
 

 

Úbuntu: "Аз съм, защото сме" 

 

 
Световният ден на социалната работа  

– онлайн отбелязване 
16. 03. 2021 г., 11:00 ч. 

 
Това е ключов ден в годината, в който социалните работници 
по целия свят се обединяват, за да популяризират общото 
послание в световен мащаб. Тази година Световният ден на 
социалната работа - 2021 г. поставя акцент върху Úbuntu: "Аз 
съм, защото сме".  
Това е първата тема от Глобалната програма за социална 
работа и социално развитие от 2020 до 2030 г. Ubuntu : Аз 



съм, защото сме - Укрепване на социалната солидарност и 
глобалната  свързаност. 
 
„Ubuntu“ произхожда от коренното население на Южна 
Африка и е популяризиран по целия свят от Нелсън Мандела. 
Ubuntu: „Аз съм, защото сме“ е дума, концепция и философия, 
която резонира с перспективата за социална работа за 
взаимосвързаността на всички хора и тяхната среда. Това 
говори за необходимостта от глобална солидарност и също 
така подчертава значението на местните знания и мъдрост. 
 

 
 
 

Педагогически факултет на Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“ би желал да ви покани на 
организирано съвместно с Комплекса за социални услуги 
онлайн събитие за отбелязване на световния ден на 
социалната работа. 

 
 Ще се радваме, ако се включите в отбелязването на 
празника ни, като вашето участие може да се изрязва в: 
 

 Предварително подготвяне на графично изображение 
по темата тази година – „Аз съм, защото сме“ и неговото 
кратко представяне на събитието (графичните 
изображения се предвижда да се оформят като 
своеобразна последваща изложба); 

 Споделяне на истории, преживявания, опит  от 
вашата практика, които свързвате с темата „Аз съм, 
защото сме“; 

 Участие с присъствие като слушател. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

Откриване и приветствия 
 

Кратка презентация по темата на годината „Аз съм, защото 
сме“ и приложението на убунту философията в социалната 

работа – доц. р-р Росица Михайлова 
 

Споделяне от страна на участниците и дискусия 
 

Закриване 
 

  
Моля, в срок до 08.03.2021 г. да ни върнете обратна 
информация на имейл: r.mihaylova@shu.bg 

- дали и как ще участвате,  
- колко души от вашия екип ще участват; 
- коя платформа би била по-удобна за вас: ZOOM или 

GOOGLE MEET 


