
MЕЧТАНИТЕ УРОЦИ И УРОЦИТЕ ПО МЕЧТАНЕ 
 

или историята на кампанията  
 

„Жирафчет о Живко и прият ели помагат  на деца със зат руднения в ученет о,  
прекарали първит е години от  живот а си в инстит уции” 

 
 
Всички ние мечтаем да се научим да правим различни неща. Първо идва желанието, после 
търсим възможности (финансови и времеви) за реализиране на мечтата ни. Също толкова 
важни са учителите и съучениците. С първите трудности, на помощ на мечтата идва 
мотивацията – нашата и на нашите учители. Финансовите и времевите възможности също се 
изправят пред предизвикателства.  
 
Представи си, че силно мечтаеш да се научиш да пишеш стихотворения, да станеш известен 
вратар, да станеш учителка, да рисуваш или да пееш професионално. Но не знаеш как, защото 
си прекарал първите години от живота си в институция и когнитивните и социалните ти 
умения са забавени или нарушени, объркан си емоционално, трудно се доверяваш и трудно 
позволяваш някой да те обича и да се грижи за теб. А може здравословното ти състояние да 
не го позволява или семейството ти да няма финансовата възможност да те запише на курс 
или дори на логопед и психолог. Или все още не си срещнал своя учител, който с търпение 
и обич ще отговори на индивидуалните ти потребности и ще те научи на всичко, за което 
мечтаеш. 
 
Тогава някой трябва да мотивира света да ти помогне да сбъднеш мечтата си.  
 
Това, което ще прочетете тук е историята за всички, които се обединиха около голямата 
мечта всички деца да бъдат успешни в училище и да имат възможност да сбъдват 
мечтите си. 
 
 

ЕДНА ХУДОЖНИЧКА С ДОБРО СЪРЦЕ 
 

Приказката, от която започва тази история, е написана и илюстрирана от художничката Яна 
Казакова, която предложи да я подари на Център за приобщаващо образование, за да я 
отпечатаме и включим във фондонабираща кампания. Със събраните средства от продажбите 
решихме да подкрепим деца със затруднения в ученето, които са пребивавали в институция 
като им предоставим възможност за логопедична и психологическа подкрепа. Така се 
запознахме с героя от приказката: 
 
 

ЖИВКО – „ЖИРАФЪТ, КОЙТО НЕ СЕ ПОБИРАШЕ В КНИЖКАТА” 
 

Историята е за едно мило жирафче, което обаче няма приятели, защото всички животни 
мислят, че е странен и различен. Един ден той им помага, когато имат нужда от помощ, а те 
разбират, че Живко всъщност е чудесен приятел. Неговата история обаче нямаше да стигне до 
толкова много деца и възрастни без мотивацията на  
 
 

ЕДИН НЕУМОРЕН ЕКИП И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
 

Екипът на Център за приобщаващо образование веднага прегърна идеята на Яна Казакова и се 
зае да отпечата и разпространи книжката. Въпреки моментите на трудности, не се уморихме 
да се свързваме с нови и нови хора, които да популяризират книжката и да подкрепят 
проекта. Помогнаха ни и много сърцати хора, които приеха идеята и ни помагат с 



набирането на средства. Създадохме уютно място, където да се провеждат логопедичните и 
психологичните консултации на децата, което нарекохме: 
 
 

СЛЪНЧЕВАТА КЪЩА 
 

„Слънчевата къща” е учебно-консултативният център на ЦПО и всъщност не е истинска къща, 
а обособено пространство, в което има всичко необходимо за логопедична и психологическа 
терапия. Но това, което кара децата да идват с удоволствие и да се чувстват добре в нея са: 
 
 

ОТДАДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Работим с логопед и психолог, които са не само добри професионалисти, но и по-важното - 
добри хора. Успяват да намерят верния път към детето и заедно да преминат към 
емоционалното му съзряване или към усвояването на учебния материал.  
 
 

МНОГО ПОВЯРВАЛИ В ТАЗИ МЕЧТА ХОРА 
 

Това са всички онези от вас, които си купиха книжката за симапатичното Жирафче или 
дариха средства за каузата и с това помогнаха на проекта ни да продължава вече повече от 
четири години. Това са и всички собственици на кафенета, книжарници и други приятни и 
интересни местенца, които се съгласиха да разпространяват книжката напълно безвъзмездно. 
Нещо повече, много от вас са родители и учители, които са прочели или подарили книжката 
на своите деца, и чрез историята в нея сте им предали още един урок по човечност.  
 
 

ГРИЖОВНИ РОДИТЕЛИ 
 

Повечето деца, с които работим имат нужда от подкрепа, заради това, че са прекарали 
първите години от живота си преди да бъдат осиновени в институционална грижа. Това, 
което им помага да се справят, е обичта на родителите им и желанието заедно да 
преодоляват всички трудности. Едно от най-големите предизвикателства е продължителната 
логопедична и психологическа подкрепа, в която семействата трябва да вложат много 
търпение, общи усилия, а понякога и много финансови средства. Другото, по-голямо 
предизвикателство, е честата липса на разбиране и търпение от страна на учителите и на 
родителите на другите деца в класа. Ние знаем, че с много обич и грижи тези деца могат да 
преодолеят проблемите с поведението и ученето и да станат добри ученици, истински 
приятели и прекрасни хора. Но от нас зависи да им дадем тази възможност. 
 
 

СЛЪНЧИЦА 
 

Работата с нашите деца невинаги е лесна. Понякога ни объркват, друг път ни натъжават, 
понякога си мислим, че не им помагаме достатъчно или по най-правилния начин. Тогава 
сядаме, обсъждаме проблемите помежду си, с родителите им, дори с тях самите. 
Преодоляваме препятствията едно по едно. Градим взаимно доверие постепенно, усмихваме 
се, изненадваме се приятно, учим се един друг не само на четене и писане, но и на 
приятелство.  
 
Когато виждаш старателно изписаните тетрадки, чуваш весел детски смях от съседната стая 
или шестгодишно дете връхлети в офиса, за да се похвали, че вече може да чете, да ти 
покаже гордо рисунката си, да ти изпее песен, да те почерпи със сладки или просто да ти 
каже „Здравей”, осъзнаваш колко смислено и важно е това, което правим заедно.  



 
Всички ние мечтаем да живеем в един по-щастлив и по-добър свят, който може да бъде 
резултат не само на личните ни успехи, а и като подкрепяме успехите на тези, които са 
имали по-малко възможности от нас.  
 
И вие можете да научите нашия урок по мечтане – той започва с едно вдъхновено пламъче, 
разпалва се от топлината на човечността и засиява със светлината на новите знания и умения. 
Ако ви липсва, просто се усмихнете на две мечтаещи, блестящи детски очи... 
  
Повече информация за кампанията можете да видите ТУК. 
 
 

http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=AboutUs&aboutus.ID=35&o=35;o=4&FatherID=4

