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Стани част от проект „Заедно можем повече” на 

Сдружение „Център за учене чрез 

преживяване“ през месец септември 

 

Какво? 

Както името на на нашата организация подсказва, Център за учене 
чрез преживяване се фокусира върху идеята, че споделените 
емоции са най-бързият и лесен начин двама души да се сближат и 
да разберат, че общото помежду им е много повече от онова, 
което ги разделя. 

Настоящият ни проект се казва “Заедно можем повече” и има 
същия фокус. Идеята е 15 души с увреждания и 15 придружаващи 
ги доброволци да прекарат два дни на Витоша и заедно да 
действат по различни приятни задачи, свързани с една обща тема: 
огъня. 

Очакваме те с нетърпение, ако си доброволец: 

- с физическо увреждане, който е навършил 18 години и иска да 
се включи в проекта; 

- придружител, който е готов да прекара два приключенски дни 
в екип с участник с увреждане. 

Когато кандидатстваш, пиши ни в коя от двете групи попадаш. 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@cel.org
https://celbg.org/
https://celbg.org/


office@cel.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какви дейности ще съм ангажиран? 

Накратко - ще прекараш слънчевите часове от един уикенд през 
септември на витошката “Игликина поляна”, където ще се 
включиш в различни екипни занимания като: 

- Палене на огън с предварително раздадени от организаторите 
материали. 

- Игри и арт задачи. 
- Приготвяне на вкусни деликатеси на огъня по отбори, които 

ще трябва да действат по осъществяването на различни мисии. 

Програмата е базирана върху методиката на ученето чрез 

преживяване. Чрез преживяване ще се срещнем с 

предизвикателството Огън, чрез преживяване ще споделим 

емоциите на готвенето на Огън. Ще имаме различни игри, които да 

докажат за пореден път, че екипната работа води до добри 

резултати, удовлетворение, споделяне и общуване.  
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Кога и къде? 

На 11 (събота) и 12 септември (неделя) от 10:00 до 16:00 ч. 

Мястото е “Игликина поляна” на Витоша (пред изоставената хижа 
“Иглика”), до която се стига по асфалтов път с кола или с автобус 
63 до Дендрариума, а след това - пеша. 

Ще очакваме да си там и двата дни в 10 ч. 

Организатор? 

Център за учене чрез преживяване. 

Защо да участвам? 

Ето няколко добри причини: 

- ще участваш в един иновативен и (за момента) единствен по 
рода си проект; 

- ще се научиш как да запалиш огън и как да си приготвиш нещо 
вкусно на него; 

- ще срещнеш нови приятели; 
- ще имаш възможност да проявиш креативност и разгърнеш 

своя творчески потенциал; 
- ще прекараш един уикенд сред природата. 

Нужна екипировка? 

Подходящо за сезона удобно облекло за планина, шапка за слънце, 
стабилни обувки. 

Нужни умения? 

Няма специални изисквания, но е предимство, ако можеш да 
участваш в проекта и двата дни. 

План при лошо време? 

При лоша прогноза мисията ще се отложи за следващия уикенд: 
18-19 септември 2021г. 
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Осигурен транспорт? 

Да, но само за участниците с увреждания. Имай предвид, че няма 
предвидено настаняване, така че трябва да помислиш и за 
връщането си в София за вечерта или пък да планираш къде на 
Витоша да пренощуваш. 

Осигурена храна? 

Да, ще има обяд. 

Рискове за здравето? 

Мисията ще се проведе при спазването на всички актуални 
противоепидемични мерки. 

Има ли възрастови ограничения за доброволците? 

Трябва да си пълнолетен. 

Как да се включа? 

Изпрати ни имейл на center_up@abv.bg или ни се обади на телефон 
0896834018. Крайният срок за записване е 30 юни 2021 година. 

 

 

Очакваме те     ! 
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