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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 22 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 

 

   На 22 февруари 2023г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово беше 

отбелязан Деня на розовата фланелка. В Корпус 1 и Корпус 2  на училището се проведе 

кампания, посветена на този ден под надслов „Не на тормоза“. Кампанията беше 

организира по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващото 

образование“, дейност 6,  поддейност 6.3 и в нея  взеха участие родители, ученици, 

учители и представители на местната общност.   

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с 

тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“. На този ден всички, 

съпричастни с темата, обличат розово, за да изразят своята позиция. Розовата фланелка 

е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”.   
По време на организираната по проекта кампания родители, учители и ученици, 

облечени в розови фланелки, раздаваха стикери, дипляни и розови балони на учениците 

и учителите с надслов „Не на тормоза!“. Те напомняха на децата, че ние сме тези, които 

можем да променим живота ни към по-добро и че обединени срещу насилието и 

тормоза сме силата, която може да направи света по-добър. След това участниците в 

мероприятието проведоха беседа на тема: "Без тормоз и насилие в училище", по време 

на която те споделиха свои наблюдения за случаи на насилие и тормоз не само в 

училище, а и в обществото. 

Благодарим на всички ученици, родители и общественици, които се включиха в 

подготовката и осъществяването на кампанията!  
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 Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 


