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Изповедалнята – анонимно споделяне 

Младежи помагат на младежи 

 

 

Изповедалнята е младежки проект, който се реализира в град 
Разград с безвъзмездната финансова помощ на Младежка банка 
Разград и с доброволческия устрем на неформална група младежи. 
Идеята е да се предостави платформа, която да свърже два типа 
младежи- тези, които в настоящето се чувстват слаби и неспособни 
да решат проблем и тези, които усещат, че има какво да дарят като 
опит на база собствени преживявания.  

Изповедалнята бързо набира скорост. За кратко време 
участниците във фейсбук групата ни (Изповедалнята - Разград) 
станаха 200. Поставихме началото на мотивираща рубрика в 
групата – „Усмихне се! Добре дошъл в Изповедалнята“. В нея 
популярни и не чак толкова популярни личности от Разград ще 
разказват за свои житейски трудности и за това как се справят с тях; 
кое ги води- разумът или чувствата и кои са най-големите им 
страхове.  

Проведохме и своята първа рекламна кампания със 
съдействието на Община Разград (08.08.2018г на площад Ларго). В 
стила на модерния градски бит бяха поставени шатри и младежи 
популяризираха идеята за Изповедалнята. По време на събитието 
събрахме много писма, като отговорите на въпросите и 
предизвикателствата се публикуват във вестник екип 7 и във 
фейсбук групата под формата на видеопослания.  
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Кутиите ни 

 

Създадохме и провокативни 
табели 
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       Най-активните ни доброволци 
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Събитие на площад Ларго. Много младежи споделиха тревогите 
си, а някои хора дойдоха, само за да ни поздравят за 
инициативата ! 

 

 


