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Деца и родители се забавляваха заедно с
„Игрите на времето”

ОУ „Отец Паисий” в Разград беше домакин на нетрадиционен спортен
празник в началото на лятната ваканция. На 30 юни 2018г. дворът и спортният
салон на училището се превърнаха в състезателна площадка за игри на
открито и закрито от близкото минало. Екипът на Младежка банка Разград
организира семейни игри за деца и техните родители. Участниците се
състезаваха в традиционни игри от близкото минало, като: дърпане на въже;
Лимбо; балансиране на тежести; Футболни дузпи; Други двигателни игри.
Целта на празника беше децата да се забавляват по алтернативен
начин, без всекидневно използване на лаптопи, таблети и други електронни
устройства. Празникът насърчи състезателния дух и активната комуникация в
семейната среда. В отборите се включиха деца и техните родители.
Екипът на Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” се погрижи за
доброто настроение на всички с много музика, лакомства и напитки. Всеки
участник в събитието получи грамота и медал от спортния празник. Отличените
победители в събитието бяха Димитър Енчев, като безапелационен победител
на футболните дузпи, Стоян Енчев, като победител в играта на лимбо и
Венцеслава Енчева, като победител в играта на балансиране на тежести.
Стефан Стефан - един от доброволците на Сдружение „Младежки форум 2001Разград”, беше в ролята на съдия и безпристрастно определи победителят във
всяка игра.
По време на събитието беше проведена кампания за представяне на
екологично чист продукт (мед и медни продукти). Ръчно изработени картички и
други материали, които различни партньори предоставят за каузата, бяха
изложени на вниманието на участници и гости.
Екипът на Младежка банка продължи традицията да организира базари.
Ръчно изработени картички и други материали, които „Лаборатория за щастие”,
град Русе предостави за пореден път, в подкрепа на каузата - да подкрепя и
реализира младежки дейности. В базара се включиха и доброволци с лично
нарисувани от тях картички. Венцеслава Енчева подари няколко ръчно
нарисувани от нея цветни картички.
По време на спортния празник, г-жа Галина Курдова, водещ на
събитието, зареждаше с много позитивни емоции всички участници.
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Дейността е част от проект „Младежка банка – Разград”, който стартира
през месец септември 2017г. на територията на община Разград и се реализира
от Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 2001-Разград”.
Чрез сформираният екип от доброволци до момента успяхме да
популяризираме нашите идеи. Проведохме няколко кампании за набиране на
средства: Коледен концерт в град Завет; базари по случай Коледа, Свети
Валентин и Баба Марта. Идеята – „да развиваме устрема на младежите” се
подкрепя както от институциите: Областна Администрация – Разград, Община
Разград, Дирекция „Социално подпомагаме”, Регионално управление на
образованието – Разград, МБАЛ „Свети Иван Рилски” – Разград, граждани на
града.
Проект „Младежка банка” има за цел да събере парични средства, чрез
които да реализира проектни идеи на младежи от региона и да подпомогне
процеса за стимулиране на техните лидерски и организационни качества.
През летните месеци на 2018г. предстои да бъдат реализирани няколко
малки проекта на младежки групи от град Разград. Проектните инициативи са в
ключови области на общественото развитие и всички са обединени от
ентусиазма на младите хора да правят добро.
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