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           „Малките добрини” на   Доброволчески клуб 

„Усмивка” 
 

„Човечеството ще загине не от 

недостиг на велики дела, а от недостиг на 

малки добрини. Великото дело е само покрив, а 

стените се иззиждат от тухлите на малките 

добрини.”  

Архимандрит Йоан Крестянкин 

 

Учебната 2018/2019 година постави пред Доброволчески клуб „Усмивка” нови 

предизвикателства. През месец октомври нашите, вече с опит доброволци помогнаха за 

създаването на два нови доброволчески клуба в ОбУ„Васил Левски”, с.Михалич и 

ОУ„Св.Климент Охридски”, с.Стефан Караджа. Във връзка с тази инициатива те 

изработиха постери и агитационни флаери и се срещнаха с бъдещите доброволци в 

техните училища, където споделиха впечатления от вече осъществени мисии през 

изминалите две години. По-късно през месец ноември трите клуба заедно участваха в 

обучение за доброволци в комплекс „Барите”, с.Чернево. След като обсъдихме и 

приехме общ план за инициативи започна и същинската част от нашата доброволческа 

дейност. 

По повод  Денят на будителите – 1 ноември доброволците подготвиха 

инициативата „Будителите в поезията на Ботев и Вазов”, която беше представена пред 

петокласници в библиотеката на нашето училище. Сред прочетените откъси от 

стихотворения бяха „Хайдути”, „На прощаване”, „Обесването на Васил Левски”, 

„Хаджи Димитър” от Христо Ботев и „Паисий”, „Братя Миладинови” „Раковски”, 

„Левски”, „Кочо”, „Възпоменания от Батак”, и „Опълченците на Шипка” от Иван 

Вазов.   

По повод световния ден на диабета – 14 ноември, училищната общност беше 

поканена в актовата зала на среща – разговор с медицинската сестра. Инициативата 

включваше презентации, флаери с правила за здравословно хранене и баджове с 

картинки на различни плодове с посланието „Замени десерта с плод!”. 

По повод християнския празник Рождество Христово доброволците от клуб 

„Усмивка” организираха поздрав към най-малките ученици от нашето училище – 

първокласниците. Те бяха изненадани от посещението на Дядо Коледа и неговите 

помощници - Снежанка и джуджетата и бяха поздравени с „Танц на снежинките”. 

Децата от двата първи класа отговаряха на въпросите на Снежанка, гледаха 

презентация за коледарите, рецитираха стихотворения, пяха и танцуваха заедно с 

доброволците, сурвакаха Дядо Коледа и разбира се получиха сувенири и лакомства от 

него.   

Новата 2019 година започна с поздрав към представители от пенсионерските 

клубове от града по повод Ден на родилната помощ - Бабинден. Инициативата се 

проведе на 18 януари в клуба на инвалидите във Вълчи дол.  Доброволците подготвиха 

песни и танци, подариха поздравителни адреси,  а „бабите”  отвърнаха на жеста с 
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интересни разкази за традиционното отбелязване на празника, сладки и солени 

вкусотии, с които почерпиха своите млади приятели. 

През месец февруари отбелязахме Деня на майчиния език със състезание  

между доброволците на тема „Аз разбирам какво говориш, а ти?”.  Празникът е 

посветен на културното и езиковото многообразие по света. Участниците, разделени в 

отбори се запознаха с основни думи и изрази на пет чужди езика – английски, руски, 

френски, турски и ромски. След това се опитаха да ги възстановят чрез интересни 

интерактивни задачи. На инициативата присъстваха учители по чужди езици и 

родители, носители на майчин турски език.  

Трети март – Ден на Освобождението и национален празник на България беше 

отбелязан с инициативата  „Османското владичество в българските филми”. В четири 

поредни дни в актовата зала беше организиран киносалон с прожекция на серии от 

българските игрални филми „Капитан Петко войвода”, „Демонът на империята”, 

„Записки по българските въстания” и „Пътят към София”. На зрителите бяха раздавани 

флаери с кратка информация за сюжета на филма, режисьора и актьорите в главните 

роли. 

По повод Световния ден на гората – 21 март доброволците организираха 

мисията  „Дърветата – белите дробове на планетата” – варосване на дърветата в 

училищния двор. За осъществяването ù бяха привлечени много ученици от 

прогимназиален етап. Тя се осъществи в няколко поредни дни в следобедните часове от 

15 до 17 часа. В седмицата на гората бяхме изненадани от МКБППМН към Община 

Вълчи дол и Горско стопанство, град Суворово, които ни доставиха млади вкоренени 

дръвчета. Макар и изненадани, доброволците се отзоваха, и с помощта на скаути и 

други ученици дръвчетата бяха посадени. 

Месец април отбелязахме с две благотворителни инициативи. Първата беше по 

повод 23 април – Световният ден на книгата. Доброволците организираха кампания 

за събиране на средства за закупуване на нови книги за училищната библиотека. А 

втората – участие във Великденския базар със сувенири и сладкиши, средствата от 

чиято продажба бяха подарени на първокласничката Веселина Ангелинова за  

предстояща скъпа операция. 

По повод  Деня на Земята – 22 април организирахме и осъществихме 

инициативата „Да изчистим нашия град”. В няколко поредни дни почиствахме 

градските паркове с любезното съдействие на ръководството на училището, което ни 

осигури ръкавици и чувалчета. Първи помощници ни бяха учениците от двата пети 

класа. 

В момента доброволците организират и последната инициатива за тази учебна 

година, познавателната игра „ Бягство към победата”, която се надяваме да осъществим 

на 31 май  по повод Деня на детето.  

С всички „малки добрини”, които направиха през тази учебна година, 

доброволците доказаха, че имат „големи сърца”, защото, както е казал Хорхе Букай „Да 

имаш голямо сърце не тежи, а само помага…” Оставаме с надеждата, че сме били 

полезни на повече малки и големи хора, както и на нашата природа - майката Земя.  
 

МАРИЯ ПЕТКОВА – Координатор на Доброволчески клуб „Усмивка” 


