
21ви Декември 

На 21ви Декември, доброволка от дом за бездомни и хора пристрастени към алкохол и 

наркотици, на име ,,Стела Марис‘‘, дойде в 34 ОУ ‚,Стою Шишков‘‘  при 6А клас. Тя се 

казва Ива Богданова. Тя ни разказа за хората в този дом, и как семействата им не са 

успели да се справят с тях и тези хора е трябвало да се справят сами. Ива ни каза защо 

трябва да помагаме на хора в нужда, каквито и да са те. Каза, че не трябва да ги 

обвиняваме. Тя ни показа клипче, което показва какви грижи полагат доброволците  за 

тях, как ги забавляват и с какво ги занимават. Ива ни показа и презентация с интересни 

места, на които те са ходели. След това, тя ни отговори на всички въпроси. Беше много 

мила. За мен, най-важното е, че тези хора имат дом и хора, които се грижат за тях и ги 

обичат и приемат каквито са.     

Александра Иванова 

6 А  клас 

Интервю с доброволец 
На двадесет и първи декември 2017 година ние учениците от 6А клас 

се срещнахме с  доброволката Ива Богданова. 

Тя e работила в  дом за хора пристрастени към алкохола , 
наркотиците и бездомни хора. Ива ни пусна видео, което  показва какво 

правят обитателите на дома. Те се занимават със своите хобита, играят 
билярд,  дартс, боулинг и други. Също така в дома организират рождените 
на всеки от обитателите и екскурзии до различни места. 

Попитахме я за това как е решила да стане доброволка и дали е имало 

момент в който е искала да се откаже имаше и много други въпроси и тя 

търпеливо отговори ва всички. 

Цялото интервю се проведе на английски език. Наш специален гост 

беше  Антоанета Кадиева – старши експерт по чужди езици в РУО София . 

Това интервю със сигурност ни окуражи и накара да помагаме с 
каквото можем на хората в нужда. 

 

 

Борис Тодоров Кочев 6А клас 



 34 училище Стою Шишков ОУ 

 

Интервю с доброволец 
 

 

На 21 декември дойде една жена на име Ива Богданова. Тя 

дойде за да разкаже на целия клас как тя е направила едно 

много добро дело. Тази жена идва от южна Ирландия, от дом за 

бездомни хора пристрастени към алкохол и наркотици. Ива ни 



пусна едно филмче за да ни покаже как изглежда този дом от 

вътре. На него Ива ни показа как се грижи за тези хора. На 

филмчето беше показано как празнуват рожденните дни на 

всички хора, как пеят кароке,и дори са си измислили ден на 

маските, те рисуват лицата си и много се забавляват. След този 

филм целия клас започна да задава въпроси на Ива.Тя 

отговаряше на всеки един от тях. Ива Богданова  е живяла в 

много държави, тя е много добър човек готов винаги да помага 

на хората които имат нужда от помощ. Света има нужда от 

повече добри хора като нея. 

 

 

 Изготвил: Денис Асов 6а клас  

На 21.12.2017 аз и моите съученици от 6а клас интервюирахме доброволката Ива Богданова. Тя 

дойде, за да ни разкаже за хостела в който е работила в Северна Ирландия. Там е работела с 

бездомни, алкохолици и наркомани. Пусна ни  видео, в което видяхме обитателите на дома и 

някои от заниманията, които се провеждат там. След това ни пусна презентация. Когато 

презентацията свърши я питахме различни въпроси, на които тя отговори искрено. Според мен 

най-впечатляващото от всичко е това че тези хора, повечето от които  са живяли на улицата, 

сега  имат и семейство и покрив над главата си. 

Ива 
6 А клас 

Среща с доброволец 

 

На 21.12.2017г. учениците от 6А клас се срещнахме с доброволката 

Ива Богданова, която от няколко години работи доброволно в дом в 

Северна Ирландия и се грижи за бездомни и пристрастени към алкохол и 

наркотици хора, които имат нужда от дом и подкрепа. 

Наш гост беше и госпожа Антоанета Кадиева от РУО София. 

Ива ни презентира видео, показа ни дома на тези хора, разказа ни, 

какво изисква това.Разбрахме,какво удоволствие доставя на хората там да 



бъдaт заедно,  да играят на игри,  да пеят, да празнуват рождените си дни, 

а това са само част от нещата, които доброволците организират за 

тях.Обясни ни, колко е приятно да бъдеш тяхното семейство, защото 

собственото им не може да се погрижи добре за тях и, че  ако положиш 

усилие и видиш усмивката на тези хора след това, се изпълваш с радост. 

Зададохме въпроси, като „Кой те вдъхнови?“, „Кой е най-

вълнуващият и най-трудният момент от доброволството ти досега?“ и 

„Какво ти даде този опит?“, както и много други. 

Това ни вдъхнови да сме по- добри и ни даде информация за неща, 

които сравнително малко хора имат късмета да знаят, но никога не е късно 

да научат. 

 

 

Яна Георгиева от 6А клас. 

Интервю с доброволец 

На 21-ви декември 2017г. учениците от шести клас се 

срещнаха с доброволка на име Ива Богданова. Тя е работила в 

Северна Ирландия в дом за бездомници, наркомани и 

алкохолици. Госпожица Богданова ни пусна видео, в което ние 

успяхме да видим атмосферата и някои от хората в хостела. 

Обитателите на дома не спират наркотиците или дрогата, 

но хората които се грижат за тях им организират мероприятия, на 

които те временно забравят за зависимостите си. 

Доброволката, която ни гостува е била в много различни 

държави за последните десет години, затова тя често е сменяла 

мястото си на живеене.  

Нещото което най-много ме впечатли в нея, е факта, че тя 

никога не си е и помисляла да се откаже. Смея да кажа че тя 

подейства като пример за мен и моите съученици, в това как да 



бъдем по-добри хора и да не се отказваме от нещата които ни 

правят щастливи. 

От Яна Василева Иванова 

Ученичка от 6а клас 

4.1.2018 година 

На 21.12.2017година ние учениците от 6а клас имахме среща с доброволец. Нейното име е Ива 

Богданова . Освен целия клас , класния ръководител и доброволеца наш гост беше и Антоанета 

Кадиева експерт от РУО София. 

Доброволката ни разказа за нейната работа в Северна Ирландия. Първо тя ни показа пет 

минутно филмче за дома ,в който живеят хора пристрастени към алкохола и наркотиците. 

Обитателите на дома се веселят и имат пълноценно ежедневие като нормални хора. Ива 

отговори на нашите въпроси.  

В дома се организират най-различни мероприятия с които ежедневието на обитателите да се 

разнообрази.  

Тя ни показа презентация свързана с хората от дома и с техните излизания извън него. 

Аз смятам ,че ние винаги ще помним този ден , защото Ива беше човек , който е постигнал 

много и не се е отказал за миг. 

Никол  

6 А  

На 21 Декември 2017 година нашият клас - 6а  интервюирахме  доброволец , работещ  в 

дом за хора пристрастени към алкохол и наркотици. Доброволецът беше момиче на име Ива 

Богданова. Наш гост беше Антоанета Кадиева.  Ива ни представи презентация и видео по тази 

тема. След това ние й задавахме въпроси от типа на  КОЙ ТЕ ОКУРАЖИ ДА ЗАПОЧНЕШ ТАЗИ 

РАБОТА? Наш гост беше госпожа Антоанета Кадиева – старши експерт към РУО София. Тя също 

зададе много въпроси.                                                        

 Ива е работила в много домове в различни държави включително в Северна Ирландия. 

На тези места доброволците създават нещо като семейства и домашен уют за бездомните 

хора.Там се празнуват всички празници, включително рождените дни на всеки един от 

живущите в дома, водят ги  на кино и разходки, имат караоке ден, ден на красотата , на който 

си правят модно ревю и разкрасяване и много други забавления. Лично аз много се впечатлих. 

Надявам се и в България да създадем подобни домове и да започнем да се грижим за 

хората, които са загубили всичко! 

Михаела Иванова 



     6а 

 В края на 2017 година, на 21 декември, дни преди Коледа, в нашето училище 

дойде Ива Богданова. Тя ни запозна с работата си като доброволец в помощ на 

бездомните и зависимите хора. Гост на нашия разговор, който се проведе под формата 

на интервю, беше А. Кадиева, експерт от РУО-София. Разговорът протече изцяло на 

английски език.  

 Обсъждахме интересни въпроси, които всички разпалено дискутирахме. Г-жа 

Богданова ни разказа за историите, с които се е запознала в различните домове по 

света, където е била като доброволец. Видяхме презентация за едно от местата, на 

което тя е работила в Италия. Там зависимите живеят в добри условия, всеки ден се 

занимават с различни дейности, така че да не мислят за своите проблеми. От разказа 

на доброволеца разбрахме колко трудно е да пребориш своята зависимост и колко 

важно е в такъв момент да има някой, който да ти помогне. Зависимите от алкохол и 

пристрастените към наркотици не са сами. Доброволци полагат грижи за тях. 

 

Бианка Ралева 

6 „а“ клас, 34 ОУ 

  На 22 декември ученици от 6а проведоха интервю с 

доброволка, която работи в дом за алкохолици и хора 

зависими от наркотици.Нейното име е Ива Богданова.Тя 

ни беше подготвила кратък филм за хостела, в който тя 

работи, след това тя ни изнесе презентация с много 

снимки и ни обясни за нейната работа.Моите съученици 

бяха много заинтригувани и и зададоха различни въпроси 

по темата. Имахме интересен разговор и научих много 

неща, сигурна съм че моите съученици също. Научих, че 

трябва да помагаме на всеки човек и че всеки има нужда 

де се чувства обичан. Срещата беше много поучителна и 

дълго време ще я помня.    

Виолета 6а     



 



 

 

 

 

 

  

 


