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Младежката доброволческа служба набира скорост

12-ти август – Международен ден на младежта

“Младежка борса за идеи” – 2007 г.

“инициатива за духовност и култура” – пример за устойчиво 
междуинституционално взаимодействие

едно горещо лято в центъра за екологично образование и въз-
питание

втора Международна конференция за предоставяне на здрав-
ни услуги на лишени от свобода лица

общинска коМисия за борба с противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните

каМпания “за едно добро дело” - 2007

Младежкият инфорМационно консултантски център не за-
твори врати през лятото

за седМи път европейски дни на наследството
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Традиционно понятията “доброволна дейност” 
и “доброволец” се свързват със свободното и без-
възмездното предоставяне на услуги и труд. До-
броволният труд обучава и мотивира младите хора, 
като им предлага възможности, които им помагат 
да дадат най-доброто от своите способности и да 
развиват своите умения в полза на себе си и на об-
ществото. Предоставяйки информация, обучавайки 
младите хора на редица умения, предавайки ценен 
опит, доброволният труд окуражава младите хора 
да изявяват себе си и да постигат резултати, които 
засягат техния собствен живот, както и живота на 
другите и общността.

Инициативите за полагане на доброволен труд 
в България, след настъпването на демократичните 
промени имат кратка история.

1990 г. постави началото на редица действия и 
инициативи на местно, регионално и национално 
ниво за популяризиране на доброволчеството. В 
много общини в България вече работят успешно мла-
дежки нестопански организации, които ангажират 
младите хора за участие в различни инициативи и 
проекти. За съжаление те не винаги постигат устой-
чиви резултати, особено тогава, когато не партнират 
с местните власти и липсва разбиране от страна на 
обществеността.

За разлика от другите градове, идеята за ангажи-
ране на свободното време на младите хора от град 
Варна през лятото, чрез полагане на доброволен 
труд, не е нова. Тя има четиригодишна история. Под 
формата на “доброволчески стажове” младите хора 
полагат доброволен труд в рамките на две (четири) 
седмици, в различни институции. Това спомага не 
само за осмисляне на свободното им време, но и за 
тяхното професионално ориентиране и бъдеща реа-
лизация. Някои от доброволците полагат доброволен 
труд в повече от една организация. Други продължа-
ват своя стаж в институцията и след приключване на 
договорения период... просто ги приемат на работа.

На европейско ниво, идеята за доброволчество-
то е развита в програма “Младеж” на Европейската 
Комисия. Приемането на Република България в Евро-
пейския съюз провокира разработването и реализи-
рането на нова общинска инициатива “Младежка до-
броволческа служба”, която се изгради по модел на 

Европейската доброволческа служба и осъществява 
следните дейности:

събиране информация за желаещите да ползват 
доброволци неправителствени организации, 
асоциации, местни организации с идеална цел;
набиране желаещи млади хора на възраст от 16 
до 25 години;
подготвяне договор между ползвателя на 
доброволчески труд (организация – домакин) и 
дирекция “Младежки дейности и спорт”;
осигуряване дневни на одобрените добровол-
ци в размер на 5 лв. на ден за времето през 
което те полагат доброволен труд в организа-
цията-домакин;
контролиране изразходването на предоста-
вените на организацията –домакин средства, 
според предварително сключения договор.

През лятото на 2007 г., общо 17 младежи се вклю-
чиха в доброволческата служба. Те бяха приети като 
доброволци от 4 неправителствени организации: ТД 
“Родни балкани”, СНЦ “Мога, знам, творя”, Сдружение 
“Евроинтеграция”, Сдружение “Гаврош”. След при-
ключването на стажа, доброволците са с натрупани 
нови знания и умения. Създали са нови приятелства 
и полезни социални контакти.

Окончателният анализ на резултатите от при-
ключване на доброволческите ангажименти показва, 
че тази инициатива е необходима и полезна, тъй като 
доброволческият труд е процес, който дава възмож-
ност на младите хора да се реализират пълноценно в 
обществото. 

Това утвърждава доброволчеството, като форма 
не само на социално участие, но и на натрупване на 
образователен опит. То подпомага израстването на 
младия човек и формира у него активно гражданско 
самосъзнание, умения за самодисциплина, чувство 
за отговорност.
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МЛАДЕЖКАТА ДОБРОВОЛчЕСКА 
СЛуЖБА НАБИРА СКОРОСТ
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история 
На 17 декември 1999 г. с резолюция 

54/120, Общото събрание на ООН при-
ема препоръките на Световната Кон-
ференция на министрите отговорни 
за младежта, състояла се в Лисабон на 

8 – 12 август 1998 
г. Съгласно тази 
резолюция - 12 
август е обявен 
за междунаро-
ден ден на мла-
дежта. 

О б щ о т о 
събрание препоръчва на 12 август да бъдат органи-
зирани публични събития и инициативи в подкрепа 
на този ден като начин да се предизвика по – голямо 
разбиране към Световната програма за развитие на 
младежта.

какво се случи във варна? 
През 2007 г., Община Варна - дирекция “Младежки 

дейности и спорт” за пореден път се включи активно 
в отбелязването на Международния ден на младежта, 
с поредица от прояви: 

Младежки хепънинг под надслов “Да спрем 
насилието” - инициатива в рамките на програ-
мата на Младежкия форум за партньорство 
с местната власт, организирана от Фондация 
“SOS семейства в риск”, Радио FM+. Целта на хе-

•

пънинга бе да привлече вниманието на голяма 
част от варненската общественост към пробле-
мите. Организаторите успяха да провокират 
гражданите и гостите на Варна да кажат своето 
“НЕ НА НАСИЛИЕТО” като оставят подпис, име, 
инициали, рисунка или словесно послание 
върху плат с дължина 50 м. С това инициати-
вата се включи в специалното издание на БТВ 
– “Рекордите в България”. 
Дискусионно студио - проведено на 10 август 
в радио “Варна”. Гост на студиото беше г-жа Ка-
линка Попстефанова – директор на дирекция 
“Младежки дейности и спорт”. Тя запозна слу-
шателите с приоритетите в местната политика 
за младежта.
Дни на фантастиката “Аквалония” - орга-
низирани от варненски клуб “Землемория” от 
10 до 12 - август в сградата на база “Младежки 
дом”. Форумът отрази резултатите от проект, 
финансиран от дирекция “Младежки дей-
ности и спорт”.
Концерт на младежка група от гр. Пиза, 
(включваща три интернационални формации) 
– превърна се в кулминация на проявите, пос-
ветени на международния ден на младежта. 
Специално за празника , те изнесоха музикална 
програма, с която поздравиха своите връстни-
ци от гр. Варна. 

•

•

•

12 АВГуСТ - 
МЕЖДуНАРОДЕН ДЕН НА 

МЛАДЕЖТА

“МЛАДЕЖКА БОРСА ЗА ИДЕИ” –  
2007 г.

За шеста поредна година дирекция “Младежки 
дейности и спорт” - отдел “Младежки дейности”, съв-
местно с Териториалната организация на научно-тех-
ническите съюзи – Варна, реализира общинска ини-
циатива – конкурс “Младежка борса за идеи”.

И тазгодишното издание на конкурса се проведе 
в две части:

“Борса за идеи”, в която взеха участие млади 
хора на възраст от 16 до 25 години, които учат, 
работят и живеят на територията на Община 
Варна (индивидуално и в екип).
“Конкурс за най-добра дипломна работа”, в 
която взеха участие студенти (дипломанти).

Темата на първата част от конкурса беше: “Да 
спрем насилието над децата”. Представени бяха 14 
идейни разработки от общо 44 участника. След пуб-
личната защита на всички постъпили анотации, коми-
сия определи, в различните категории, едно първо, 
три втори, три трети места и поощрения.

В края на месец юли се проведе и втората част на  
конкурса - “За най-добра дипломна работа”.

За първи път през 2007 г., дипломните работи се 
оценяваха в три направления: “технически”, “иконо-
мически” и “хуманитарни” науки. Комисия от пред-
ставители на отдел “Младежки дейности” и Територи-

•

•

алната организация на Научно-техническите съюзи 
номинира за награждаване 14 дипломни работи.

Награждаването на участниците и от двете части 
на конкурса се осъществи в навечерието на 15 август 
– Ден на Варна. Номинираните бяха наградени от г-н 
Кирил Йорданов – кмет на град Варна и от проф. дтн 
инж. Михаил Серафимов – председател на Управител-
ния съвет на Териториалната организация на Научно-
техническите съюзи – Варна.
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И през това лято Дирекция “Младежки дейности 
и спорт” предложи на варненските деца и младежи 
разнообразни форми за оползотворяването на сво-
бодното им време. Между 1 юли и 31 август, в база 
“Център за екологично образование и възпитание” 
се проведе “Лятно еко-училище”. В него взеха участие 
144 деца и ученици от различни варненски училища. 
Разделени в три групи, те усвоиха различни знания и 
умения. Участваха в екскурзии. Работиха с природни 
материали. Рисуваха.

С участниците в лятното еко-училище се занима-
ваха четирима учители-специалисти.

Летните форми в ЦЕОВ бяха осъществени безплат-
но, при свободен достъп на желаещите деца. В базата 
на центъра имаше и рекорд на посещаемост - 68 деца 
на ден.

С най-голяма радост, децата участваха в изгражда-
нето на съоръжението “Тролей”. Изградените съоръ-
жения и импровизираната катерачна стена доприне-
соха за разнообразието на игрите в базата.

Бяха осъществени и два лагер-семинара за обуче-
ние на патрули - водачи, организирани от скаутите на 
Организация на българските скаути.

По традиция, на децата направиха и свой импро-
визиран “Еко-магазин”, в който предлагаха на симво-
лични цени изработени от самите тях произведения 

на изкуството на гражданите и гостите на Варна. Съ-
браната сума от 90 лв. те предадоха на Областния съ-
вет на БЧК, с предложение парите да послужат за под-
помагане на социални заведения.

“Инициатива за духовност и култура”, като добро-
волна общност от съмишленици, вече седма година 
приобщава младите хора към българските духовни и 
културни традиции. В рамките на четирите си цикъла 
– “Християнство”, Родолюбие, “Маршрути на родовата 
памет” и “Традиции и съвременност”, тя осъществява 
редица крупни прояви в тясно сътрудничество меж-
ду църква, местна власт и неправителствен сектор.

И през тази година в рамките на цикъл “Християн-
ство” продължи развитието на създадената традиция 
в отбелязването на големите християнски празници 
– Рождество Христово и Възкресение Христово. С 
особено задоволство трябва да подчертаем все по – 
нарастващия интерес на учащите към проявите, пос-
ветени на тези празници. Доказателства откриваме 
в тазгодишния великденски конкурс за писано яйце, 
рисунка и компютърна картичка, в който участваха 
над 350 деца от всички възрасти. Номинирани бяха 
92 участника. Най – масово се включиха СОУ ”Д. Дебе-
лянов”, ОУ “П. Евтимий” и СОУ “П. Кр. Яворов”.

По пътя на неформалното обучение, под форма-
та на беседи, под мотото “Пътят към храма”, младите 
хора се запознаха с житията на светии, чийто имена 
носят варненски храмове. Докоснаха се до Евангел-
ски текстове и църковни песнопения. С огромен ин-
терес участваха в празниците: “Благовещение”, “Св. 
пророк Илия” и “Св. Успение Богородично”.

На 26 и 27 април, храмът “Св Княз Борис І “ по-
срещна ученици от училищата в район “Аспарухово”, 
които изслушаха беседи, посветени на 1100 години от 
Успението на Св. Княз Борис І.

Знанията, които получиха учениците, за живота 
и дейността на християнските светци, им дават въз-
можност не само да разширят своята култура, но и 
да бъдат приобщени към християнските ценности и 
добродетели.

Житията на светците предизвикваха у тях разми-
сли върху различни житейски въпроси.

Цикъл “Родолюбие” продължи дейността си в по-
сока приобщаване на младите хора към богатствата 
на българската фолклорна традиция. Особено актив-

на бе дейността на младежка вокално – инструмен-
тална фолклорна група “Орфеони”, която осъществи 
специализирана експедиция под мотото “Извори на 
българщина” във варненския регион.

В рамките на този цикъл предстои финализиране-
то на конкурс за изработване на реферат или мулти-
медиен продукт на тема: “Народната памет разказва”. 
Тази родолюбива идея има за цел да провокира инте-
реса на младите хора към миналото и да открои връз-
ката му с настоящето, чрез събиране и обобщаване 
на документален материал както за изтъкнати дейци, 
допринесли за развитието на Варна, за събития така и 
свързани с историята на техния род, улица и училище.

С дискусия “Отговорното родителство” ще бъде 
отбелязан големия християнски празник “Въведение 
Богородично” (“Ден на православната християнска 
младеж и семейство”). Тя е една от заключителните 
прояви включени в програмата на инициативата и 
е свързана с нравственото възпитание и духовното 
развитие на младежта и децата. Ще бъде експони-
рана тематична изложба “Семейство, род родина”, 
посветена на 135 години от създаване на Варненска и 
Великопреславска св. Митрополия.

В рамките на цикъл “Маршрути на родовата па-
мет” бе обявен конкурс за “Експедиция на годината” 
по темите: “1100 год. от Успението на Княз Борис І” 
и “Българските манастири и храмове – средища на 
българщината”. В проявата се включиха ученици от 
6 варненски учебни заведения. Комисия от експерти 
разгледа предоставените материали и номинира най 
- успешната експедиция за годината.

ИНИЦИАТИВА ЗА ДухОВНОСТ И 
КуЛТуРА –  
ПРИМЕР ЗА уСТОЙчИВО 
МЕЖДуИНСТИТуЦИОНАЛНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЕДНО ГОРЕЩО ЛЯТО В ЦЕНТъРА 
ЗА ЕКОЛОГИчНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВъЗПИТАНИЕ (ЦЕОВ)
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На 17 и 18 
Септември 2007 
г. в хотел “Сири-
ус”, К.К. “Св. Кон-
стантин и Еле-
на” бе проведен 

обучителен семинар на тема: “Приложение на метода 
CAPTURE – RECAPURE за оценка на броя на проблемно 
употребяващи наркотични вещества на местно ниво”. 
Лектори на обучението бяха Колин Тейлър – водещ 
експерт на Европейския мониторинг център, Мартин 
Буш – експерт в Националния фокусен център, Ав-
стрия и Клайв Ричардсън, Национален фокусен цен-
тър в Гърция. 

Семинарът бе открит на 17.09.2007 г. с приветствие 
на доц. Борис Корновски, зам. кмет на Община Варна. 
Участниците бяха приветствани и от Момчил Василев 
- Директор на Националния фокал център. След ко-
ето той представи презентации на тема: “Подходи и 
методи, описание и възможности на метода Capture 
– Recapture за оценка броя на проблемно употребя-
ващите наркотици” и “История на подходите и про-
учванията за оценка на броя на проблемно употре-
бяващите наркотици в България през последното 
десетилетие”. 

Мария Вълова - експерт към Националния фо-
кусен център, запозна гостите с приложението на 
метода Capture – Recapture в гр. София през 2005 г. 
– методиката и организацията на събирането на ин-
формацията, обработката и статистическия анализ на 
получените данни.

Политиката на Община Варна по превенция на 
наркоманиите бе представена от Светлана Коева 
– началник отдел “Превенции” към Община Варна, а 
подходите и оценката за броя на проблемно употре-
бяващи във Варна – от д-р Борислав Станчев, ст. екс-
перт към същия отдел. 

Презентации по темата направиха Мартин Буш – 
“Методът Capture – Recapture”, Колин Тейлър - “Поглед 
към практиката-примери за илюстрация и възможни 
проблеми” и Клайв Ричардсън - “Представяне на про-
учване по метода Capture – Recapture в Гърция”. 

На 18.08.2007 г. бяха сформирани тематични работни 
групи, а в края на работния ден бяха представени при-
мерни работни планове за проучвания по метода Capture 
– Recapture в градовете Варна, Бургас и Пловдив.

Участие в обучението взеха:
1. Клайв Ричардсън - Национален фокусен цен-

тър в Гърция

2. Колин Тейлър –Европейския мониторинг център
3. Мартин Буш – експерт в Националния фокусен 

център, Австрия 
4. Светлана Коева – Община Варна, отдел “Пре-

венции”
5. Борислав Станчев - Община Варна, отдел “Пре-

венции”
6. Красимира Александрова – МУ Сдружение 

“Обществено здравеопазване”
7. Мая Новакова – ОбСНВ – Пловдив
8. Невена Кичева - ОбСНВ – Пловдив
9. Георги Ангелов – Териториално статистическо 

бюро
10. Ивайло Димитров - ОбСНВ – Бургас
11. Атанас Луизов – ОбСНВ – Бургас
12. Руксана Илиеску – Национална агенция Ан-

тидрога, Румъния
13. Лусиан Судиту - Национална агенция Антидро-

га, Румъния
14. Росица Милянкова – “Фидес Интерконсулт”
15. Татяна Нинова - “Фидес Интерконсулт”
16. Момчил Василев – Национален център по нар-

комании, НФЦ
17. Мария Вълова – Национален център по нарко-

мании, НФЦ
18. Соня Чипева – Национален център по нарко-

мании, НФЦ
19. Райна Илиева – Национален център по нарко-

мании, НФЦ
20. Елена Георгиева – Национален център по нар-

комании, НФЦ
21. Александър Панайотов - – Национален център 

ВТОРА МЕЖДуНАРОДНА КОНфЕРЕНЦИЯ  
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ уСЛуГИ НА  
ЛИшЕНИ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

На 24 септември от 9.00 часа, в хотел “Лилия” и хотел 
“Палм Бийч”, К.К. “Златни Пясъци” се откри Втора меж-
дународна конференция за предоставяне на здрав-
ни услуги за лишени от свобода лица (II International 
Prisoner Health Conference). Организатори на събити-
ето са Община Варна, дирекция “Младежки дейности 
и спорт”, Университет на Централна Англия - гр. Бир-
мингам и списание Prisoner Health Magazine. Участие 

в конферeнцията взеха експерти и представители на 
различни международни институции и организации 
(Световна Здравна Организация, ООН), както и про-
фесионалисти от Европа, Америка, Австралия, които 
имат отношение към конкретната проблематика.

По време на събитието бяха обсъдени различни 
аспекти от здравната работа с лишени от свобода лица 
с история на зависимост от психоактивни вещества. 

ОБучЕНИЕ ПО МЕТОДА 
“Capture – reCapture”
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ОБЩЕСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА уПОТРЕБАТА НА 
НАРКОТИЦИ В учИЛИЩАТА

През учебната 2007 – 2008 г. “Обществена програ-
ма за превенция на употребата на наркотици в учили-
щата” се разшири и обхвана всички варненски учили-
ща. В програмата са включени 8000 ученика от 8, 9 и 10 
клас. Обучени са 250 учители, които ще осъществяват 
програмата. Община Варна осигурява средства за за-
купуването на учебните помагала за учители и учени-
ци. За осъществяването на програмата тази година са 
отделени 50000 лв. 

ЛЯТНА КАМПАНИЯ ЗА ИНфОРМАЦИЯ 
И ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ 
2007 “ДОБРОВОЛЦИ СРЕЩу 
НАРКОМАНИИТЕ В ДЕЙСТВИЕ”

От 8 до 22 август 2007 г. в курорта Костинещи в Ру-
мъния и на плаж “Аспарухово” във Варна бе проведена 
Лятна кампания за информация и превенция на нар-
команиите 2007 “Доброволци срещу наркоманиите в 
действие”. Организатори на кампанията бяха “Наци-
онална агенция за борба с наркоманиите - Румъния”, 
“Национален център по наркоманиите - България”, 
“Международна бригада за борба с наркоманиите 
в Румъния“ и Община Варна – дирекция “Младежки 
дейности и спорт”.

Доказано е, че тийнейджърите са предразполо-
жени към употреба на наркотици, има данни, че въз-
растовата група от 15 до 34 години е групата, в която 
преобладават различни наркотични зависимости. 
Около ¾ от младите хора разчитат на информацията, 
предоставена им от техните приятели. Фактът, че по-
следните също са доброволци има особено значение 
за техните колеги, така че става по-лесно да се убедят 
младите хора да прекарват по-голяма част от времето 
си по полезен и интересен начин. Задачата на кампа-
нията бе насочена към превенцията и намаляването 
на консумацията на незаконни медикаменти сред мла-
дите хора, тези, които изкарват лятната си почивка на 
морето. Тази цел бе постигната чрез разпространение 
на информация и чрез изостряне на чувствителността 
на младите към краткосрочните и дългосрочните не-
гативни последици от употребата на наркотици. 

Постигнати резултати от кампанията:
2500 млади хора на възраст от 14 до 29 г. бяха 
информирани относно рисковете и негатив-
ните ефекти от употребата на психоактивни 
вещества;
10 доброволци, съответно 5 от България и 5 от 
Румъния, бяха обучени и включени в преван-
тивните дейности за злоупотребата с нарко-
тици сред младото поколение. По време на 
кампанията доброволците разпространяваха 
превантивни информационни материали на 
плажа, хотелите и пазарите в близост до плаж-
ната ивица, инициираха дискусии на плажа 
и предоставяха информация по наркотици и 

•

•

рисковете, свързани с тяхната употреба;
Участие в различни състезания и дейности, 
които представляват алтернативи и здраво-
словни форми на запълване на свободното 
време взеха 200 млади хора. На спортните 
площадки в кв. Аспарухово бяха организирани 
3 спортни състезания, съответно 2 футболни и 
1 волейболно. 

•
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Към Общинската комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на малолетните и непъл-
нолетните функционират два Центъра за социална 
превенция (ЦСП) и пет Консултативни кабинета за 
социална превенция (ККСП). В Центровете и Кабине-
тите за социална превенция се извършва консулта-
тивна, възпитателно-корекционна дейност на деца 
на възраст 8-18 години и техните родители, както и 
дейности по програми и проекти, свързани с превен-
цията на противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни. Дейността в ЦСП и ККСП е насочена 
към преодоляване отклоненията в поведението на 
децата, съдействие за добри взаимоотношения меж-
ду родители и деца, подпомагане на родителите по 
въпросите на възпитанието. В Центровете и кабине-
тите работят детски психиатри, психолози, психоте-
рапевти, социални работници, педагози. 

Консултациите са безплатни и се извършват при 
пълна поверителност.

за информация: 616 630 – Д. Карлова, К. Николо-
ва; email: okbppmn_varna@abv.bg 

наШите координати: 

център за социална превенция-  
раЙон “приМорски”

ул. “Ген. Цимерман” №33, тел. 621 139, координа-
тор: Димитър Георгиев.

в центъра по график работят: д-р Милена То-
палова - детски психиатър, Димитър Георгиев – пси-
холог, Боряна Чалъкова – психолог, обществени въз-
питатели-педагози .

център за социална превенция- раЙон 
“владислав варненчик”

ж.к. “Вл. Варненчик”, търговски комплекс, до блок 
20, тел. 510 664.

за информация: Св. Райкова - секретар на МК-
БППМН, тел. 575 755. 

Центърът е отворен за консултации всеки рабо-
тен ден от 15:00 до 18:00 часа.

в центъра по график работят: д-р Яни Стефанов 

– психиатър, Величка Цонева – психолог, Гергана Драга-
нова - психолог, обществени възпитатели-педагози.

консултативен кабинет за социална 
превенция раЙон “одесос”

бул. “Цар Освободител” №27, Младежки дом, ет. 1, 
ст. 4.

за информация: Миглена Илиева – секретар на 
МКБППМН, тел. 612 886

Кабинетът функционира всяка сряда и петък от 
11:00 до 13:00 и от 16:00 до 18:00 часа.

по график работят: д-р Петър Петров – детски 
психиатър, Цветанка Маринова – психолог, Мария Ге-
нова - социален работник, Росен Панайотов – социа-
лен работник, обществени възпитатели-педагози.

консултативен кабинет за социална 
превенция- раЙон “Младост”

ж.к. “Трошево”, бл. 47. 
за информация: Мая Василева - секретар на МК-

БППМН, тел. 511 613 
по график работят: Цвета Стоянова - психолог, 

обществени възпитатели- педагози

консултативен кабинет за социална 
превенция раЙон “аспарухово”

кв. “Аспарухово”, ул. “Средец” №63, тел. 370 961. 
за информация: Елка Димитрова – секретар на 

МКБППМН, тел. 370 350
в кабинета по график работят: Бисерка Ста-

мова - психолог, обществени възпитатели-педагози.

консултативен кабинет за социална 
превенция кМ. “каМенар”

км. “Каменар”, ул. “Цар Симеон І” №25. 
за информация: Янна Иванова - обществен въз-

питател, тел. 671 055; 671 323

консултативен кабинет за социална 
превенция кМ. “тополи”

км. “Тополи”;
за информация: Татяна Гайдарова – обществен 

възпитател, тел. 742 485.

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПъЛНОЛЕТНИТЕ

КНИГА ЗА РОДИТЕЛИ  
“ДЕЦАТА И НИЕ” 

С настоящата книга Общинската комисия, съв-
местно със седемте Местни комисии за борба сре-
щу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) в град Варна, желае да 
бъде полезна на родителите при възпитанието на 
техните деца, в разбирането на поведението им, кое-
то изглежда понякога необичайно и необяснимо.

Книгата е насочена не само към родители, чиито 
деца имат асоциално поведение, а към всички, дори и 
към тези, които си мислят: “Това с моето дете не може 
да се случи!”

Детската душевност е изключително чувствител-
на и податлива на различни влияния и удари. Поня-
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кога родителите, улисани в динамиката на деня, не 
успяват да забележат признаците на промяна у де-
цата си, не успяват да реагират навреме и са крайно 
изненадани като чуят, че тяхното дете е извършило 
нещо, което подлежи на мярка по Закона за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните.

За да не изпадат родителите в подобна ситуация, 
съставителите на книгата “Децата и ние” са подбрали 
материали, обособени в три части. 

В първата част са материали на психолозите и 
психиатрите от Центровете и кабинетите за социална 
превенция към МКБППМН във Варна за развитието на 
децата, за семейните взаимоотношения, за насилие-
то срещу деца и други проблемни области, с които се 
сблъскват ежедневно специалистите при работата си 
с деца с противообществени прояви.

Във втория раздел всеки от родителите може да 
открие за себе си, наред с познатите, и нови неща в 
предложените теми, да намери отговор на въпроси-
те, които най- често задават родителите на деца, из-
вършили прояви. 

В третата част са представени истински съдби на 
деца и родители, преминали през изпитанията на до-

пуснати грешки и пътищата за тяхното преодоляване. В 
тези случаи някои от родителите може да познаят себе 
си, други да оприличат близки, познати и роднини. 

Екипът специалисти, подготвил книгата ще бъде 
удовлетворен, ако прочитайки я, родителите вече 
имат и други алтернативи за детското възпитание, за 
собственото си поведението и отношение към децата. 

Книгата “Децата и ние” може да бъде намерена в 
Местните комисии за борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните и непълнолетните 
във всички административни райони на община 
Варна, както и в Центровете и кабинетите за соци-
ална превенция.

Книгата е подготвена от екип в състав:
Дъбина Карлова - секретар на ОКБППМН - Варна
Марийка Борачева - секретар на МКБППМН,  

р-н “ Приморски”
Светлана Райкова – секретар на МКБППМН,  

р-н “ Вл. Варненчик”
Елка Димитрова - секретар на МКБППМН ,  

р-н “Аспарухово”
Капка Николова - координатор на Центровете и 

кабинетите за социална превенция в община Варна

“СВЯТ БЕЗ НАСИЛИЕ!”

ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”
Общинската комисия за борба срещу противооб-

ществените прояви на малолетните и непълнолетни-
те организира конкурс за проект на плакат на тема:

“СВяТ БЕз НАСИЛИЕ!”
реглаМент на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от всички 
училища на територията на Община Варна в следните 
възрастови групи:

• І – ІV клас • V-VІІ клас • VІІІ-ХІІ клас

условия на конкурса:
Формат на проекта за плакат: А3, А4
Техника: по избор- водни и темперни бои, 
графика, колаж, компютърна графика, проект 
на графит.
При предаване на проекта за плакат авторът 
задължително посочва трите си имена, учи-
лището и класа, адрес и телефон за обратна 
връзка.
Краен срок за участие: 31.10 .2007 г. 

За най-добрите проекти ще бъде организирана 
изложба.

Класиралите се на първо, второ и трето място 
автори ще бъдат отличени с предметни награди и 
грамоти, а най- добрите проекти в трите възрастови 
групи ще бъдат отпечатани като плакати!

Конкурсните творби, които не отговарят на изис-
кванията по регламент няма да бъдат разглеждани и 
оценявани.

Участниците в конкурса могат да предават проек-
тите за плакат в :
“Младежки дом”- Варна – І етаж, стая № 8- Д. Карлова 
В административните сгради на:

Район ”Приморски” - стая 47, ет.3- М. Борачева - се-
кретар на МКБППМН

Район “Одесос” – ет. 2, стая № 9 - М. Илиева - секре-
тар на МКБППМН

Район “Аспарухово” –ст. 9, ет. 1- Е. Димитрова - се-
кретар на МКБППМН

Район “ Младост” – бл. 47, ст. 02 –М.Василева-се-
кретар на МКБППМН

Район “Владиславово” – Деловодство, за МК-
БППМН – Св. Райкова - секретар на МКБППМН

Кметство с. Тополи – Консултативен кабинет- ОУ “ 
Хр. Сирненски” - Т. Гайдарова 

Кметство с. Каменар – ул. “Цар Симеон І” №25 ст. 
“Технически сътрудник” - Я. Иванова

•
•

•

•
В конкурса могат да участват 
ученици от всички училища 
на територията на Община Варна.

Условия на конкУрса:
Формат на проекта за плакат: А3, А4
Техника: по избор- водни и темперни 
бои, графика, проект на графит, колаж, 
компютърна графика;
При предаване на проекта за плакат авто-
рът задължително посочва трите си име-
на, училището и класа, адрес и телефон за 
обратна връзка.

краен срок за участие: 31.10.2007 г. 

За най-добрите проекти ще бъде органи-
зирана изложба.

За инФорМаЦия
“Младежки дом”, ет. 1, ст. 4, тел. 052/ 616 630

оБЩина варна
ДирЕкЦия
“МлаДЕЖки
ДЕЙносТи и сПорТ”

общинската комисия 
за борба срещу проти-
вообществените про-
яви на малолетните и 
непълнолетните

органиЗира
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брой 3, октомври 2007 г. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА ЕДНО ДОБРО ДЕЛО 

На 30 септември 2007 г. фини-
шира второто издание на иници-
ативата “За едно добро дело”. За 
разлика от миналата година, през 
тази се получиха много писма и 
обаждания доказващи, че мла-
дите хора от Морската столица 
на България са отзивчиви към 
чуждата болка и са готови да се 
притекат на помощ на непознати 
за тях хора! 

Сред подадените съобщения 
за извършени добри дела се от-
личават: своевременната и адек-
ватна помощ на гл. пожарникар 
Стоян Димитров и гл. пожарни-
кар Трифон Трифонов - младши 
инструктори към І-ва Районна 
служба “Пожарна безопасност и 
защита на населението – Варна” 

за спасяването на живота на новородената Зорница 
– захвърлена в двора на СОУ “Гео Милев”. Впечатлява-
ща е спонтанността, но и перфектната организация на 
учениците - Свилена Йорданова, Радостина Точева и 
Георги Маринов от ПГТ “Професор д-р Ас. Златаров”, 
които заедно с ученици от МГ “Д-р П. Берон”, с основен 
инициатор Сиана Давидкова, правят концерти, чиято 
цел е събирането на средства за операцията на болна-
та от левкемия Дарина.

Към тази благородна инициатива се включиха и 
младежите от театрална формация “Кой съм аз?” към 
сдружение “Евроинтеграция”, които дариха своите 
доходи от две представления за да върнат усмивката 
на Дарина и нейните родители.

Малките ученици, които посещаваха лятното учи-
лище в “Центъра за екологично възпитание и обра-
зование” към Дирекция “Младежки дейности спорт”, 
също се включиха в кампанията “За едно добро дело”. 
Те предадоха на БЧК – Варна 90 лева, които събраха 
от продадени собственоръчно изрисувани мидички 
и камъчета. Тези пари ще са в помощ на деца в нерав-
ностойно положение.

Тийнейджърите от група “Street Life Team” – Вик-
тор, Али и Анас организираха благотворителен кон-
церт на 1 юни 2007 г. на стадион “Спартак”. Идеята 
им е била, чрез музиката си и участието на остана-
лите изпълнители в концерта да съберат средства, 
които да са за незрящите деца от училище “Д-р Иван 
Шишманов”.

Искрена благодарност изказва Стоянка Маринова 
от Варна на Светослав Иванов, който й се притичва на 
помощ, в труден момент. Той я придружава до болни-
цата и остава с нея докато се стабилизира.

Благородна е и постъпка на Волен Войнов, който 
откликва на спешната необходимост от кръводарява-
не, за осъществяване на важна операция на непознат 
за него човек. Постъпка – стоплила още едно човеш-
ко сърце. 

Водени от мотива за честност и справедливост, 
учениците от ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, изработиха 
осемметрово пано с българското знаме и изрисуваха 
върху него очертанията на своите детски ръчички, 
като послания за скорошното освобождаване на ме-
дицинските ни сестри от процеса в Либия. 

За съжаление не можем подробно да разкажем за 
всички постъпили при нас съобщения за колектив-
ни и индивидуални безкористни постъпки на млади 
хора, но благодарим за проявената активност и по-
ложително отношение и се надяваме да получаваме 
и занапред информация за доблестни постъпки на 
младежите от Варна! Очакваме Ви! 

МЛАДЕЖКИЯТ ИНфОРМАЦИОННО 
КОНСуЛТАНТСКИ ЦЕНТъР НЕ 

ЗАТВОРИ ВРАТИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

И през лятото Младежкият информационно кон-
султантски център към Дирекция “Младежки дейности 
и спорт” - Община Варна обърна специално внимание 
на ползотворното организиране на свободното вре-
ме на младите хора чрез включването им в различни 
обучения, консултации и работни групи. На 6-ти юни 
стартира летен курс “Арт ателие” (група за приложно 
изкуство) ръководена от Вероника Коп – словенска 
доброволка по програма Европейска Доброволческа 
Служба на Европейската Комисия. Програмата успя 
да събере работещи и учащи се младежи и да им даде 
възможност да срещнат нови хора и да се забавляват 
по един нестандартен начин. В средата на лятото стар-
тира и втора група – за младежи със специални нужди. 
Предвид на големия интерес, програмата бе разшире-
на и ще продължи до края на месец декември.

Успоредно с творческата дейност, стартира и еко-
логична. На 7 юни Андрю Джъдкинс – доброволец 
от Корпуса на Мира – САЩ, проведе първата си еко-

логична дискусия на английски. Подобни дискусии 
бяха провеждане два пъти месечно в МИКЦ - Варна, 
като всяка среща бе с предварително обявена тема 
и специален гост – доброволец от Корпуса на Мира 
– САЩ. Дискусиите бяха закрити на 30-ти август с над 
20 участници за цялото лято.

Лятото даде възможност и за благоприятна рабо-
та в насока популяризиране и развитие на програма 
Европейска Доброволческа Служба (ЕДС) във Варна. 
Бе разработен обучителен пакет и проведено първо-
то обучение за заминаващи доброволци по младеж-
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отдел “Младежки дейности” - екип:
доц. д-р Маринела грудева – началник-отдел, дарина иванова – гл. експерт, р-л на сектор “МО и проекти”, людмила 

Манева – гл. експерт, Юлия вълчева – ст. експерт, елза харалампиева - мл. експерт, константина грозданова 
– мл. експерт, пламен колесниченко – гл. експерт, р-л на сектор “Свободно време”, светлана пасева – гл. екс-

перт, иван давидов – гл. експерт, радка тодорова – гл. експерт, радостина ганева – гл. експерт,  
тодор димов – гл. специалист, здравко владимиров - мл. специалист.

За контакти: Тел.: 052/ 620 492; 612 250; 616 815; 301 933;
e-mail: varnanamladite@gmail.com

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  брой 3, октомври 2007 г.

ЗА СЕДМИ ПъТ ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА 
НАСЛЕДСТВОТО (ЕДН)

Движението “Европейски дни на наследството” 
се заражда във Франция, където през 80-те години 
на 20 в. възниква и се утвърждава инициативата “Дни 
на отворените врати”. през тези дни, след провежда-
не на широка информационна кампания, всички му-
зеи и паметници на културата осигуряват безплатен 
достъп на публиката до ценностите на културното 
наследство; провеждат се организирани групови по-
сещения, които са съпроводени с беседи, дискусии и 
различни празнични прояви. 

Постепенно към тази инициатива се присъединя-
ват все повече европейски страни, всяка от които до-
принася за обогатяване на съдържанието и формите 
на Дните. Така, от 1991 г. Европейските дни на наслед-
ството (EHD/JEP/ЕДН) се превръщат в 
съвместна дейност на Съвета на Евро-
па и Европейския съюз и провеждат в 
почти всички европейски страни под 
мотото “Европа, общо наследство”. 

Всяка от страните-участнички изби-
ра своя национална тема на ЕДН и дати 
на тяхното провеждане за съответна-
та година - по взаимна уговорка това 
е един от уикендите на м. септември, 
така че по едно и също време знамето 
на ЕДН се развява на хиляди места в Европа. През 
този месец в обществения живот на целия континент 
доминираща е именно темата за общоевропейското 
наследство, която ангажира милиони хора с негови-
те проблеми, приобщава ги към неговите ценности и 
мобилизира нови ресурси за неговото опазване. Осо-
бено съществен за постигането на тези цели е прино-
сът на средствата за масова информация и комуника-
ция - медии и интернет. 

В България “Европейските дни на наследството” 
се провеждат от 1999 г. под егидата на Министерство-
то на културата и с постоянни съорганизатори Ми-
нистерството на образованието и науката, Министер-
ството на младежта и спорта, Националния институт 
за паметниците на културата и БНК на ИКОМОС, който 
е постоянен национален координатор на Дните. В за-
висимост от националната тема за конкретна година 
се привличат като партньори и други правителствени 

и неправителствени организации с отношение към 
съответната тема. 

Всяка година националният координатор Българ-
ски национален комитет на ИКОМОС обобщава полу-
чената от участниците информация за провеждането 
на Дните (придружена с фотоси, копия от публикации 
и други материали) в отчети, които представя в Съве-
та на Европа. Материалите, включени в отчетите, са 
въведени в Интернет, а участието на България в Евро-

пейските дни и през петте години се радва на 
висока международна оценка.

ОБЩИНА ВАРНА подкрепя ежегодно 
тази мащабна инициатива с многообра-
зие от прояви. 

Мотото на тазгодишното издание на Ев-
ропейските дни на наследство бе “Културно-
то наследство – бъдеще в многообразието”. 

Официално откриване на Дните във Варна 
стана на 28.09.07 г., в Концертното студио на 

Радио “Варна” с дискусия на тема: “Културното 
наследство: бъдеще в многообразието”, с участието на 
представители на етническите общности във Варна и 
изпълнения на инструменталисти от НУИ “Д. Христов”.

В същия ден се състоя премиера на документал-
ния филм “Княз Борис I – победа на духа”, в партньор-
ство с фондация “Хомо луденс”.

Осигурено бе безплатно посещение на всички 
варненски музеи.

Посетени бяха множество културни, екологични, 
археологически и архитектурни паметници и забеле-
жителности. 

Програмата включи още експониране на излож-
би (”Културното наследство на Варна” и изготвена от 
кино-фото клуб “Варна” и “Земя, Планета, Космос”, в 
партньорство с Обществото за приятелство с народи-
те на Русия и ОНД”) презентация на проекти, свърза-
ни с културното наследство на Варна и етническото 
многообразие и толерантност.

ки проекти по програмата – в Чехия и в Полша. Благо-
дарение на това в средата на месец юни МИКЦ - Варна 
стана домакин на неформална среща между чуждес-
транни доброволци пребиваващи по Европейска 
Доброволческа Служба в България. Срещата даде 
възможност на доброволците да говорят открито за 
проблемите, които виждат в техните проекти и в реа-
лизирането на програмата в България. Дейностите по 
Европейскате Доброволческа Служба продължиха с 
плануването на специална кампания в средните учи-
лища през новата учебна година за популяризиране 

на програмата сред завършващи ученици. Кампани-
ята започна на 11 септември, когато бе проведена и 
среща с педагогическите съветници на средните учи-
лища във Варна.

През месец август обърнато бе внимание и върху 
професионалното им развитие. На 18 и 19 август ин-
формационният център организира второ обучение 
по разработване и управление на проекти. Успоред-
но с него вървяха и индивидуални консултации по ка-
риерно развитие. И двете дейности бяха планирани 
като част от програмата на МИКЦ – Варна за есента.
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Община Варна –
Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Директор на дирекцията
КАЛИНКА ПОПСТЕФАНОВА 052/ 659 230

Началник-отдел 
“Младежки дейности”
МАРИНЕЛА ГРУДЕВА 052/ 620 492

Началник-отдел “Спорт”
МИРОСЛАВ КОЛАРОВ 052/ 616 817

Началник-отдел “Превенции”
СВЕТЛАНА КОЕВА 052/ 620 402

ОбКБППМН
секретар
Дъбина Карлова 052/ 616 630

Броят е подготвен от екип на
Дирекция “Младежки дейности и спорт”
Отдел “Младежки дейности”
Община Варна

Дизайн и предпечат
Рекламна агенция “МООРЕА”
Варна, ул. ”Ген Столетов” 12
тел. (052) 642 871, e-mail: moorea@mail.bg
www.moorea.bg


