Столична община
район “Връбница”
Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни

"

“Десетте кръга на ада”представяне книгата на М.Илиев
На 19.02.2010 г. Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни – район „Връбница” събра в
залата на 140 СОУ „Иван Богоров „ педогози,
психолози, участници в клуб „Млад журналист”
на представянето на новата книга на Милко
Илиев „Десетте кръга на ада”.Заглавието е
стряскащо. От корицата те гледат тъжни детски
очи. Книгата предизвиква оживена дискусия
около темата за децата от домовете и около
вечния въпрос за обичта. Десетият кръг на ада
са тези домове, но десетият кръг на ада са и
безотговорността
на
обществото
към
отхвърлените , към лишените от семейство –
нашите деца. Темата е безкрайна. Но хубавото е,
че ние не забравяме за нея, че има такива хора,
като писателя Милко Илиев, които не престават
да
ни напомнят за отговорността ни като
общество.

Сп.”Обществено възпитание”
На 25.03.2010 г. на връх Благовещение, когато
цялата цялата природа се събужда от благата вест,
че пролетта е настъпила , а светът е в очакване да
се роди Спасителят на света , Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни-район „Връбница”
организира среща с редколегията на сп.
„Обществено възпитание” – орган на Централната
комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни в 74 СОУ
„Гоце
Делчев”.
Психолози,
педагогически
съветници, възпитатели и педагози поставиха
своите въпроси и мнения
към г-жа Ангелина
Дичева-гл.редактор и проф. Д-р Иван Григоров-зам.
гл. редактор на списанието. Свеж пролетен полъх в
срещата внесоха учениците от клуб „Дебати” към 74
СОУ, които разпалено коментираха рубриките на
списанието и как то да стане по-интересно за
младата аудитория.
Срещата завърши с изпълнение на пиано от ученик
на творби , в които свързващото звено бе любовта,
като основна движеща сила на изкуството и на
обществото.

На 26.05.2010 г. Столична библиотека събра
множество деца по повод награждаването на
участниците в литературния конкурс за есе,
разказ и стихотворение „Да събудим детските
сърца за добри дела”, иницииран от Местната
комисия за борба срещу противообществените
прояви на малотни и непълнолетни – район
„Връбница”.Може би звучи странно защо такава
комисия организира литературен конкурс. Но
това е част от позитивната насоченост на
превантивната програма на комисията, свързана
с вечната тема за доброто, което ще спаси света.
Хубавата новина е, че над 100 млади хора от
цялата страна участваха в инициативата, а
десетки организации я подкрепиха, сред които :
Столична община,
ЦКБППМН, Демократичен
съюз на жените-ДСЖ, фондация „Майчина обич”,
Съюза на учителите към КНСБ, сдружение
„Защита на децата”, Български есперантски
съюз, Спортен клуб ”Левски” и фирма „Д-р
Йоткер”. Не всички от участниците бяха сред
наградените, но за всички бе ясно, че те вече са
победители, защото доброто у тях е покълнало, а
заедно с него и надеждата, че такива като тях ще
променят света.

Обществените възпитатели и
превенцията
Основна част в превантивната дейност на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни- район „Връбница” е
работата с децата в риск и разбира се – с техните
обществени възпитатели. В тази връзка на 19.06.2010 г.
комисията
организира
тренинг-семинар
на
тема
„Индивидуален подход при работата с деца в риск” в 41
ОДЗ „Адам Мицкевич” – кв. Обеля. Поканената лекторка
доц. Станка Михалкова по завладяващ начин поднесе на
присъстващите обществени възпитатели проблемите,
свързани с индивидуалния подход и формирането на
поведенческите особености
при децата, работата с
родителите, формите на преработка на конфликт и
техниките за отреагиране. Местната комисия за в бъдеще
ще продължи да залага на обучението на своите кадри,
като част от по- качествената им работа с децата в риск
от района.

Искрено и лично за пътя от ада
към живота

Какво ни кара да вярваме, че в
работата си МКБППМН е поела
във вярната посока?!
Откъси от творбите на участници в Литературния конкурс

•

Симеон Каназирев-6 кл.: Чувството за добро те кара да полетиш от
щастие. Да се грижиш за някого, изпаднал в беда, ти дава възможност да
се чувстваш като ангел-пазител, който идва винаги в труден момент, а
какво по-голямо удовлетворение от това!

•

Йоанна Найденова- 14 г. : За да събудим нашите сърца за добри дела е
нужно някой да ни покаже, обясни или да ни даде малко подкрепа, за да
започнем. Детските сърца винаги ще бъдат отворени за добри дела,
защото детското сърце е най-чисто, винаги детската дума е сякаш поистинска от тази на по-големите.

•

Виктория Вичева-7 кл.: Всяка вечер тя отиваше на плажа да събира
мидички. Вярваше, че ако намери най-красивата, желанието й ще се
сбъдне. На сутринта отново трябваше да мине през ада, наречен училище.
Съучениците й винаги изхвърляха нещата й и я обиждаха. Сигурно на тях
им беше забавно, но как щяха да се чувстват те, ако бяха на нейно място?

И още:


Християн Трифонов- 3 клас:
Мъжът хвана кокошката за
едното крило и я хвърли в
гаража. Започнах да плача.
Може би кокошката не бе
усетила силна болка от това,
което се случи с нея, но аз
изпитах голяма болка в сърцето
си. Там, откъдето идвах, всеки
се опитваше да помогне на
кокошката да се превърне в
лебед, а на лебеда да се превърне
в красива принцеса. Там всяка
капка се стремеше да се
превърне в локвичка, всяка
локвичка в рекичка, всяка
рекичка - в езерце, всяко езерце в
море, всяко море в океан, всеки
океан в облак и всеки облак се
стремеше да се превърне в найчистата капка. Дано и хората,
прочели тази история, да са се
променили!





Елена
Димитрова-6
кл.:
Лъчезарните
и
положително
настроени хора успяват. Те са
движени от желанието да сторят
добро, колкото и незначително да
изглежда то, защото вярват, че
добронамереността
може
да
обърне хода на житейските
събития.
Щастието
не
е
недостижимо, нито невъзможно,
изисква се само малко внимание
към другия и увереност, че никога
не трябва да падаме духом.

Христо Дечев-7 кл.:
И ценностите трябва да сменим,
герои, идоли да променим.
За пример да избираме не “крими”
и лошото с добро да заменим!

И още, и още :

