Летен лагер-тренинг в курортно селище Равда
за периода 01.08.2002 г. до 11.08.2002 г.

От офиса на Българско Сдружение за Честни Избори и Граждански Права клуб Разград тръгнахме в 8.00 часа.
Присъстваха от целевата група: Алипи Бобев, Демир Мехмед, Ефтим Асенов, Ердан Севджанов, Мехмед Вели,
Мелегбер Басри, Недко Василев, Ремзие Ердинчева, Севдалин Руменов, Севдалина Чакърова и Самир Кючюк.
От доброволците от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” участваха: Александър Драгомиров,
Александър Русанов, Анастасия Иванова, Бойко Бойков, Виктория Петкова, Валентина Милушева – младежки
ръководител на ГД “Младежки Форум 2001”, Денислава Додева, Десислава Чакърова – сътрудник в офиса, Дениз
Акифова, Деян Петров, Димитър Иванов, Дочка Станева - офис – управител и ръководител на лагера, Елена Николаева,
Константин Петков, Красимира Пенчева – сътрудник в офиса, Любен Гълъбинов, Мариана Витанова, Мартин Бахнев,
Михаил Йорданов, Миглена Нецова, Миглена Христова – сътрудник по проекта, Найден Цонев, Николай Руменов, Нора
Бобчева, Пламена Александрова – консултант и психолог, Преслав Рангелов, Нуридин Мехмед, Радостина Николова,
Румяна Драганова, Светлана Горчева, Стоян Коев, Станимир Станойков, Сюзан Акифова, Тодор Костадинов - член на
Управителния Съвет на “Младежки Форум 2001”, Цвета Горчева, Цветомир Добрев и Юлиан Илиев.
В Национален Детски Комплекс Равда пристигнахме в 14.00 часа. До 14.30 часа всички бяха настанени по стаите.
Точно в 15.00 часа всички участници слязоха на обяд, който приключи в 15.30 часа. След него младежите в лагера си
починаха 30 минути и се приготвиха за работната сесия. В нея бяха припомнени отново правилата и програмата на
лагера от Валентина Милушева - младежки ръководител и Дочка Станева - ръководител на лагера. Раздадени бяха на
всички участници баджове с имената им с цел по-добро опознаване и да могат да общуват по-свободно помежду си.
Всеки един от младежите каза няколко думи за себе си. Проведе се дискусия с водещи Мариана Свиленова и Нора
Бобчева на тема “Ползата от морето и вредата от слънчевите лъчи”. Младежите бяха разделени на две работни групи.
Припомнени им бяха някои основни правила за предпазване от вредното влияние на слънчевите лъчи. Какви
слънцепредпазни средства могат да се използват против изгаряне и рак на кожата. Младежите от целевата група и
членовете на Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”, дискутираха подробно основните правила при ходене на
плаж, времето за всяка една поредна слънчева баня и начина, по който трябва да се използва слънцепредпазните
средства. Мариана Свиленова и Нора Бобчева отново припомниха на своите приятели UV и SV предпазния фактор на
плажните масла, които са за предпочитане. За най-ефективни бяха посочени факторите от 12 до 24 според типа кожа.
Всеки един от лагерниците представи каква марка плажно мляко или масло ще използва.
След края на тази дискусия отново се припомниха правилата в лагера и дисциплината, която трябва да се спазва:
да се спазват всички указания на отговорника за деня, да не се излиза без разрешение извън границите на лагера,
излизането след 24.00 часа да става само с разрешение на Дочка Станева, Валентина Милушева и отговорника за деня,
да не се влиза дълбоко в морето и да спазват всички напътствия на спасителите от лагера. Тази дискусия продължи 30
минути.
След приключване на първата опознавателна работна сесия се отиде на плаж, който бе с времетраене от 17.00 часа
до 19.00 часа и след това се отиде на вечеря. След това всички имаха нужда от малка почивка и се продължи с
посещение на Дискотека “13”, която се намираше в самия Национален Детски Комплекс “Равда”. По време на
дискотеката младежите от лагер “Разград” се запознаха с много лагерници от други градове и държави: София,
Харманли, Украйна и Русия. Тя продължи до 12.00 часа, след което всички изтощени и изморени от дългия път и
вълнуващият ден, се прибраха по стаите си.
На вторият ден след закуска се отиде на плаж. Там бе организирано съвместно състезание по плажен волейбол с
момчетата от Руския и Софийския лагер. То се проведе на два етапа: младша и старша възраст. Нашите момчета
спечелиха II място за младшата възраст и I място за старшата възраст с резултат 6:0. Всички участници получиха
грамоти, които бяха дадени от координатора по спортната дейност към Комплекса. Направени бяха много снимки. Към
12.30 часа се прибрахме в станцията и в 13.00 часа се отиде на обяд.
Работната сесия започна в 14.00 часа с интерсни и познавателни игри.. Всички участници си задаваха един на друг
опознавателни въпроси. След, което продължихме с предвидената за деня дискусия на тема “Съществува ли расизъм в
България, и ако има как да го ограничим?” с водещи Валентина Милушева и Цветомир Добрев. Тя започна с доклад
(приложение 1) на същата тема подготвен от Цвета Горчева. Обхванати бяха различни страни на този проблем.
Повдигнат бе въпроса дали има още расизъм и от къде произлиза той. Разгледани бяха различните видовете расизъм:
етнически, според вероизповедания, Хитлерова идеология и половата дискриминация. Повдигнат бе въпроса за
дискриминацията към циганите и от къде произлизат основите й: стандарта им на живот – просия, липса на сексуална
култура, безпаричие. Изказано бе мнение, че циганите са много по-облагодетелствани от политиката на България чрез
социалните помощи и така се увеличава тяхната раждаемост. Предложени бяха няколко начина за преодоляване на
тази дискриминация: наблягане на образованието, взаимно опознаване на традициите и обичаите, по-добра социална
политика на държавата. След тази разпалена дискусия последва кратка почивка. Продължи се с предложения за
системата за стимули. За тях бяха отговорни членовете на Младежки съвет. Gossip box да се отваря след края на всяка
среща и така да се прочитат написаните клюки за разведряване на обстановката. Направени бяха някои предложения
за номинации: най - силно чувство за дълг и отговорност, най – голям плейбой на лагера, най – голямо прецакване,
най-добър плувец, двойка на лагера, най-голям сваляч/ ка, най-гласовита птичка, мис и мистър тен, мис и мистър
плувец, най-голям сексапил, бърборко, разговор с чужденци, най-готин отговорник, най-шумна стая, най-чиста стая и
най-голям връзкар. Решено бе всяка вечер след вечеря да се събират членовете на младежки съвет и сътрудниците.

Работната сесия завърши в 17.00 часа и от 17.15 часа всички отидохме на плаж, който продължи до 18.30 часа. В
19.00 часа бе вечерята, която приключи в 20.00 часа, след което на младежите бе предоставена свободно време за
отмора и опознаване на курортното селище. За вечерта бе организирано посещение на местната дискотека “Храмът”,
която започна в 23.00 часа. Там нашите младежи имаха отново възможност да се запознаят с представители на Руския
лагер, от Шумен и Пазарджик. Всички се веселиха много и си изкараха чудесно. Направени бяха много снимки във
вихъра на танците и към 2.00 часа всички се прибрахме към станцията.
На следващия ден след закуската в 9.00 часа се отиде на плаж. Там бе организирано състезание за направата на
“Най-красива пясъчна фигура”. Момичетата и момчетата се разделиха на 4 отбора по 4 човека във всеки. Състезателите
имаха възможност за време от един час да си построят своята фигура от пясък. Всеки един от участниците в това
състезание взе от присърцe задача си и в продължение на този час те сътвориха невероятни творения на изкуството.
Направени бяха замъци, русалки и пирамиди. След няколко минутно и много трудно обсъждане на журито, избрано от
младежите от Гражданско Движение “Младежки Форум 2001”, Миглена Христова и Валентина Милушева то направи
своя избор. Победителите в надпреварата получиха много награди за добре свършената работа. Направени бяха много
снимки. През оставащото им свободно време младежите влизаха във водата и се пекоха на плажа. Към 12.30 часа се
прибрахме и в 13.00 часа се отиде на обяд.
Работната сесия започна от 14.00 часа. Работи се по следните теми: “Как се пишат успешни проекти” и “Прилагане
на системата за стимулиране на доброволците в организацията”. Разяснено им бе какво съдържа понятието проект,
целева група на проект, каква е обществена полза от него, финансираща организация (донор), очаквани резултати,
организацията, която реализира проекта, времева рамка, оценка на постигнатите резултати и изменения в целевата
група.
Посочени бяха основните характеристики на един проект: мисия, цел, задачи, целева група, бенефициенти –
обосновка на проблема, период, дейности, измерители и критерии за ефективност, резултати, устойчивост, оценка,
бюджет. За всеки един от критериите бяха дадени конкретни примери, за по-голяма яснота. Всички участници в
работната сесия дадоха свои примери за това, което са разбрали от конкретните характеристики за написването на
един успешен проект.
Работната сесия приключи в 17.00 часа и от 17.15 часа всички отидохме на плаж, който продължи до 18.30 часа. В
19.00 часа бе вечерята.
След вечеря на младежите им бе предоставено лично време за почивка и подготовка за разходка из курортното
селище. В центъра на Равда се разделихме на групички и така тръгнахме на опознавателна разходка. Бяха обиколени
доста заведенияна на курортното селище и се завързаха близки контакти с някои местни лица. На младежите им
направи силно впечатление голямото оживление по пешеходните пътеки и местните места за развлечение. Отвсякъде се
разнасяха чуждоезични фрази, от които най-много бяха руските и немските изрази. Някои от младежите на шега
започнаха да се правят на руснаци и някои наистина по погрешка ги взеха за такива и започнаха с тях разговор на
родният им език. След тази забавна случка всички се посмяхме заедно. Към 23.00 часа всички се прибрахме в
станцията и в 24.00 часа всички бяха по леглата.
На 04.08.2002 г. след закуската от 10.00 часа се отиде на всекидневният сутрешен плаж. Там бе организиран
турнир по плажен футбол с представители от другите лагери в станцията. Нашите момчета сформираха отбори за две
възрасти: младша и старша. Те разбиха основно отборите на Русия и София и така спечелиха заслужено първо място за
старша възраст и второ място за младша възраст. По време на турнира нашата силна aгидка не преставаше да
подкрепя момчетата. Те бяха наградени с грамоти за заслужената им победа лично от ръководителя по спортната
дейност в лагера. Направени бяха много снимки за увековечаване на събитието. Момчетата участвали в турнира
заслужено получиха правото да се къпят повече време в морето. Залисани от радосното събитие, че “натрихме”
носовете най-вече на софиянци не бяхме забелязали, че е станало време за обяд. Изгладнели приключихме набързо с
него и се възползвахме от оставащото ни свободно време до започването на следващата работната среща, която
започна по график от 14.00 часа. На нея се обсъждаха следните теми: работа в екип и система за стимулиране.
За работа в екип бе подготвен материал, чрез който всеки екип трябваше да стигне до единодушно мнение.
Младежите бяха разделени на 3 групи като всяка една от тях бе примерен екип. Те бяха поставени пред много важна и
съществена задача, да изберат екип от евентуално потъващ кораб, който да може да работи и да продължи света,
защото те са последните оцелели от планетата Земя (Приложение 2). Два от екипите стигнаха до пълен консенсус кой
да остане и защо. Всеки екип представи доводите си и поясни изводите, до които са стигнали заедно. В останалите два
екипа имаше малки разногласия, но в крайна сметка отново се стигна до съвместно заключение.
Прочетени бяха номинациите, в които взеха участие всеки един от участниците в лагера: най-силно чувство за дълг
и отговорност, най-голям плейбой на лагера, най-прахосан сексапил, най-добра двойка на лагера, българо-руска
дружба, най-духовит и с чувство за хумор, най-впечатляващ стил на плуване, цербер, най-сладко спящ на работните
сесии и педофилия. Дадено бе начало на гласуването. Те бяха създадени чрез предварителен подбор от найоригиналните предложения дадени от всеки един от младежите:
1.
Най-силно чуство за дълг и отговорност:

Красимира – “Гледайте ми детето, отивам на дискотека” и “Забравих Сашко в автобуса”

Валентина – 24 ч. в денонощието на вашите услуги

Тодор – еквовалент на Мич Бюканън в Равда
2.

3.

4.

5.





Най-голям плейбой на лагера:
Николай Генчев
Ердан и неговото неотразимо еротично излъчване
Стая №1 – работа в екип





Най-прахосан сексапил:
Сашо – рицарят на печалният образ
Светлана – Слави Трифонов и отказа снимка
Цветомир – с много намерения и един неупотребен Durex





Най-добра двойка на лагера:
Михаил и Мариана във вихъра на целувките на заключена врата
Нора и Георги във вихъра на отиващото детство
Любен и Цветомир във вихъра на стрийптиза



Българо-руска дружба:
Анастасия и мальчики от “Тинтява”



6.








7.
8.

9.

Радостина с чаровно русия Витя
Ердан с всичко женско, което говори руски
Най-висок процент на “алкохол” в кръвта
Найден
Николай Генчев
Димитър Иванов
Деян Петров
Светлана
Анета Цанкова
Най-духовит и с чуство за хумор – всички са номинирани







Най-впечатляващ стил на плуване:
Нора – бъдещата олимпийска шампионка във всички стилове
Румяна и дюшек Ферари
Николай Генчев и скокове от моста
Миглена Христова – седяща на брега до кокалчетата
Пламена Андреева – по гръп





Цербер
Дочка
Валя
Елена

10. Най-сладко спящ на работните сесии – номинирани са всички
11. Педофилия

Нора и Георги Господинов

Анастасия и Деан Петров

Пламена и Николай Генчев

Цвета и малкия Сашко
След тези интересни номинации бяха прочетени всички клюките от Gossip box. Поради по-дълго продължилата
работна среща желаещите, които искаха да отидат на плаж се преоблякоха по най-бързия начин. Той продължи до
18.30 часа. В 19.00 часа всички отидохме на вечеря. На всички бе предоставено лично свободно време за разходка из
Равда и за почивка. След това в предварително уговорения час всички се събрахме, заедно с нашите нови приятели от
Москва и Украйна за да посетим отново местната дискотека “Храмът”. Всички се развихриха в танци. В дискотеката
звучеша предимно руска музика, която допадна на по-голяма част от присъстващите. Всички си изкараха много добре.
Към 2.30 часа се прибрахме в станцията.
След уморителната и изтощителна вечер на следващата сутрин всички младежите станаха за закуската, която бе от
9.00 часа. Приготвихме се и тръгнахме за сутрешният плаж. В продължение на два часа младежите и девойките се
забавляваха на брега на морето. Времето определено за плаж премина неусетно бързо за всички. В 12.30 ч. тръгнахме
за базата, за да можем на време да отидем за обяда в 13.00 ч.
По план-програма за деня бе предвидена екскурзия до Бургас и всички отидоха по стаите си да се приготвят за тази
дългоочаквана разходка до красивия морски град.
От Детският комплекс Равда тръгнахме в 14.30 ч. След като пристигнахме в Бургас се разделихме на групи, като
всяка си имаше отговорник - от сътрудниците и отговорниците. Найден Цонев, член на “Младежки Форум 2001”, заедно
със сътрудници бе придружен на преглед до спешното отделение в градската болница в Бургас. Местните лекари
предледаха крака на момчето, който го бе навехнал при игра на плажен футбол. След приключване на формалностите в
болницата се присъеденихме към останалите от нашата група. Посетена бе морската градина и в нея бе наблюдаван
полет на делтапланеристи, което направи силно впечатление на младежите. Много от тях не бяха виждали на живо
такова представяне. Наблюдавахме опитите на някои от рибари да направят добър улов на кея.
Всички бяха много доволни от тази екскурзията до Бургас. За много от младежите това бе един необикновен ден.
Някои от тях за първи път в живота си бяха в морския град. Екскурзията бе много добре организирана. В Национален
Детски Комплекс “Равда” се върнахме в 18.30 ч. Младежите имаха много малко време след вечеря да се подготвят за
участие в Нептуниадата, която имаше начален час 21.00 ч. Тя бе организирана с любезното съдействие на отговорника
по културно масовата част. За ролята на Всемогъщият Нептун – бога на моретата, бе поканен актьор от Бургаския
театър. Неговата свита Морски вълци се състоеше само от 4 момичета и 4 момчета от нашия лагер. Водещ на
Нептуниадата бе дисководещият на Дискотека “13”. В забавните игри взеха участие и представители от Москва,
Украйна, София, Харманли и Разград. Най-много награди взеха представителите на отборите на Украйна и Москва. В
паузите между отделните дредставянията се озвучаше от специялно подбраната за случая музика от местния DG на
Дискотека “13”. Бяха избрани нови две съпруги на Нептун от публиката. С тази трудна задача се справи свитата му от
Морски вълци, която не подведи и този път своя господар и повелител. Новите му съпруги бяха почетени по всички
правила, които се полагат на тяхната нова длъжност. За тях бе направена традиционната за всички младоженки
украсителна процедура: бяха окъпани, обръснати, подстригани и всички други неща лично от бръснара на Негово
Величество Нептун. Бе направено морско кръщене на най-малките представители, като в него се включват лица, които
за първи път посещават морето и по този начин те се биват посветени и стават лични приятели на Нептун и неговата
свита от Морски вълци. На всички присъставщи лагерници много им хареса подготвената от нас вечер посветена на
Нептун (Нептуниада). Имаше много благодарствени отзиви за приятното и разнообразно изкарване на лагерниците от
другите лагеруващи в НДК Равда. Изказана бе голяма благодарност от страна на Управителния Съвет на Национален
Детски Комплекс Равда. След приключването на Нептуниадата се продължи с дискотеката на Комплекса. Тя продължи
до 12.30 ч. и младежите си легнаха в 13.00 ч., като награда за добре организираната и свършена вечер на Нептун. Те
бяха изморени от проведената екскурзията до Бургас.
На 06.08.2002 г. младежите станаха в 8.00 ч., след направен сутрешен тоалет всички отидоха на закъска от 9.00 ч.
От 10.00 ч. се отиде на всекидневният сутрешен плаж. Някои от момчетата се развличаха с “ритане” на топка и игра на
плажен волейбол, в който участваха момичета и момчета. Някои се учиха да плуват и усъвършенстваха уменията си в
тази област. В 12.30 ч. отново си тръгнахме към базата за обяда, който бе в 13.30 ч.

След като приключихме с обяда младежите се подготвиха за работната срещта, която бе от 14.00 ч. на нея се
обсъждаха следните теми: работа върху проекта “Младежки делегат” – разделиха се на екипи за осъществяването му,
предложения за нови проекти и как се пишат препоръки. (Приложение 3). Дадени бяха следните интересни теми за
нови проекти след изслушване на всеки един от младежите: спорта лига, младежко радио, младежко информационно
радио, информационна бюлетина,посещения в домове за сираци, младежки център / младежки дом, консултативни
цетрове, проекти “Направете ни щастливи” и “Връстници помагат на връстници”, партьорства с други неправителствени
организации. Бе сформирана група за среща – дискусия с други младежки неправителствени организации, с
общинските съветници, изработване стандарти за кондекса на “Младежки делегат”, организирането и провеждането на
кръгла маса. Събраха се много интересни идеи за проекти: излагане на проблемите на младите хора в Разград, в града
ни няма много развлечения, съществува обществен отзвук, достатъчно достъпна информация за борбата против
тютюнопущенето и наркоманиите в училищата, създаване на младежки клубове, младежки център, младежко радио,
борбата с насилието, младежки обмен от различни градове, спортна лига за деца в неравностойно предложение, за
сираци и инвалиди. На изморените младежи бе дадена малка почивка, в която те удовлетвориха леката си
потребността си от глад. На работната среща бе разяснено понятието “препоръка” . Бяха написани на постер някои
основни по-важни характеристики на това понятие: за общата ситуация в съответната област(безработица,
образование, правата на човека и др.), да се подчертае, защо е важен точно този проблем и съществуващата
необходимост да се работи по него, съгласие за съдействие и по какъв начин ще се помогне. Разделени бяха на 5
работни групи като всяка от тах трябваше да напише една препъка по проект “Общество приятели” до представителите
наразлични обществено значими институциии. Предоставено им бе предостатъчно работно време час и тридесет минути.
Повечето им препоръки бяха в развлекателен стил. Написани бяха от инспектората по образование, Директора на СОУ
“Иван Рилски”, г-жа Сребра Петкова, Елена Христова – началник отдел “Закрила на детето” и от четерима директори от
Министерството на образованието клон Бургас. Те бяха прочетени в присъствието на всички и макар, че бяха написани
в по-хумористичен стил бяха спазени всички основни правила за написването им. Младежите се справиха блестящо с
тази задача. Работната среща завърши с прочитане на клюките от Gossip box. Така завърши и тази сесия. От там всички
по най-бързия начин се преоблякоха и се отиде на следобеден плаж, който бе до 17.30 ч. В оставащото свободно време
до вечерята, която бе в 19.00 ч. всички си отпочинаха. След нея желаещите се организираха по групички и се
разходиха из Равда. Към 21.00 ч. всички посетиха отново Дискотека”13”, заедно с техните приятели от Москва и
Украйна, с които бяха завързани много трайни запознанства. Показани бяха някои танци, които са характерни и за
двете страни. Направен бе междукултурен обмен. Дискотеката приклюи в 24.00 ч. и след тридесет минути всички бяха в
леглата си. Така завърши този изморителен, но и забавен ден.
На 07.08.2002 г. младежите бяха събудени в 8.00 ч. и от 9.00 ч. и всички закусиха с изключение на леко
поразболелите се. Това бе резултат от неустойчивото и променливо време, което не бе много характерно за този месец
от годината.
От 10.00 ч. отидохме на сутрешния плаж, който бе с продължение до 12.30 ч. От 13.00 ч. бе обяда и след това от
14.00 ч. бе работната среща. Основни теми, които се разглеждаха бяха: Как се работи с медиите и писане на резюме
на проект и презентация на НПО. (Приложение 4)
Работната среща започна със запознаване начина, по който се пише презентация. Водеща на тази сесия бе
Десислава Чакърова. Тя разясни на всички какво е презентация, как се прави и какво трябва да съдържа: информация
за организацията, цели и мисия, постижения на организацията ( реализирани проекти, участия, изяви), партньори на
организацията, бъдещи планове и стратегия на организацията, възможности на организацията. За улеснение бяха
написани основните партньори на “Младежки Форум 2001”, а именно: БСЧИГП – Разград, ИМКА – Разград, ИМКА –
Габрово, АМО – Разград, ЦНПО – Разград, YMCA Blue Ridge Assembly, IDIS.
След това младежите се разделиха на 4 групи като всяка от тях трябваше да напише примерна презентация на
несъществуваща организация, която да се представи след това пред другите участници. За написването на
презентацията бе дадено определо време от 30 минути. След изтичането му всички отново се събраха и от всяка група
си излъчи по един представител, който прочете написаното от екипа. Презентациите бяха на следните теми: “Sex on the
beach”, “Младежки партизани”, “Анонимните алкохолици” и “Младежки център”. Всички основни правила относно
написването бяха спазени. Презентацията на I гр. бе:
Младежки център
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съдебно решение №327/1996 на Разградския Окръжен съд
Неправителствена организация
Председател: Александър Драгомиров

Нашата организация обединява младежи на възраст от 15 до 35 години, които търсят начин
да прекарват пълноценно свободното си време;
Ние организираме летни образователни лагери, походи екскурзии в чужбина, семинари,
кръжоци, тренинги, кръгли маси, ...
Ние сме доброволна организация и нащата цел е да осигурим условия на младите хора да се
забавляват и да се учат един от друг.

Постижения






Екскурзии до Франция, съвместно с младежи от ИМКА – Битоля, Македония;
Летен лагер-тренинг на средиземноморското крайбрежие
Зимен поход до Алпите, съвместно с Switzerland Youth;
Международен семинар, организиран в Москва, с участието на 20 страни от Европа.
Семинар- тренинг на Черноморското крайбрежие за 20 дена с гости от Корпуса на мира;



Реализирани проекти

Младежки клуб за сираци, финсирано от Фондация “Отворено Общество”;

Младите хора се забавляват без ДРОГА, финансиран от Canada Fund for Local Initiatives;

“Клуб – моите интереси, финансиран от Клуб – Дебати; Берлин



Партньори









ИМКА – Битоля
Switzerland Youth
Корпуса на мира
“Младежки Форум 2001”
ИМКА – Габрово
ЦНПО

Планове и стратегии

Обиколка на света с балон

Да отидем до Луната

Да прекосим Атлантическия океан с подводница

Едноседмична разходка из тропическите гори

Екскурзия да Египет

Поход до двата полюса

Екскурзия да Китайската стена

Поход до връх Еверест и Марианската падина

Почти всички презентации бяха написани в шеговите форма, за да са по интересни и забавни на участниците.
Младежите се справиха отлично с поставената им нелека задача. След като всеки един екип представи пред другите бе
обявена 15 мин. почивка, по време на която бяха раздадени следобедните закуски.
Работната сесия продължи с резюме на проект. Разяснени им бяха: цел на проекта и подцели ако има, задачи,
целева група, предназначение на проекта, бъдещи резултати, продължителност на проекта. Те бяха запознати с
проекта “Обществен застъпник за равни възможности на мъжете и жените”. Младежите отново бяха разделени по групи
и след 30 мин. се справиха и с тази задача. Продължи се със следващата точка от плана за тази работна среща, работа
с медиите, а именно защо е необходимо да се работи с медиите, как да се поднася информацията. Изнесена бе лекция
за целите на медиите, ползата и вредата от тях, манипулиране на общественото мнение. Дадени бяха някои основни
правила и съвети за общуването с тях: как да се държим по време на интервю, как да се подготвят съобщения за
пресата и как да се подготвя пресконференция. Предложенията за ученическият справочник по проекта “Без нас не
може” се отложи за следващата сесия. Работната среща завърши с прочитането на клюки от Gossip box.
Поради лошите атмосферни условия не се проведе следобедният плаж и всички се отдадоха на почиваха и отмора.
Които имаха желание и възможност се разходиха из Равда. Други се подготвяха за посещението си в Дискотека “13”,
което бе с начален час от 21.00, а трети се отдадоха на спортни мероприятия.
В уреченото време младежите се събраха и с приятелите си от Русия и София заедно посетиха единствената не
закрита дискотека в Комплекса. Настроението им не се повлия и от по-хладната и ветровита вечер. Въпреки лошото
време младежите си изкараха една приятна вечер със своите приятели от Русия. Така в 12.00 ч. всички се разотидоха
по хижите си и се прибраха уморени, но и щастливи. Така завърши и този ден от престоят ни в Национален Детски
Комплекс – Равда.
На следващият ден младежите отново бяха събудени в 8.00 ч., за да се приготвят навреме за закуската от 9.00 ч.
След приключването и всички младежи, с изключение на тези, които нямаха здравословни проблеми отидоха на плажа,
възползвайки се от вече затоплилото се време и малкото ни оставащи свободни дни на южното ни Черноморие. В 12.30
ч. всички тръгнахме за обяда и след него от 14.00 ч. бе работната среща, която бе посветена на приближаващия
Карнавал. Всеки един от момичетата и момчетата си направиха невероятни костюми с подръчни средства, които бяхме
подготвили специално за костюмите. Те имаха на разположение 3.00 ч. за измайсторяването им. Някои от тях
заприличаха на вълшебници, рицари, русалки, морски феи, араби, римски императори, продавачи, рапъри, морски
разбойници, “Мъже в черно 2” и др. Всеки костюма бе уникален и оригинален, защото младежите ги направиха с голямо
желание и вложиха много труд и ентусиазъм. Тази работна среща завърши отново с прочитане на клюките от Gossip
box.
От 17.00 до 18.30 бе следобедния плаж. След вечерята младежите с голямо нетърпение се приготвиха за обещаната
им екскурзия до курорта Слънчев бряг, която бе с цел посещение на дискотека ”Мания”. Там пристигнахме в 10.30 ч.
много от нашите младежи си направиха общи снимки пред дискотеката и спортните маркови коли. За нас както винаги
бе направи изключение, заради по-големия брой непълнолетни. Направи ни силно впечатление строгата охрана на
входа и. Бодигардовете проверяваха всички момичета и момчета за хладно оръжие и спрейове, даже пребъркваха и
дамските чанти. Самата дискотека бе на две нива и се пускаше само техно - музика. Бе осветено с невероятни
светлини. Обстановка бе невероятна и имаше невероятни светлинни ефекти. Дори музиката да не ти харесва, ти сякаш
се потапяш в нейният ритъм. Хубаво бе, че не бе позволено сервирането на алкохол на лица под 18 години. На
дансинга бяха забелязани Слави Трифонов, Йордан Лечков и Любо Ганев. Доста от нашите младежи си поискаха
автографи, но предимно от Слави Трифонов. Направени бяха много снимки с тях. Тези “звезди” учудиха всички със
своето нормално и обикновено държание, защото повечето от нас си мислеха, че няма да ни удостоят с вниманието си.
Някои от нашите момичета и момчета даже завързаха обикновен разговор с тях. Тръгнахме си в 2.00 ч. Всички останаха
много доволни от дискотека “Мания”. Даже някое от младежите се изказа, че доста е обикалял из света и у нас, но за
първи път вижда и посещава такава дискотека. Всички си тръгнахме от там в страхотно настроение, независимо от
проливният дъжд, който се изливаше в този момент.
На сутринта на 09.08. младежите станаха малко изморени от нощната дискотека, но никои не искаше да изпусне
плажа. Той продължи до 12.30 ч. и от 13.00 ч. бе обяда. На работната среща младежите дооправяха за последно
костюмите си за карнавала, който бе по-късно тази вечер. Написан бе сценарий и бяха избрани две водещи за вечерта.
Проведен бе разговор с отговорника по културно масовата дейност в Националния Детски комплекс Равда за
уточняване на подробностите и за да се даде гласност на това събитие, за да могат и лагерниците от другите станции да
вземат участие в Маскения бал. Най-голям наплив имаше от страна на представителите на Русия, но взеха участие и
представители от София и Харманли. Избрано бе жури, в което взеха участие двама наши представители, а също така
и от Русия, София и Стара Загора. Самият бал започна от 21.00 ч. с приветствие към всички участници и зрители с
“Добре дошли” на тази организирана вечер на талантите – Карнавала. То бе изказано от нашите две чаровни и както
те сами се определиха “секси” водещи. Започна се с дефиле на всички записали се участници, като за улеснение на
журито при техния избор и на публиката, те излизаха с индивидуални табелки с техния номер по ред. За по-приятното
изкарване на публиката, за да не скучае между двете дефилета се изиграха няколко игри с публиката. Всеки един от
участниците трябваше да се представи с индивидуална програма и с подходяща мелодия за декорация. Трябваше да
бъдат впечатлени публиката и най-вече оценяващото ги жури. То бе много затруднено при своя избор, но след няколко
минутно обсъждане определи и победителите. Младежите ни спечелиха две първи и едно второ място. Момичетата и
момчетата имаха жестока конкуренция от страна на представителите на Москва и Украйна. Всички присъстващи

останаха много доволни от представеният карнавал, даже и тези от участниците, които не получиха награди. Отново
управата на Комплекса изказа големи благодарности към организаторите и най-вече към Дочка Станева – ръководител
на нашия лагер. След Карнавала започна така дългоочакваната от всички дискотека и всички се развихриха в луди и
шеметни танци. Тя продължи малко до по-късно, заради многото добро представяне на всички участници в него. След
това всички си прибраха по стаите си в 1.00 ч. Младежите останаха много доволни от този напрегнат,но и пълен с
много приятни изживявания ден.
На следващият предпоследен от нашето пребиваване ден всички отново отидохме на закуска както обикновенно в
9.00 ч. От 10.00 ч. се събрахме и заедно тръгнахме за сутрешният ни плаж, като “за последно” и след това се
прибрахме към станцията, да се преобличем и така да отидем на обяд. Последната ни работна сесия бе посветена на
обявяване на победителите в различните номинирани категории и раздаването на всеки един от спечелелите малки
награди и грамоти. Победителите в раззличните номинацията са: в “Най-силно чувство за дълг и отговорност” бе
Красимира Пенчева с “Гледайте ми детето, отивам на дискотека” и “Забравих Сашко в автобуса”. За “Най-голям
плейбой” с аболутно мнозинство спечели Ердан Севджанов с “Еро и неговото неотразимо еротично излъчване”. “Найпрахосан сексапил” спечели Цветомир Добрев с “Много намерения и един неупотребен Durex”. За “Най-добра двойка
на лагера” победителин излязоха Марияна Витанова и Михаил Йорданов в “Мишо и Марияна във вихъра на целувките
на заключена врата”. “Българо-руска дружба”спечели отново Ердан Севджанов с “Еро с всичко женско, което говори
руски”. В номинацията “Най-висок процент на алкохол в кръвта” победител бе Найден. В номинацията “Най-духовит и с
чувство за хумор” бяха номинрани абсолютно всички участници в лагера и победител излези Михаил Йорданов. В “Найвпечатляващ стил на плуване “ безспорна победителка бе Нора Бобчева с “Нора – бъдещата олимпийска шампионка във
всички стилове”. За “Цербер” спечели грамота Елена Николаева. Номинацията за “Най-сладко спящ на работните
сесии” наградата грабна Радостина Николова. Последната, но не по важност номинация бе за “Педофилия” и
победители бяха: Нора Бобчева и Георги Господинов.
Направена бе равносметка от осъществилият се изминал лагер. За това бяха и раздадени и попълнени анкетни
карти за мнението на младежите за: протичането на работните сесии; за проведените и осъществени развлечения;
различните взаимоотношения между участниците; кое и какво им е харесало в изминалият лагер; също така и какво не
им е харесало; кое е било най-полезно за Младежката организация и ако имат някакви допълнения, забележки и
въпроси да ги опишат с няколко думи. Разбира се бяха прочетени и клюките от Gossip box. Така с много емоции и смях
завърши последната за този лагер работна сесия.
За тази последна вечер бе предвидена екскурзия до Несебър. След обилната вечеря всички желаещи се приготвиха
и с наетото само за нас влакче за 15 мин. се стигна до китното морското градче. Всички останаха възхитени от старата
част на града. Някои имаха късмет и изгледаха нашумелия в последно време спектакъл на Нешка Робева “Два свята”,
който бе проведен в Амфитеатъра. Друга част се наслаждаваха на филма “Гладиаторът”, който бе прожектиран на
огромен екран. Нашите младежи го наблюдаваха от моста, където можеше да се вижда съвсем нормално с “просто око”.
Посетени бяха доста от тамошните заведения. Направиха си много снимки. Много неусетно премина определеното ни
време за разходка и с последното влакче в 24.00 часа и така се прибрахме в станцията. Някои отидоха за последно на
Дискотека “13”, която продължи до 1.30 часа и в 2.00 часа всички си бяха по леглата.
На последната сутрин преди заминаването ни отидохме на закуска както обикновено в 9.00 часа и след това се
дооправяха багажите и се издаваха стаите. Премина се без никакви произшествия и здрави и читави се качихме на
автобуса за Разград в 11.45 часа.

