещнаха ни топло, с широки усмивки и щастие, че идват ентусиасти като нас. И ние 

останахме и станахме доброволци. Повечето от нас си бяха мечтали за такава дейност и с 

огромно удоволствие чакахме да ни се възложат някакви задачи. Първата ни екипна дейност 

беше на празника на Св. Валентин, когато самите ние се направихме на голе-е-е-е-ми сърца, 

прегръщахме непознатите, които срещахме, 

подарявахме им цвете и сладък дар, бяхме 

щастливи - защото правехме хората такива. 

Следваха периоди на преоткриване на самите 

нас, разчупване на леда…, започнахме да се 

сплотяваме. На Благовещение, когато с нашия 

флашмоб решихме да застанем до жените и да 

им покажем, че са ценени, ние вече разбирахме 

изцяло смисъла на доброволчеството… Виждахме 

как то ни стопля, как то ни показва пътя към 

добрия човек. Харесваше ни … Скоро след като се 

събрахме като екип, се проведе „Мрежата-4“ в 

Трявна. Там беше нашата така наречена „точка 

на пречупване”. Точно там, в рамките на тези 

нищо и никакви три дни, ние станахме повече от 

екип ..., ние станахме семейство. Това 

преживяване ни дари с много знания и хубави 

спомени. Оттам нататък ни беше много по-

лесно да работим заедно. Заедно с баскетболен 

клуб „БЕРОЕ“ помогнахме на малчугани от 

първи и четвърти клас да научат малко повече 

за здравословния живот чрез спортна превенция. Полезното, примесено със забавление, беше 

гарантирано всеки път, а усмивките ставаха все по-големи… С кинолектории и форум-

театър пък карахме и по-възрастните от нас да се замислят над настоящето и бъдещето 

си. Естествено, и ние продължихме да се развиваме. 
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Ставаше ни все по-хубаво заедно. Празнувахме рождени дни, планирахме и работехме, 

обичахме да обичаме… И лятото взе че дойде. Някои от нас завършиха училище, отлетяха от 

гнездото на ПИЦ, но въпреки това, останахме един задружен екип… Дните ставаха все по-

горещи и по-дълги… И ето вече ваканцията чукаше на вратата. В навечерието на дългото 

лято започна и нашата усмивкова терапия, посветена на 26 юни – Международния ден за 

борба с употребата на наркотици и наркотрафика. С нея показахме на младите и не толкова 

младите хора алтернативи на зависимостите. Представихме нашата гледна точка, дори 

нещо повече - ние я споделихме. Споделихме я с всеки, който беше достатъчно смел да се 

усмихне в замяна. Усмивковата терапия беше нещо повече от името си. Тя ни помогна да 

видим талантите и страстите на нашите съдоброволци и взаимно да си помогнем за 

тяхното споделяне.  

Лятото си продължаваше с пълна пара. Макар и да имахме почивка от сбирки, това не ни 

спря… нямаше какво да ни спре… пламъкът беше запален. Само чакахме нещо да изскочи, и да 

сме на линия. И ето - „Пътуващите книги на Стара Загора“ събра сговорната ни дружина, 

за да направим дома на книгите още по-уютен. Облякохме работните тениски и 

превърнахме мястото в истински книжен рай – е, за всички нямаше бояджийски четки, но пък 

се сменяхме да боядисваме и да надписваме книгите.   

Но като любима песен лятото приключи бързо, есента дойде, а с нея и училището... и 

добротворчеството, разбира се! Екипът ни се променяше все повече и повече, много ни 

липсваха заминалите си вече хора… Беше някак странно в залата без тях... Но такъв е 

животът, едни си тръгват, други идват на тяхно място… Но никога не забравяме това, 

което ни срещна, обедини и остави скъпи спомени в сърцата! 

Проведохме още едно обучение - на Старозагорските бани, и се заредихме с толкова нови 

знания! Учехме се да създаваме превантивни дейности, програми, кукли, бяхме и кукловоди… 

Бяхме щастливи! Това обучение ни помогна не само да се сплотим в екип - то ни сдружи още 

повече с доброволците от друг град. Беше уютно, видяхме стари приятели, направихме нови 

приятелства. Танцувахме, пяхме, търчахме, играхме на наши игри… Е, постудувахме си, но 

дарителя на надежда и дъжд от камъни не би го съборил! 

Ние не забравяме каква е крайната ни цел - да бъдем доброволци, да помагаме, да подаваме 

ръка и да споделяме знанието и добротата си. Затова и тази година отново радвахме хората 

на празника на Св. Валентин, отново им показахме, че любовта е навсякъде, че тя не е само 

към един човек, показахме смисъла на двете думи ,,Обичам те‘‘ и заедно със спиращите се 

минувачи написахме най-дългата любовна приказка. Помним с колко любов беше изпълнен 

денят! А няколко дни след това бяхме част от нашето първо ,,Любовно кафене‘‘. Емоцията 

беше невероятна, всеки екип разви въпроса си и изрази креативността си по свой, различен 

от другите, начин. Включихме се с нови очаквания в тридневния тренинг „Мрежата-5“, 

където срещнахме приятели от пет града, също като нас доброволци. Разбрахме още повече 

за себе си, научихме се да защитаваме позиция и отново се забавлявахме докрай!  

Тези дни стартира лятната кампания на ПИЦ по зависимости – „Наркотиците не са 

детска игра“. Ние също ще сме дейни участници в нея. Започнахме с превантивна акция 

„Наркотиците не решават проблеми – те ги създават!“, с която заедно с ПИЦ по 
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зависимости отбелязваме 26 юни – Международeн ден за борба със злоупотребата с 

наркотици и наркотрафика.   

Предстоят ни и още много, много кампании, акции, обучения, спомени… Животът е такъв,  

какъвто ние си го направим. Всеки от нас е избрал как да бъде щастлив, а съдбата просто 

реши да ни събере заедно, за да ни помогне! 

Нашата приказка е с отворен край и дори в момента ние я пишем – ние,  дарителите на 

надежда от Стара Загора! 

Автори: Божидара Гешева и Виктория Бояджиева 

 

 

Превантивно-информационният център по зависимости търси мотивирани младежи 
от старозагорските училища и ВУЗ на възраст от 13 до 29 години за доброволци в 
Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда”, създаден през 2012 г. 
Както може би не знаете, ние осъществяваме програми за превенция на употребата и 
злоупотребата с психоактивни вещества (наркотици, алкохол, цигари), в училищата; 
правим кампании, акции, конкурси, състезания, дискусии, форум-театър и др. 
събития); обучаваме както ученици, така и професионалисти (учители, педагогически 
съветници, медицински специалисти, студенти), и родители с различни методи и по 
различни теми, свързани с проблемната употреба на психоактивни вещества.  
Популяризираме добротворството и развиваме мрежа от доброволци, за да успеем да 
помогнем на повече младежи да избегнат капана на илюзиите, страданието и 
престъпността, които носи употребата и злоупотребата на психоактивни вещества! 

Присъединете се към нашата кауза и станете доброволци! 
Обещаваме, че няма да скучаете! Включете се смело в нашите кампании и събития – с 
неукротимия си стремеж към търсене и предизвикателства, със заразително 
настроение и усмивки, с отговорен доброволчески труд!    
Не казваме, че само ще е лесно – да правите плакати, да разнасяте листовки, да 
обикаляте училища и улици, да помагате при подготовката и да пренасяте оборудване и 
материали за поредното събитие, да променяте представи, нагласи и убеждения. Но 
какво е задоволството от това да си изцапате ръцете, да се поизморите, да помогнете 
безкористно и в най-трудното - ще видите  по резултата от усилията си и признанието 
на връстниците си!  
Освен нови познания, всеки доброволец получава искреното ни и честно отношение, 
разбиране и подкрепа, възможности да осъществи свои идеи за добротворство, много 
забавление и смисъл за свободното си време.  
Предстоят обучителни интерактивни семинари и срещи с доброволци от различни 
градове, обединени в Националната инициатива „Мрежа срещу дрогата“. 

При желание да сте част от нашето добротворческо семейство, моля, пишете на  
e-mail:   pic.starazagora @abv.bg  

Очакваме Ви и на адрес: 
ул. „Цар Иван Шишман” № 96  

(в северния край на улицата, кръстовище с ул. „Хан Аспарух“,  подблоково пространство) 
тел.: 042/23-00-24 

mailto:picsz_dobro@abv.bg
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ече повече от година съм част от доброволческия клуб „Дарителите на надежда“. 

Доброволческата работа може да не ти дава пари, но ти дава МНОГО повече неща, 

които веднъж научил, е вече трудно да „изхарчиш“ някога. Доброволчеството ми 

разкри множество непознати неща – помогна ми изключително много да се 

опозная, да се разбера по-добре, а дори и да открия, че мога да правя неща, 

които съм считал, че не са във възможностите ми. Може да звучи 

парадоксално, а може и като клише – но помагайки на другите, ние наистина 

помагаме първо на себе си. И доброто себепознаване и себеприемане изобщо не 

е всичко, което съм научил за това време в клуба! Срещнах се с други хора, с 

които заедно работихме за реализирането всякакви инициативи! Научих се да 

работя в екип по-добре, развих комуникативните си и презентационни умения, 

подобрих креативното си мислене… Благодарение на опита си като доброволец, започнах да 

гледам на много неща, по съвсем нов и различен начин – в абсолютно позитивен смисъл. 

Мисля, че да си доброволец не е работа, а призвание. Да можеш да не обръщаш гръб на 

нуждаещите се, а да им подаваш ръка и да опитваш да помогнеш е нещо, което човек 

притежава в сърцето си. Трябва да си сърцат човек, за да си доброволец. И тук за мен е 

магията – всички мои приятели, с които заедно членуваме в доброволческия клуб, 

притежават тази искрица в себе си, това силно чувство на непримиримост спрямо 

безучастността на другите към индивидуалната драма. Затова те за мен са герои. Герои, 

които без да се замислят излизат по улиците в духа на информационна кампания - за да 

информират за проблема, за причините един човек да употребява, да злоупотребява с 

наркотици и да става зависим, защото те много често са по-дълбоки и сериозни от 

обикновено любопитство. Герои, които измислят и реализират какви ли не творчески начини 

за насочване на вниманието на хората върху сериозни теми, като „злоупотребата с 

психоактивни вещества“, „насилието над жени“... Герои, които не са безразлични към това, 

което правят, а влагат цялата си енергия и вдъхват живот на работата си, вдъхват и 

надежда на хората, изпаднали по един или друг начин в тежка ситуация, че не са сами и някой 

го е грижа за тях. Това е да си доброволец – да се радваш за това, че знаеш и успяваш да 

В 
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помогнеш на някого да се изправи. Защото не искаш той или тя да разбира колко трудно е да 

няма към кого да се обърнеш и да се налага да се бориш съвсем сам, в най-тежките си 

моменти. А ключовата дума за мен, както и за всички останали от моето семейство 

(защото останалите доброволци са наистина толкова близки за мен, че ги чувствам именно 

като семейство) е „подкрепа“, която раздаваме на всички около нас и по колкото можем.  

Има само едно нещо, за което съжалявам, откакто станах доброволец, и то е, че не съм се 

включил към доброволческия клуб „Дарителите на надежда“ по-рано. В такъв момент от 

живота си съм, в който трябва да поема по един нов път, който ме отдалечава от ПИЦ по 

зависимости – Стара Загора, но не и от доброволчеството. Доброволческата работа, за 

мен, е вдъхновение и надежда, че хората не са толкова безразлични, колкото показват, че са. 

И че всички ние, ако поемем собствената отговорност – можем да изградим един много по-

добър свят, в който да живеем! Така че аз ще продължавам да търся и други възможности 

занапред, да се изявявам като доброволец, защото вярвам, че трябва да отстояваме добрите 

каузи в своя живот! 

Автор: Иван Кехайов, 20 год. 

Доброволец съм, за да бъда себе си. Та тази дума е свята! Тя е кауза. Удовлетворение не е 

нужно, за да правя добрини. Моят избор е да помагам и да действам, аз избрах да бъда 

дарител на надежда. Доброволчеството, като част от неформалното 

образование, не е подкрепяно от нашите училища и университети, 

което е тъжен факт. Оскърбен съм от безинициативността и 

неактивността на затворените хора в цикличността на ежедневието. 

Все едни и същи проблеми пречат. Защо се отчуждаваме едни от други? 

Не бива да се прекъсва връзката между младите и възрастните, между 

опитните и току-що навлезлите в живота, между доброволец и 

приятел в нужда. 

Автор: Радослав Ангелов, 18 години 

Всеки прави избори в живота си, избори които могат да повлияят силно на бъдещето му – 

било то в положителна или негативна посока.  „Какво е дилема?“  Това е проблем с две 

решения. Две решения, два избора.  „Как да се справим с проблемите си?“  Много млади хора 

си задават този въпрос. Много често обаче тяхното решение е грешното. 

Много от моите съученици решават проблемите си  именно чрез 

психоактивни вещества. Проблеми в семейството, неразбирателство, 

неприемственост или просто скука – дрогата е тяхното бягство.  Моето 

решение винаги е било помощта – резултатът от добро дело винаги е 

задоволителен. Да видиш някого, на когото си помогнал, щастлив, е повече 

от достатъчно да се почувстваш добре. Това ме подтикна и да бъда 

доброволец – безвъзмездно да мога да помагам на хора в нужда и да ги правя 

щастливи – това е най-голямата награда! 

Автор: Кирил Камбуров, 18 години 
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реди да стана доброволец, се чувствах не на място, където и да отида – в училище, 

вкъщи, сред „приятелите“… Отидох в ПИЦ по зависимости, подтикната от 

проблеми и обстоятелства, свързани с родителите ми, със съучениците и 

приятелския ми кръг. И там разбрах, че има доброволци на моята възраст, дори от моето 

училище… Не се замислих много и реших да се пробвам. В деня, в който щях да стана 

доброволец, бях нервна - не знаех, как ще ме приемат останалите доброволци и дали изобщо 

ще ме приемат. Нервността ми обаче не се оправда – там ме посрещнаха добри 

хора, усмихнати, предразполагащи. Бяха моите сродни души, събрани на едно 

място. Сега чувствам ПИЦ като свой втори дом, а доброволците и 

ръководителите като второто ми семейство. Откакто съм доброволец, 

станах по-контактна и не толкова срамежлива сред хора, които не познавам, 

забавлявам се истински с приятелите си, научавам много за света около мен и 

за самата мен. Щастлива съм – повече отвсякога и изобщо не обръщам 

внимание на дразнителите около мен. Предстоят ми студентски години, но 

пътеката до ПИЦ и клуба на доброволците си остава отворена за мен!  

Автор: Мария Миткова, 18 години 

 

Дойдох в ПИЦ, защото исках да участвам в повече извънкласни дейности и 

педагогическата съветничка в училище ми даде покана за доброволчество. 

Може би, това което ме грабна, беше предстоящото тогава обучение за 

психоактивни вещества в Трявна. Присъединяването на още хора, с които 

станахме сплотен екип доброволци, ме накара да остана. Ръководителите 

ни са много предразполагащи и готини. Против употребата на 

психоактивни вещества съм, защото научих много за ефектите от 

тяхната употреба и злоупотреба, за зависимостта. 

Автор: Божидара Петрова, 18 години 

 

Доброволчество - ср.р., само ед.ч. Насочено движение на любов, доброта 

и усмивки… Поне така пише в моя речник. Никой не е намерил себе си 

без нечия помощ. Никой не е загубил себе си, докато се раздава за 

другите. Това е изписано на корицата на моята доброволческа 

история. Страница след страница, акция след акция… Надявам се скоро 

да стане роман! 

Автор: Божидара Гешева, 17 години 

 

 

П 



13 

 

 

оят живот е танца, но тази моя страст вече се допълва с още една – доброволец 

съм. В ПИЦ по зависимости и в доброволческия клуб успях да намеря хора с 

история, решени да не позволяват на други да преживеят заблудите, 

неволите, безизходността на избралите надолнището, по което ги 

срутват наркотиците. Успях да намеря своето място,  именно защото 

тук се уча да показвам на хората колко малко нещо е щастието. А то е 

толкова малко, че се намира във всичко, което ни заобикаля, само трябва 

да погледнем в правилната посока! 

Автор: Виктория Бояджиева, 18 години 

 

Човек е стигнал до такъв етап от развитието си, в който е роб на технологиите. 

Младежите лягат и стават с телефона си в ръка… И с право възрастните ни упрекват, че 

сме посредствени,  незаинтересовани и погълнати от виртуалния 

живот младежи. Да докажа на всички упрекващи ни, че младите хора 

са будни, позитивни, пълни с живот, амбиции и мечти, е единият от 

мотивите ми да съм доброволец. И още - искам да убедя 

връстниците си, че светът е едно много красиво и интересно място, 

че животът е едно голямо приключение, което можем да изживеем 

пълноценно, само ако сме в реалността, а не в илюзорния свят на 

наркотиците. Защо избрах да бъда доброволец точно в ПИЦ по 

зависимости? Откакто се помня съм била твърдо против всякакъв вид наркотици - дори 

когато бях малка, криех цигарите на мама, защото в детското ми съзнание това щеше да я 

накара да спре. Уви, пораснах и детската наивност остана в безгрижните дни. Почти 

ежедневно вече ни се налага да се срещаме със страшния свят на зависимостта - гледаме по 

телевизията, слушаме по радиото, четем в интернет, виждаме го по улицата и в 

училищата. От собствен опит мога да ви кажа, че зависимостта е нещо, което убива бавно 

и мъчително. Откъде знам ли? Не, аз не съм се докосвала до наркотици, но загубих двама, 

много важни за мен хора, именно заради тази, бавно разяждаща отвътре отрова. Знам, че 

усилията, които нашето добротворческо семейство полага за всяка една превантивна 

инициатива, са си заслужавали, когато виждам усмивките и малкото пламъче на пробуждане 

в очите на хората. Не е лесно да си доброволец, особено ако наистина имаш стремеж да 

промениш поне малко сивия свят, пълен с толкова много тъга. Да даваш от себе си, да не 

очакваш нещо в замяна, да забравяш за умората и трудностите и да продължаваш напред - 

без страх и колебание, да си готов да подкрепиш някого, да му дадеш цялата си обич и грижа, 

дори да го познаваш от петнайсет минути. В доброволческия клуб израснах, развих 

качествата си; разбрах, че има нещо, по-важно от това само да успяваш в училище. А то е 

да бъдеш човек във всякакви ситуации, да даваш от себе си, без да търсиш друго в замяна, да 

помагаш, без да очакваш награда. Доброволец съм и се чувствам пълноценна във всичко, с 

М 
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което се занимавам, доволна съм от себе си – знам, че колкото повече свещички запаля в 

сърцата на другите, толкова повече се засилва огънят в мен! ДОБРОволчество - затова, 

читателю, нека правим добро, заедно! Съгласен ли си?! 

Автор: Анна-Мария Ангелова, 17 години 
 

Здравей, приятелю! Много се чудех как да се представя, затова ще ти разкажа една кратка 

история: 

Имало едно време едно малко невинно момиченце, което безгрижно си 

играело по цял ден, не знаейки за цялата злоба, която съществувала по 

света. Годините отминавали бързо, момиченцето пораствало бързо и един 

ден трябвало най-после да махне розовите очила, през които гледало света. 

И какво да види - злоба, болка, лицемерие и хаос. Но тук историята не 

става тъжна, не се притеснявай. Вместо да се скрие в някой прашен, 

тъмен ъгъл, да плаче и да се пита „Защо се случва това?“, вече 

порасналото момиченце се запитало как може да промени света. Дълго време се лутало из 

тълпата, наблюдавало без да казва нищо, изслушвало хората, поело много от тяхната мъка 

и болка… И един ден решило. Отговорът бил толкова прост - щастие… Решило, че ще дари 

щастие на хората, които са го изгубили някъде по своя път. Но навярно ще се запиташ, 

откъде момиченцето ще намери толкова щастие за толкова много хора? Отговорът отново 

е простичък - ще дава от своето. Дори то да свърши, то ще дава частица от себе си, само 

за да види отново онази усмивка върху лицето ти. Ако дори за момент съм успяла да те 

накарам да се усмихнеш, четейки това, скъпи приятелю, значи момиченцето отново е успяло 

да дари част от безкрайното си щастие.  

Автор: Евгения Карабойдева, 17 години 

 

Защо дойдох в ПИЦ и станах доброволец? Чух много добри отзиви от мой приятел, също 

доброволец. Разказа ми неща, които ми се сториха интересни и необикновени. Също и за 

добрите хора в младежкия клуб „Дарители на надежда“. Затова просто 

реших да дойда и сама да се убедя. Е, очакванията ми се оправдаха. Аз 

съм обикновено момиче, ученичка в десети клас, мечтателка и 

ентусиаст. Прекарвам времето си пълноценно и харесвам хора, с които 

мога да говоря за смислени неща, и такива, които разбират и поемат 

информация с интерес. Към наркотици не посягам – намирам ги за 

пълна глупост. Не само че с употребата на психоактивни вещества бих 

унищожила постепенно себе си, но и бих създала притеснения за близките си хора. Никога не 

съм изпитвала желание да се правя на интересна сред съучениците си – точно поради тази 

причина някои от тях посягат употребяват наркотици и неусетно се пристрастяват към 

тях.  

Автор: Доника Бонева, 16 години 
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ко трябва да съм честна, да стана доброволец ме мотивира моята приятелка и един 

наш общ приятел, който й беше споделил, че в превантивния център, където искаше да 

ни заведе, се борят срещу зависимостите, занимават се с добри каузи и се 

водят дарители на надежда. Дотогава не бях участвала в никакви  такива 

групови дейности, клубове и прочие, а исках! Благодарна съм, че ме приеха 

в клуба на дарителите на надежда и останах там – защото дейностите 

са прекрасни, интересни, забавни, поучителни и полезни. Откакто станах 

доброволец, животът ми се промени. Дотогава самата аз не осъзнавах  

вредата от наркотиците, всъщност нищо  не знаех за тях. Сега постепенно трупам нови 

познания, които са ми от полза и се надявам някой ден наистина да мога да помогна на 

някого. Дарителите на надежда са позитивни, усмихнати, доброжелателни и аз много ги 

харесвам - всички, без изключения! Искам да продължавам да съм част от превантивния 

център и доброволческия клуб, защото освен че искам да трупам знания, искам да съм полезна 

с нещо и да помагам. Тотален алтруист съм и се чувствам добре, само когато хората около 

мен са добре. Обичам да танцувам, да пея, музиката е свещения ми свят, мечтателка съм и 

силно вярвам в мечтите и желанията си. Видимо мълчалива и затворена съм, срамежлива, но 

сред доброволците се променям, ставам по-екстровертна, уча се да общувам с лекота, 

разбирам се добре с всички. Ако трябва да се опиша с една дума, без да се замисля, щях да го 

сторя с една дума – обичлива! И искам да предам това на всеки, който се нуждае от 

разбиране и любов! 

Автор: Петя Петрова, 16 години 

 

Дълго време си мечтаех да бъда доброволец, но не мисля, че  бях 

готова за това. Сега много се радвам, че направих тази стъпка. 

Занимавам се с танци и с доброволчество, но не за да убия време. 

Присъединих се към клуба, за да помагам и да стана по-добър 

човек, поставяйки се на мястото на другия и разбирайки как той 

вижда живота си. Всеки е правил грешки и винаги ще прави. Та нали 

така се учим? Не ми е минавало през ум да решавам проблемите си чрез наркотици и съм 

твърдо против употребата им – наричам ги смърт. Много хора не разбират какво се случва 

с тях, когато посегнат към тази опасност. Ще дам всичко от себе си, за да помагам на 

хора, попаднали в капана на дрогата. Ще се постарая всеки, който не е информиран, да го 

направи. И опасността някой да поеме по грешен път да не съществува…,  и всеки да живее 

пълноценно и щастливо. Да бъдем добри, да даряваме надежда, защото светът е място, в 

което всеки трябва да оцелява – обаче това е по-лесно, когато не си сам. 

Автор: Соня Колева, 16 години 
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бичам танците, сега се уча да танцувам. Харесват ми дебатите - да разсъждавам, да 

си обосновавам мнението с аргументи и да споря. Рисувам и свиря на 

пиано. Може да не съм добър във всичко това, но това са любимите ми 

занимания. А отскоро ми харесва да съм доброволец. Причината да се 

присъединя към доброволците е лична. Никога не съм посягал към 

психоактивни вещества - знам, че това е грешка и последствията са 

сериозни.  Много от решенията, които съм взел през живота си, са били 

грешни и знам какво е да си търпиш последствията. Затова от 

известно време съм решил, че искам да спирам другите да правят грешки, без значение от 

какъв характер са. Искам да помогна да се намали употребата на наркотици по начина, по 

който аз мога. Наркотиците заблуждават, че са решение на проблеми, но само ги влошават. 

Аз съм категорично против употребата на дрога, дори да е с медицинска цел.  

Автор: Венцислав Стойков, 16 години 

 

Аз не съм човек, който има много планове за бъдещето. Една приятелка 

доброволка ме покани да дойда в клуба, без да обяснява подробно какви са 

дейностите му. Реших да уважа поканата и останах…, станах доброволец. 

Защо останах ли? В клуба срещнах невероятни хора, а дейностите са 

полезни и забавни. Могат да се научат нови неща. Не съм употребявал 

психоактивни вещества – те никога не са били част от моя свят или от 

този на моите познати. Но съм решен да се противопоставя на 

зависимостта към тях.  

Автор: Мирослав Господинчев, 24 години 

 

За мен доброволец означава да помагаш, да развиеш добротата в 

себе си, а не да я потискаш. Също така да бъдеш полезен, защото 

това е една страхотна добродетел. Малко хора биха направили 

добро или да помогнат на някого, дори без да очакват нещо в 

замяна. Но техен избор! Няма по-страхотно нещо от това да 

помагаш, да направиш нещо, което да зарадва друг човек и да 

видиш как грейва усмивката на лицето му от радост, 

чувството е толкова голямо, че няма как да се опише с думи! Да съм доброволец означава и да 

развивам себе си, да съм креативен, различен, уникален! Такъв искам да бъда, заради хората, 

емоциите, свободата!   

Автор: Йордан Гочев, 24 години 

 

О 
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върдо съм убеден, че човек може да живее добре, да се забавлява без психоактивни 

вещества. А хората които ги употребяват бих нарекъл по-скоро роби, отколкото 

консуматори. Заради пристрастяващото им свойство те превръщат 

хората в затворници, заключени в тъмница, която сами са си построили, 

макар и целта им в повечето случаи да е била просто да се измъкнат от 

жестоката си реалност… Обичам да питам хората защо пушат и най-

често получавам нелеп отговор: „Защото ме успокояват.“ Нерядко бивам 

смятан за странен, като предложа други методи за успокояване – такива, 

като медитация и спорт. Такъв беше и отговорът на дядо ми, който почина от рак на белия 

дроб след няколко години страстно пушене в опит да се успокои…, да избяга от проблемите… 

И преди тази случка не харесвах цигарите, но когато отнеха любимия ми човек… Е, това вече 

ме накара да ги намразя до дъното на душата си. Но това си има и позитивна страна и тя 

е, че вече трудно бих се уморил да убеждавам пушачите да спрат да пушат. По-лесно е да се 

срещнем с проблемите си и да ги решим, отколкото да ги избягваме, като по този начин ги 

оставим да ни тормозят до края на дните ни. 

Автор: Красимир Красимиров, 23 години 

Представянето на останалите доброволци от клуба очаквайте във втори брой 

на изданието... 

ЗДРАВЕЙ, ПРИЯТЕЛЮ!  

Помниш ли ме? Аз съм онази, малката, дето се опита да те спаси…  

Помниш ли, приятелю, как играехме онова лято. А-а-а-х, безгрижни бяхме тогава. И малки. 

Всеки ден смях и забава. Нямахме проблеми, нищо не стоеше на пътя ни. И мечтаехме, 

приятелю, мечтаехме за безкрая и за магията. И заедно пораствахме, приятелю -  във 

всичко заедно.  

Но пътищата ни се разделиха, поехме в различни посоки. Нови бяха твоите другари и си 

имаха свой начин да се забавляват. И ти искаше да си като тях, нали, приятелю?  Но ти не 

Т 
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знаеше,  нямаше кой да ти каже да не го правиш. Помниш ли, приятелю, първото ти 

дръпване? Помниш ли…  Аз бях там, но ти не ме видя. Извиках ти, но ти не ме чу, 

приятелю… опиянен беше от новото. Тревата ти стана спътник в живота. Опитах, 

приятелю, опитах, но ти отпрати всички, дето се мъчеха да ти помогнат. Не искаше да 

знаеш за последствията, не искаше помощ, искаше само отново и отново да си на върха на 

света, да избягаш от самотата, от всичките си проблеми, да откриеш онази мечтана 

магия. Помниш ли, приятелю, какво ми каза, когато се опитах да ти отворя очите? Каза 

ми, че никога няма да съм достатъчна никому, че никога няма да ти бъда нужна.. Ти вече не 

искаше да ме погледнеш, за тебе бях враг. А ти затъваше, приятелю, затъваше все по-

дълбоко. Увеличаваше дозите, сменяше наркотиците..  

Толкова много исках да ти помогна. А ти се опита да ме завлечеш със себе си, да ми 

покажеш, че не ти, а аз трябва да бъда спасена. И аз ти вярвах. Близо бях, приятелю, близо. 

Толкова мъничко ми трябваше да тръгна по твоя път. Но те погледнах, приятелю… и видях, 

… и разбрах. Аз исках да живея, приятелю, но не така, не по този начин. Ти искаше да видя 

твоята магия - онази, илюзорната, наркотичната. А аз търсех другата, истинската. Нея я 

открих в книгите, в нотите, в цветята… Тази магия ме спаси, приятелю, но ти нямаше очи 

за нея.  

Ти беше роб, приятелю. Тревата беше твоя синджир. Самобичуваше се спринцовка след 

спринцовка. И все по-тежко сам се наказваше. Изчезваше, приятелю, стопяваше се човекът в 

теб, измести го ненаситен хищник, който те изяждаше отвътре и пак беше гладен. 

Пристрастен беше, приятелю, към изкуственото щастие. И още искаше, приятелю, и още … 

Но веднъж поиска твърде много. Сърцето ти изби ударите си, кръвта ти изтанцува танца 

си докрай.  

Няма те сега, приятелю… няма те. От теб останаха празните спринцовки, пълните със 

сълзи очи и споменът за онова щастливо дете, което веднъж кривна от пътя си, доверявайки 

се на грешните хора. Подлъгаха те твоите „приятели”, пречупи те животът ... А аз не 

можах да те спася… 

Но още съм тук, приятелю. Тук съм и вече съм нужна... и съм достатъчна. Намерих си 

мястото, приятелю, то е тук. При хората, които спасяват. И аз ще бъда като тях. Ще 

помагам, ще раздавам надежда на тези, които може би искат да тръгнат по твоя път. Ще 

раздавам знание на онези, които не знаят. Ще им разкажа за магията, която спасява, ще им 

помогна да я открият. И за тебе ще им разкажа, приятелю, всеки път за тебе ще 

разказвам. Липсваш ми, приятелю. Искам пак да видя усмивката ти, да върна времето, да 

те спася… Но е твърде късно вече. Знаеш ли, приятелю, прав беше. Ти ме спаси, не аз теб. 

Заради тебе съм тук. Благодаря ти, приятелю. Винаги ще те помня. 

Автор: Божидара Гешева, 17 години 
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ПРЕЖИВЯНО  

Бях на 12, в пети клас... годината, в която смятах да престана да бъда в сенките, смятах да 

стана от популярните, смятах да съм ... ами… ,,готина”. В класа ми имаше момичета, 

които общуваха с по-големи от нас. Пушеха с тях. Разказваха как са пили алкохол, пускаха се 

слухове за секс. Всички слухтяха зад гърбовете си, но уж бяха близки. И много често чувах за 

това, как някой бил пушил трева. Смятах всичко това за ненужно, но явно това е цената да 

си ,,готин“. Бях на 12 години, в пети клас. Нищо не разбирах, просто келеш с желание да се 

впише. Без приятели, които да го спрат, без кураж да сподели със своето семейство. Бях на 

12..., пети клас... и за малко да си проваля живота. 

За щастие малко повече се почудих, станах шести клас и реших да се върна към живот, 

изпълнен с танц... Именно този, който бях зарязала, заради това да съм ,,готина“. И в 

момента, в който си оправих отношенията с приятеля ми - танца, някак всичко се промени. 

Бях решена, че никога няма да опитам наркотици, дълго още няма да пия алкохол и определено 

няма да се опитвам да бъда готина. Танците ме спасиха и ми помогнаха да науча какво 

всъщност означава да си ,,готин“.  

Да бъдеш „готин” означава да не забравяш кой ти е помогнал да се промениш към добро, дори 

сега да не си говорите. Да не забравяш откъде си тръгнал, дори миналото да е далече. Да 

помагаш на всеки, който преживява нещо тежко, защото можеш да помогнеш - просто ей 

така, не струва нищо да си добър. Не се опитвай да правиш хората щастливи - те вече са, 

по-своему! Просто им трябва някой, който да им покаже, че има и друго щастие, по-

различно и истинско. 

Това е моята история, а моята история са корените, които ме правят такава, каквато 

съм – обичаща! Историята ми ме научи, че няма разделение на „готини” и аутсайдери. 

Защото е лесно да бъдеш „готин”, но по-важно е да бъдеш себе си и да си добър. И както 

обичам да си казвам: „Миналото е учител, достоен за уважение, настоящето е препятствие, 

достойно за казарма, а бъдещето е любопитна тайна, достойна за поема.” Затова не се 

спирайте от мечтите си, не прецаквайте желанията на сърцето си, заради хора, които след 

време може да не са в живота ви. 

Автор: Виктория Бояджиева, 17 години 

 

ЛИЦЕТО НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО 

Доброволчеството, като част от неформалното образование, не е подкрепяно от нашите 

училища и университети, което е тъжен факт. Оскърбен съм от безинициативността и 

неактивността на затворените хора в цикличността на ежедневието. Все едни и същи 
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проблеми пречат. Защо се отчуждаваме едни от други? Не бива да се прекъсва връзката 

между младите и възрастните, между опитните и току-що навлезлите в живота, между 

доброволец и приятел в нужда. 

Каква е сега връзката между общество, млади, възрастни, доброволци, образование и 

наркотиците, които се появяват толкова изненадващо? Съвсем не е изненада тяхната поява. 

Всичко е свързано и навързано. Живеейки в обществото, ходейки на училище или на работа, се 

натъкваме на безброй тревоги ежедневно. Ах, как ни се иска понякога да ги нямаше тези 

проблеми! Тогава се нуждаем от средство, което да ни помогне, без много усилия, да 

преодолеем грижите, да ни отведе в собствения ни свят - много, много далеч от скръбта, 

грубостта и глупостта. Тук на свой ред идват наркотиците или още познати като 

психоактивни вещества. Те влияят на възприятията, като променят функционирането 

както на нервната система, така и на мозъка. Звучи безобидно, но е страшно. Само 

мисълта, че всичко няма да е същото, както преди, те отвежда към непознатото, криещо 

рискове и опасности. Довежда те до психическа и физическа зависимост, до промяна на 

мозъчната биохимия, до толеранс към приемане на вещество (постепенно увеличение на 

дозите), което не ни оправя живота и е опасно. Поне така казват учените, нали? Едно не 

разбирам, защо ще употребяваме нещо, което ни вреди повече, отколкото да ни помага? 

Приятелю, нямаш ли своите приятели, семейство, близки, подкрепа, няма ли с кого да 

говориш или просто предпочиташ проблемите да влязат нахално в живота ти и да го 

съсипят?! Винаги там пред теб стои пътят, който те чака. Той е винаги отворен. Стани и 

прекрачи прага му. Не позволявай на своя живот да приключи толкова бързо. Има за какво да 

живееш, защото не си сам! 

Автор: Радослав Ангелов, 18 години 

 

ИСТОРИЯТА НА ЕДНО МОМИЧЕ  

В  година  неизвестна,  в малко село, се ражда момиченце, което решават да кръстят Юки - 

на японски името ѝ означава сняг. Такава беше и тя - чиста, нежна, добра, обичаща и искаща 

много да помага, ала от малка твърде срамежлива и много наивна. Родителите ѝ я бяха 

възпитали да помага, когато някой има нужда от помощ. С по-големия си брат, Бурян, и 

сестра си, Зорница, тя имаше здрава връзка. Те я защитаваха, ако някой я тормозеше, винаги 

бяха до нея и играеха с нея. Юки нямаше много приятели.  

Година след като сестра ѝ беше приета в гимназия в големия град, и брат ѝ постъпи в там; 

наложи се семейството да се премести от малкото село в големия град. След това 

преместване родителите ѝ се промениха, прибираха се по-късно от работа, почти нямаха 

време за децата си. Големият апартамент беше чужд за малкото момиче, то не чувстваше 

топлината на дома, която чувстваше, докато беше на село при бабите и дядовците си. Тя се 

усещаше малко или много като затворник. Ставаше все по-самотна и по-самотна, особено 
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когато Бурян и Зорница бяха на училище, а тя се прибираше по-рано и вкъщи нямаше никого. 

Брат ѝ също се промени, стана по-затворен, стоеше все повече и повече на компютъра и се 

караше все повече и повече с Юки. 

Човекът, който беше винаги до нея, дори и след преместването в големия град, подкрепяше я 

и отделяше от времето си, за да може малкото момиче един ден да стане голяма и сама да 

се оправя в живота, беше нейната сестра. Благодарение на Зорница, малката успяваше в 

училище. Двете сестри прекарваха много време заедно, не само за да учат, но и играеха 

заедно, гледаха филми, рисуваха и се забавляваха заедно. Юки имаше голямо доверие на сестра 

си - на нея можеше да сподели всичко, докато с майка си, колкото и да искаше, не можеше; 

когато и да се опиташе да ѝ сподели нещо, сякаш имаше буца в гърлото си и не можеше да 

продума думичка. 

Но един ден, сестра ѝ завърши гимназия и  година след това се омъжи, отиде да живее в друг 

град. А братът на Юки бе приет в университет в чужбина. Покрай сватбата Юки свикна да 

вижда сестра си по-често и беше много щастлива. След като се прибра в големия празен 

апартамент, тя осъзна, че е по-самотна, отколкото си е представяла, че ще бъде.  

Измина още една година. Самотното момиче вече бе гимназистка, учеше в гимназията на 

сестра си и брат си, защото там искаше. Всичко, свързано с класа ѝ, беше много по-различно 

от това, което тя си мислеше и си представяше, че ще бъде. За нея това бе едно от най-

големите ѝ разочарования. Тя мечтаеше за сродна душа сред съучениците си, мечтаеше за 

някого, който да я разбира и подкрепя, както сестра ѝ правеше, но такъв човек тя не 

откриваше сред съучениците си. Първоначално искаше да се сближи с тях, но след като 

започнаха да я тормозят и обиждат, тя вече не ги понасяше – за нея те се бяха превърнали в 

безмозъчно стадо говеда. Първата година в гимназията за Юки беше като пълен ад, тя не се 

надяваше втората година да е по-различна, защото знаеше, че нищо няма да е по-различно. 

Но тук тя грешеше.  

Веднъж, малко след като започна втората ѝ година в гимназията, на излизане от училище 

видя, че към нея се приближава момче от класа ѝ, спря се пред нея и я заговори. Първоначално 

Юки не можеше да повярва, че някой от класа ѝ я заговаря, без дори да я обиди, и реагира 

студено и дръпнато. Той я попита дали иска да се приберат заедно, тя помисли малко и 

реши да приеме. Говореха си и пътят към дома ѝ се стори кратък; двамата решиха да 

седнат в парка пред дома ѝ, за да си поговорят още. Момчето се казваше Даниел, на пръв 

поглед изглеждаше съвсем нормално гимназиално момче, но не беше. На следващия ден след 

училище, Даниел запозна Юки с приятелите си, които също на пръв поглед изглеждаха съвсем 

нормални гимназисти, но и те не бяха. Или пък бяха, защото вече е нормално деца да пушат 

цигари, масури с трева, да взимат всякакъв вид наркотик и да пият алкохол. В началото 

компанията гледаше да крие от Юки факта, че употребяват всякакъв вид психоактивни 

вещества -  не я познаваха добре в началото и не знаеха как ще реагира; освен това, когато се 

запознаха с нея, всички си помислиха, че е твърде мила, нежна и чиста, за да я „омърсяват” с 

такива боклуци.  Всички мислеха, че тя е едно от малкото хубави неща в този свят. 

Когато веднъж се прибра, след поредния дълъг ден на училище и после с приятели, Юки завари 

родителите си да се карат. Тогава разбра, че баща ѝ си има любовница и на всичкото отгоре 
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беше пиян. На следващата сутрин баща ѝ си тръгна. Новината потресе както майка ѝ, така 

и Юки, която си мислеше, че родителите ѝ ще останат завинаги заедно. Това съсипа и двете.  

Майка ѝ започна да се прибира все по-късно и почти не общуваше с детето си. А Юки не 

искаше да говори за нищо, свързано със семейството ѝ, но един ден не издържа и се разплака, 

докато беше с приятелите си. Когато успяха да я успокоят, тя им разказа всичко. Те я 

подкрепиха, но също така и се „възползваха” от ситуацията и решиха наистина да я 

направят една от тях. Даниел също беше там. Точно той ѝ предложи масур с трева и малко 

амфети на прах, казвайки ѝ, че от това ще ѝ стане много по-добре и че ще забрави за 

всичките си проблеми. Тя разбра - всичко, в което е вярвала, е било лъжа, и почти 

моментално и категорично отказа да взема каквото и да е било от тези боклуци и се прибра 

вкъщи. Звънна на сестра си - единствения човек, на когото тя можеше да се довери истински, 

разказа ѝ всичко и я попита какво да прави. Както винаги сестра ѝ я подкрепи, даде ѝ съвет 

да потърси помощ и ако може, да помогне на приятелите си да откажат наркотиците.   

Още на следващия ден Юки беше в местния център за превенция на зависимостите от 

наркотични вещества и помоли за помощ. Попита, дали има доброволци и дали може да стане 

една от тях, тъй като тя много обича да помага. След като се сблъска с такова обкръжение, 

беше решена, ако не на тях, то на някого другиго да помогне да се откаже от наркотиците. 

Малко след това се уговори с компанията си да се видят; когато се срещнаха, тя им каза, че 

е била в превантивния център и там може да им помогнат, за спрат употребата на 

наркотици. Те се изсмяха в лицето ѝ - казаха ѝ, че никога няма да стъпят на място като 

това, където пълнят главите на хората с глупости и неверни неща и че ако тя толкова иска 

да е там, ще спрат да поддържат всякаква връзка с нея, ще се правят, че не я познават, за 

тях този център беше секта. Така и стана, те продължиха да си взимат дрогата, а тя вече 

не беше една от тях и като че ли никога не е била. Колкото и да я болеше от думите на 

„приятелите” си, тя знаеше, че колкото и да се опитва, няма да им помогне, защото те 

самите не са осъзнали, че имат проблем.   

Денят, в който тя щеше да стане доброволец, дойде. Беше много нервна, защото не знаеше 

как ще я приемат останалите доброволци и дали изобщо ще я приемат. Но тази нервност 

беше неоправдана, защото хората, които срещна там, бяха добри, усмихнати - това бяха 

нейните сродни души и всичките бяха събрани на едно място.  

Преди да стане доброволец Юки се чувстваше не на място, където и да отиде, но сега за нея 

превантивният център е като втори дом, а доброволците и ръководителите - нейно второ 

семейство. Откакто е доброволец, там тя се забавлява истински с приятелите си и изобщо 

не обръща внимание на класа си, който продължава да е все същото безмозъчно стадо говеда.  

Откакто е в клуба на доброволците, тя стана по-контактна, вече не е толкова срамежлива 

покрай хора, които не познава, научава много нови неща за света около себе си и за самата 

себе си. В момента Юки е по-щастлива отвсякога и всяка седмица чака с нетърпение да дойде 

денят, в който е седмичната сбирка на доброволците в превантивния център.  

Автор: Мария Миткова, 18 години 
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Вече получихте своите дипломи за завършване на училище – 

видно е, колко сте добри по учебните предмети!  

Знанията, чийто оценъчен израз са дипломите в ръцете ви, 

нека ви послужат да успеете, да реализирате 

възможностите и уменията си, да постигнете всичко, към 

което се стремите! 

Наред с тях ние ви издадохме и други дипломи – невидими! Но 

за пълен отличен – за това, че поехте предадените от нас 

знания на сърцето! Заради това, че сте любопитни и умеете 

да се вълнувате, да съпреживявате, да съчувствате, да 

мотивирате, да помагате, да обичате и да сте всеотдайни! 

Сега идва време за истинското, но и по-трудното учене – не 

само в университета, където ще ви приемат наесен. Чака ви 

училището на многообразния живот. Направете го смислен, 

независимо че понякога ще сте уплашени и несигурни, 

разколебани, наранени, тъжни! Показвайте силата и 

увереността си, опитвайте, опитвайте - въпреки страха 

от провал!  

Бързайте, но с разум – давайте време на душата си да ви 

настигне! Нека сте любими, обичани и щастливи!  Бъдете 

себе си винаги и навсякъде – такива, каквито оставате в 

нашите сърца! 

От екипа на ПИЦ по зависимости 
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За връзка с нас: 

pic.starazagora@abv.bg 

 

тел.: 042/23-00-24 

 

 

За допълнителна информация, моля, посетете нашия 

уебсайт:  

www.pic-starazagora.com 


