
Проект “Социална адаптация и ресоциализация
на млади правонарушители в Разград” Договор № CFB 06-01/17.09.2001 г.

Лагер-тренинг в местността Пчелина

От офиса на Българско Сдружение за Честни 
Избори и Граждански Права клуб Разград тръгнахме в 
11.00 часа. 

На лагера присъстваха:            
Деца от целевата група: 15- Айше Хаснова, 

Александра Илиева, Ася Ненова, Басри Неджеб,
Дженгис Тургут,  Емил Асенов, Илми Ахмед, Октай
Басри,  Ради Сергеев,  Сергей Сергеев,  Серафим 
Алипиев, Силвия Северинова,  Тодор Венелинов,
Таня Петрова, Халиме Касим.

Доброволци от “Младежки Форум 2001”: 19-
Александър Драгомиров, Анастасия Ивановна,  Георги 
Господинов, Ивелин Пейчев,  Любен Гълъбинов,
Мариана Свиленова,  Мартин Бахнев, Мелегбер
Басри,  Николай Генчев, Нуридин Шанси, Светлана 
Горчева,  Цвета Горчева,  Станимир Станойков,  Елена 
Николаева, Диян Петров, Дмитрий Иванович,
Ганимир Пламенов,  Радостина Минчева,  Цветомир 
Добрев.

Дочка Станева – офис–управител, ръководител на лагера, Валентина Милушева – сътрудник по проекта и младежки 
ръководител на “Младежки Форум 2001”.

В хижата на “Балканфарма” пристигнахме в 11:30 часа. До 12.00 часа всички се настаниха по стаите си. Точно в 
12:30 часа всички участници слязоха на обяд, който приключи в 13:30часа. След приключванена обяда участниците в 
лагера си починаха 30 минути и 30 минути се приготвяха за откриването на лагер – тренинга, което започна в 14.30 
часа. 

Откриването на лагера започна с представяне на проект “Социална адаптация и ресоциализация на млади 
правонарушители от Разград”, кратко резюме на проекта прочете Вергиния Мичева - Русева – заместник председател 
на Сдружение “Младежки Форум 2001”. На откриването присъстваха кабелна телевизия “Ден – Разград”, вестник “ЕКИП 
7” и от радио “Разград”. Откриването на лагера–тренинг продължи около 30 минути, с изказване на Валентина 
Милушева, която прочете дневния ред за всеки ден от лагера. 

Първата работна сесия започна в 15:30 ч.  с лекция за личната хигиена за всеки ден, а след това продължихме с 
дискусия на същата тема. Водеща на дискусията и на лекцията бе Светлана Горчева. Децата от целевата група с 
интерес слушаха занимателната лекция на Светлана. Всички на един дъх отговаряха на поставените от нея въпроси 
като например: По колко пъти през седмицата трябва да се къпем?; По колко пъти на ден трябва да си мием зъбите и 
защо?; Какво трябва да правим преди хранене – миенето на ръцете задължително ли е и защо?; След посещение на 
тоалетна какво се прави?; Как да се предпазим от стомашно – чревни заболявания?;

На поставените въпроси  децата от целевата група отговаряха единодушно и правилно, много от тях споделиха, че 
те много искат да спазват отлична хигиена, но санитарните условия в домовете им не позволяват това, за това повечето 
от тях ходят не добре облечени и с лоша лична хигиена. Всички от присъстващите на лагера деца бяха много доволни, 
че в базата има баня и топла вода. Всичко това продължи 30 минути. След това Мартин Бахнев и Георги Господинов 
организираха игра, на която: стопира се човек, който изброява азбуката наум и с тази буква, която се падне да се 
изреждат животни. Младежите от “Младежки Форум 2001” и децата от целевата група се разделиха на два смесени 
отбора по-равен брой във всеки. От всеки от тях се излъчи по един предствител, който изброяваше азбуката наум, а 
противниковия отбор стопираше. Играта бе предвидена за 15 минути, но поради прявения голям интерес от участниците 
тя продължи 30 минути. Избрани бяха 10 букви от българската азбука и всяко едно от децата и младежите каза по едно 
животно със съответната буква.

Работната среща продължи с играта по двойки, на която бяха избрани 5 двойки състезатели като във всяка една 
двойка бе сформирана от едно дете от целевата група и едно от “Младежки Форум 2001”. Играта бе следната: едното от 
децата ще бе със завързани очи и храни партньора си с кисело мляко – водещи на играта бяха Анастасия Ивановна и 
Дениз Акифова, журито бе съставено от 5 члена на “Младежки Форум 2001”, като всеки един от тях наблюдаваше по 
една състезаваща се двойка. Състезателните двойки бяха много добре запознати с регламента на играта, който бе: 
първи ще е този който си изяде най-бързо млякото в купичката. Участниците, журито и всички други, които 
наблюдаваха играта бяха много интусиазирани от развоя на събитията. Победители в играта бяха Мелегбер Басри и 
Таня Петрова. Те бяха фаворитките в играта и получиха овациите на публиката и символични награди.

След кратка почивка продължихме с играта “Кой ще направи най-голям балон с дъвка.” Водещи на играта бяха 
Цвета Горчева и Дениз Акифова. На всеки, който бе пожелал да участва бяха раздадени дъвки, за подготовка за 
балоните. Журито за конкурса единодушно избра победителя в играта - Дженгис Тургут от целевата група на проекта. 
Той бе награден със символична, но интересна награда. 

Продължихме с изработване на маски за карнавала, който бе замислен за следващата вечер. В изработката на 
маските се включиха всички лагерници.

Следва почивка и вечеря. След вечерята продължихме с парти под надслов “Всички сме приятели”, което продължи 
до 24:00 ч.

Младежите от “Младежки Форум 2001” и целевата група сформираха два отбора за играта “Асоциация” – Любен 
Гълъбинов и Анастасия Иванова бяха водещи в играта. Младежите и децата от целевата група се разделиха на два 
отбора и всеки един участник в играта си имаше отговорност. Много смело и много умно те отговаряха на въпросите. 
Победители в играта нямаше поради равенство в резултатите.

Игри и танци от различните етноси бяха най-харесаната част от партито всички демонстрираха уменията си. “Най-
добър танцьор – ръченица, кючек и диско” – Цветомир Добрев, Станимир Станойков, Дениз Акифова и Александър 
Русанов бяха журито в конкурса. Победители станаха - Ася Ненова за най-добър танцьор на кючек, Емил Асенов най-
добър изпълнител на ръченица, Тодор Венелинов най-добър изпълнител на рап и Мелегбер Басри най-добър изпълнител 



на диско. Играта “Игри на съдбата” не се проведе поради липса на достатъчно време. Стана много късно 24.30 часа и 
децата и младежите трябваше да си лягат, а и те бяха вече много изморени от дългия ден.

На втория ден след закуска всички лагерници заедно с Валентина Милушева излязоха на излет сред природата. 
Ходихме до няколко интересни хижи и до бившия рестопрант “Колибите”, но той бе затворен. Младежите “Младежки 
Форум 2001” и децата от целевата група се разделиха на няколко отбора и направихме спортни състезания - футбол, 
федербал, щафета и волейбол. Отговорниците за спортните занимания Цветомир Добрев, Станимир Станойков, 
Александър Русанов, Мартин Бахнев и Нуридин Шанси се справиха отлично. Бяха излъчени отбори победители, на 
които бяха раздадени фиктивни грамоти изработени от членовете на “Младежки Форум 2001”. В хижата се прибрахме в 
12.45 часа. След кратка почивка от 15 минути всички отидохме на обяд.

Работната сесия започна в 15:00 часа като започнахме с конкурс за най-добра рисунка на тема по избор. На всички 
участници бяха предоставени необходимите материали за рисуване според желанието им. Младежите от “Младежки 
Форум 2001” помагаха на децата от целевата група при рисунките, обясняваха им какви са цветовете и как да ги 
съчетаят. Много от децата не знаеха основните цветове или не се сещаха за тях, обяснено им бе как да се съчетават 
различните нюанси и калви са различните гами, кои са топли и студени цветове, как да получат някои основни цвята 
ако имат пред себе си четирите без които не може да се рисува. Децата бяха много заинтересовани как така от се 
получава например кафяв, оранжев, зелен, лилав, виолетов и др. цветове, не разбираха разликата между лилав и 
виолетов цвят, но след проведената дискусия те бяха много доволни. Победител в конкурса бе Айше Хасанова.

“Моето любимо стихотворение, книга или разказ” започна веднага след края на конкурса за рисунка. Децата от 
целевата група рецитираха научени стихотворения, някои от тях изпяха любимите си песни и разказаха интересни 
случки от своя живот. Членовете на “Младежки Форум 2001” препоръчаха на младите си приятели книги, които са 
интересни и забавни дори им ги дадоха за в къщи, защото децата от целевата група нямат средства, за да си ги закупят 
от книжарницата.

Изморителния разговор бе компенсиран с почивка и малко игра на волейбол пред хижата, след което продължихме 
с “Моето любимо занимание” – (апликации с цветна хартия, ръкоделие и т.н.). Децата, които не бяха успяли да си 
изработят маски за “Бал с маски” се впуснаха в творческата обстановка с желание и усет към красивото. Младежите от 
“Младежки Фориум 2001” решиха да рисуват направо по лицата на децата от целевата група, като по този начин те 
показаха на какво са способни. Децата на свой ред не останаха назад от своите връстници от “Младежки Форум 2001” и 
те последваха примера им и рисуваха по лицата на другите деца. Бe голяма веселба. След края на инициативата всички 
изморени отидоха на вечеря.

В 20.30 часа Анастасия Иванова откри “Бал с 
маски” и “Карнавал” с няколко думи относно 
реализирането на проекта и работата с децата от 
целевата група. Светлана Горчева обяваваше всеки 
един от участниците в карнавала поименно и кой с 
какъв костюм, какво представлява и какво иска да 
покаже на останалите. Много от децата бяха 
маскирани като клоуни, индианци. Лицата им бяха 
нарисувни във всички гами на боите, по този начин те 
искаха да покажат, че няма разногласия между 
различните етноси. Приятелите винаги могат да се 
намерят дори и да с различен бит и култура. 
Дефилирането пред публика много впечатли децата от 
целевата  група, те с интерес гледаха своите приятели 
как се предствят костюмите и маските си. Журито бе 
представлявано от Вергиния Мичева – Русева, Тодор 
Костадинов, Цветомир Добрев и Светлана Горчева.

Овациите и големите награди бяха обрани от: Емил 
Асенов, Ради Сергеев, Серафим Алипиев, Силвия 
Северинова, Мартин Бахнев, Нуридин Шанси, 
Станимир Станойков и Радостина Минчева. За 
останалите имаше поoщрителни награди. 

След като бяха обявени победителите от двата конкурса всички участници се впуснаха в “луда” веселба, имаше 
много танци и много усмихнати лица. Децата от целевата група и младежите от “Младежки Форум 2001” не искаха да си 
лягат заради голямото шоу. На всеки един от участниците бе направена снимка с избраната маска и костюм. Всички се 
забавляваха от сърце и ние решихме да останем още 1 час след определения за лягане , за да могат децата да се 
забавляват докато не им се доспи, но с уговорката, че на следващия ден ще се става навреме за закуска и няма да се 
прави изключение за никого. Те бяха така радостни за това, че се съгласиха с поставените условия от ръководителите. 
Всички зедно хванати за ръце играха различни танци, представяха си, че са на състезателни танци и какво ли още не. 

В 1.30 часа всички бяха в леглата си, бяха изморени след дългия и тежък ден.
Закуската не третия ден от лагера започна в 9.30 часа. Децата бяха много изморени, но въпреки това с ентусиазъм 

станаха, за да продължим дискусии, игри и обучения.
В 11.00 часа започнахме с работната сесия, която включваше дискусия на тема “Как да позная колко е часът, 

когато нямам часовник?”, “Каква музика обичате да слушате и защо?” и игра на асоциации. 
Водещ на дискусията “Как да позная колко е часът, когато нямам часовник?” бе Светлана Горчева. Тя обясни на 

децата от целевата група, че в миналото много хора не са имали часовници и са познавали часа по сянката слънцето, 
знаели са от къде изгрява слънцето и са си определяли посоките по него. След това младежите от “Младежки Форум 
2001” демонстрираха на практика как се прави това. Децата бяха впечатлени от казаното до момента и от 
практическите демонстрации. Те с интерес изслушаха своите приятели от “Младежки Форум 2001” и след това всяко 
едно дете разказа наученото.

Децата от целевата група разказаха за своите музикални предпочитания:
1.     Айше Хаснова на 14 години – предпочита да слуша музиката на Румяна и на Цветелина.
2.      Александра Илиева на 13 години – иска да стане певица като Нелина и като Нина.
3.      Ася Ненова на 14 години – харесва ориенталска музика, но вече и българската поп музика. 
4.     Басри Неджеб на 14 години – харесва “черна” музика рап и поп.
5.     Дженгис Тургут на 13 години – обича да слуша поп – фолк музика и рап.
6.      Емил Асенов на 13 години -  иска да стане оперен певец, но не знае как да стане това.
7.     Илми Ахмед на 14 години – Илми е фен на дръзката и хубава музика, слуша метъл балади и твърда музика.
8.     Октай Басри на 13 години – обича да слуша рап и рок музика.



9.      Ради Сергеев на 15 години – Ради е много музикален и иска да се занимава с музикален аранжимент и слуша 
само хубава музика.

10.  Сергей Сергеев на 13 години – Той харесва нетрадиционната музика, тази която другите не обичат иска да се 
отличава от всички.

11.  Серафим Алипиев на 13 години – Серафим обича да слуша българска народна музика и поп-фолк.
12.  Силвия Северинова на 15 години – Силвия е чалга фенка.
13.  Тодор Венелинов на 16 години – харесва рап музиката и диското.
14.  Таня Петрова на 14 години – обича да пее песните на певицата Валя и на Нелина.
15. Халиме Касим на 15 години – Халиме харесва класическата музика. Съжалява, че не може да се развива в тази 

насока. 
Доброволците от “Младежки Форум 2001” в голяма степен харесват българска поп музика, Тату, рап, рок и поп-

фолк.
            С тази дискусия младежите от “Младежки Форум 2001” и децата от целевата група уточниха своите 

предпочитания към музиката.
Последва почивка от около 30 минути, след което продължихме с игра на “Асоциация”, която бе с времетраене 30 

минути. Водещи на играта бяха Цвета Горчева, Александър Драгомиров и Ивелин Пейчев. Децата и младежите се 
разделиха на два отбора, като всеки отбор имаше свой представител, който да задава въпросите. Тази игра бе стимул 
за добра работа в екип, за адаптация на децата от целевата група към доброволците от “Младежки Форум 2001”.

След като приключихме с играта и обяда всички лагерници си приготвяха багажа за напускане на хижата и в 15.00 
часа отново се събрахме за последна работна среща преди да потеглим към Разград. На нея дискутирахме изминалия 
лагер и дали  е харесал на децата. 70 % от лагерниците изказаха мнение, че много им е харесало всичко направено по 
време на лагера, но 30 % от тях смятат, че единственото, с което не са били съгласни е бил часът за лягане ианче
всичко друго им е харесало. Спортните игри са били най-интересни за тях, а карнавала е бил едно предизвикателство 
за изява на творческите способности на всеки.

Малко преди да потеглим за Разград отново си направихме една игра сред природата пред хижата. Децата играха 
футбол и федербал.

За Разград отпътувахме в 17:00 ч.


