


 

Програма по месеци     
 

 

Юни: Запознаваме се онлайн и започваме да обменяме мисли. 

1.  Ние се учим какво е блог, как се прави такъв и как се работи с него. 
2.  Ние се запознаваме в блога: Кой съм аз? Защо искам да участвам в този проект? 
3.  Ние отговаряме на въпроса: Какво прави един град по-добро място за живот? 
4.  Ние искаме да знаем какво мислят другите участници в проекта. Ето защо прочитаме това, което другите 
са написали. Ако искаме, можем да напишем сами нещо в блога, като например нашето мнение за това, 
което току-що сме прочели в блога, или дори да напишем своя собствена статия. 

 
 
 

Юли: Подготвяме се за срещата ни в България и участваме в нея. 

1. Ние се учим как да работим в работна група в онлайн платформа. В онлайн-групата определяме кога 
точно ще се състои срещата. 

2.  Някои от нас резервират стаи в хотел, сключват застраховки и т.н. 
3. В работната група споделяме какво ни е абсолютно необходимо в България. Дали сме, например, 
вегетарианци? 

4.  Ние всички пътуваме до Разлог в България и работим заедно. 
 
 
 

Август: Разказваме си взаимно какво изживяхме, какво ни хареса, какво научихме. 

1.  Немските участници летят обратно към Германия. Българските участници се прибират вкъщи. 
2.  Разказваме в блога, какво най-много ни хареса при срещата ни. Какво научих? 
3.  Ние искаме да знаем какво мислят другите участници в проекта. Ето защо прочитаме това, което другите 
са написали. Ако искаме, можем да напишем в блога нашето мнение или да публикуваме нова статия. 

4.  След това се замисляме за собствения си град и отговaряме в блога на въпросите: Какво ми харесва там, 
където живея? и Какво трябва да се подобри в града? 
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Септември: Показваме как нашият роден град може да стане по-добро място 
за живот. 

1.  След това се замисляме: Как можем ние да подобрим нещо? 
2.  Ние искаме да знаем какво мислят другите участници в проекта. Ето защо прочитаме                                
това, което другите са написали. Ако искаме, можем да напишем в блога нашето мнение                         
или да публикуваме нова статия. 

3.  Искаме да се промени нещо в нашия град. Ето защо ние пишем за: Какво мога да направя, за да              
се подобри положението? 

4.  След това прочитаме това, което другите са написали. Ако искаме, можем да напишем в блога нашето 
мнение или да публикуваме нова статия. 

 

 

Октомври: Направа на документарния филм. Ние искаме да се включим. 

1.  Ние си спомняме за нашите общи преживявания и взаимен опит и споделяме в блога или в платформата 
своето мнение по въпроса: Какво трябва да знае човек на всяка цена, за да може да направи града си по-
добро място за живот? 

2.  Обмисляме какво филмът задължително трябва да покаже. Какво искаме да кажем на хората чрез филма? 
Ние написваме това, което за нас е най-важно, в едно изречение. Това изречение е нашето послание към 
хората. 

3.  Ние вземаме интервюта или правим снимки, за да можем да покажем нашето послание. 
4.  Ние вземаме отношение какво да се включи във филма. 
 
 

Ноември: Организираме мероприятие, за да покажем готовия филм. 

1.  Ние записваме DVD-та и избираме снимките, които искаме да се покажем. 
2.  Ние намираме зали за прожекцията на филма и закачаме там снимките. 
3.  Ние решаваме как да изглеждат нашите плакати и флайери. 
4.  Ние каним за мероприятието, разпространяваме плакати и флайери и информираме пресата. 
 

 

Декември: Сега показваме всичко, което сме направили досега. 

1.  Ние показваме филма и снимките от срещата в България. 
2.  Ние разпространяваме DVD-та. 
3. Припомняме на нашите партньори по проекта да разпространят идеите на инициативата, например на 
интернет страницата си. 

4. Ние говорим с хора, интересуващи се от нашия проект. Ние заедно обсъждаме какъв може да е 
следващият ни проект.. 
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Програма за срещата                          
в България (юли – август 2015)  

 

 

1. ден: Пристигане / Запознаване 

Следобед: 

●  Пристигаме в Разлог, отпочиваме си от пътуването. 

Вечер: 

●  Срещаме се и се запознаваме. Разбираме кой от къде идва. 

→ Метод: Игри за запознанство: Представяне с израз, социограма. 

→ Водещи на семинара: Т. Рем, А. Велкова. Помощници: Александра, Георгия 

●  След това се запознаваме с програмата: Какво ще се случи в следващите дни? За какво е необходимо да 
внимавам в хотела? Кой ще се погрижи за мен, ако не ми е добре? Получаваме карта "В случай на нужда" с 
адреса на хотела и номер в случай на нужда. 

→ Отговорни: А. Велкова, Т. Рем, E. Tагарева, С. Горанова, С. Булман 

 

2. ден: Kакво е необходимо да има един град, за да се чувствам добре? Ние рисуваме този "добър град 
за живеене". Разбираме какво общо има този "добър град за живеене" с Европа. 

Сутрин: 

●  Загрявка: Играем особени игри, за да се събудим наистина. 

●  Замисляме се за един град, който е добро място за живот и събираме идеи: Какво мога да правя в един 
град, който е наистина много добро място за живот? След това се разхождаме в Разлог и внимаваме дали 
можем да правим всичко това в града. 

→ Метод: “Джеймс Бонд”. Представяме си, че сме тайни агенти. Откриваме каква ни е мисията. След 
това се организираме сами и сформираме екипи, за да изпълним нашата мисия. По-късно ние показваме 
нашите резултати на другите екипи и ги обсъждаме. 

→ Водещи на семинара: Т. Рем, А. Велкова.  Помощници: Александра, Бернд, Ива, Лили, Криси 

→ Отговорни за разходката в Разлог: Представители на Сдружение "Младежки инициативи за 
сътрудничество", E. Tагарева. Помощници: Василка, Северина, Таня  
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Следобед: 

●  Разпределяме се на три групи и всяка група рисува нашaта "Къща Европа". Чак когато                               
картината е изцяло готова, говорим на тема: Стана ли картината така, както искаше? Как се                       
чувстваше по време на рисуването? 

→ Рисуване на нашата "Къща Европа" (Участниците се разделят на три групи. Всички три                    
групи си представят, че Европейският Съюз се състои само от две държави. Първата група                          
си представя как би изглеждала нашата "Къща Европа", ако и в двете държави има добри            
градове за живеене. Втората група си представя как би изглеждала нашата "Къща Европа", ако            
в едната държава има добри градове за живеене, а в другата не. Третата  група си представя как би 
изглеждала нашата "Къща Европа", ако и в двете държави няма добри градове за живеене. 
Участниците нямат право да уговарят един с друг, какво искат да рисуват. Те рисуват една обща 
картина без да говорят един с друг.) 

→ Водещи на семинара: Т. Рем, А. Велкова. Помощници: Надя, Йордан, Александра, Карина, Мириам,                 
Йонас 

Вечер: 

●  Научаваме, че можем да пишем писма за съкровищницата. Така можем да кажем, какво ни харесва най-
много. Обаче можем и да кажем, какво ни липсва. Разбираме къде се намира съкровищницата за писма. Там 
можем да пуснем нашите писма. 

→ Метод: Съкровищница за писма. 

→ Отговорни: Т. Рем, А. Велкова, E. Tагарева, С. Горанова. Помощници: Карина, Мириам, Йонас, Ива, 
Лили, Криси 

 

 

3. ден: Искаме да опознаем по-добре хората, които искат да променят Разлог към по-добро. 

Сутрин: 

● Поглеждаме какво имаме в съкровищницата за писма. Което досега ни харесва и е хубаво - продължаваме 
в същия дух. Което не ни харесва – променяме го. 

●  Загрявка: Настройваме се за следващата програмна точка. 

● Говорим на общ език и се опитваме да се разберем. След това мислим заедно какво можем да научим от 
този опит.                              

→ Метод: Разговор на измислен език - да си различен е нормално.  

→ Водещи на семинара: E. Tагарева, Т. Рем, С. Горанова, А. Велкова. Помощници: Всички участници 
 

Следобед: 

● Прекарваме този следобед с хора с увреждания от Сдружение "ШАНС" и научаваме повече за 
всекидневието им. Те ни показват как правят произведения на изкуството в сдружението. След това заедно 
правим произведение на изкуството. 

→ Отговорни: Представител на Сдружение "ШАНС" (Краси Николова), С. Горанова 
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Вечер:  

●  Ако искаме, можем да напишем едно писмо за съкровищницата и да го пуснем в нея. 

4. ден: Искаме да си разширим хоризонта в България. 

Сутрин, следобед: 

●  Посещаваме Пловдив, културната европейска столица за 2019 г. 

→ Метод: Културно-историческа обиколка на града. 

→ Отговорни:  Представители на Фондация "Стоил Куцев - Даскала", E. Tагарева. Помощници: Ива, 
Криси, Лили, Георгия, Йордан, Веско 

Вечер: 

●  Ако искаме, можем да напишем едно писмо за съкровищницата и да го пуснем в нея. 

5. ден: Рефлекция на обиколките в Разлог и Пловдив / Колко е важна културата (например музика, 
танц и изкуство) за мен в един наистина много добър град за живеене? 

Сутрин: 

● Поглеждаме какво имаме в съкровищницата за писма. Което досега ни харесва и е хубаво - продължаваме 
в същия дух. Което не ни харесва – променяме го. 

●  Загрявка: Настройваме се за следващата програмна точка. 

●  Научаваме повече за изкуството като метод за лечение и сила, която събира хората заедно. 

→ Метод: Семинар за изкуството като терапия. 

→ Водещи на семинара: E. Tагарева, Веско (музикотерапия), А. Велкова, Надя, Йордан (изобразително 
изкуство). 

Следобед: 

● Ние обменяме идеи: Какво има в Пловдив, което го няма в Разлог? Какво би било добре да се подобри в 
Разлог? Показваме идеите си като хора на изкуството. 

→ Метод: Open Space. 

→ Водещи на семинара: E. Tагарева, А. Велкова, Надя 

Вечер: 

●  Семинар „Как да пиша по-хубави статии в блога и как да ги направя привлекателни за читателите” 

→ Метод: Показване на трикове и идеи за блога, като заедно преглеждаме конкретни статии 
на участниците и заедно ги преработваме, слагаме снимки и т.н.  

→ Водеща на семинара: С. Булман 

●  Ако искаме, можем да напишем едно писмо за съкровищницата и да го пуснем в нея. 
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6. ден: Научаваме какво вълнува Разлог. 

Сутрин: 

●  Поглеждаме какво имаме в съкровищницата за писма. Което досега ни харесва и 
е хубаво - продължаваме в същия дух. Което не ни харесва – променяме го. 

●  Загрявка: Настройваме се за следващата програмна точка. 

●  Разделяме се на групи и показваме в рисунка как изглежда “Нашия Град-Мечта”. Когато 
рисунката е готова, ще поговорим заедно за: Рисунката такава ли е, както си я представяше от самото 
начало? Как се чувстваше, докато рисуваше? 

→ Метод: Рисуваме “Нашия Град-Мечта”. 

→ Водещи на семинара: А. Велкова, Т. Рем. Помощници: Александра, Бернд, Надя 
 
Следобед: 

● Посещаваме сдружението "ШАНС" в град Разлог. Научаваме повече за историята на сдружението. 
Научаваме какво иска да подобри сдружението в град Разлог. Научаваме какви са трудностите при това 
начинание. Запознаваме се с хора с увреждания и разбираме как и с какво сдружението ги подпомага. 

→ Отговорни:  Представители на Сдружение „ШАНС” (Краси Николова), E. Tагарева, С. Горанова. 
Помощници: Василка, Северина 

 
Вечер: 

●  Ако искаме, можем да напишем едно писмо за съкровищницата и да го пуснем в нея. 
 
 

7. ден: Заедно развиваме идеи, как Разлог може да стане по-добро място за живoт. 

Сутрин: 

●  Поглеждаме какво имаме в съкровищницата за писма. Което досега ни харесва и е хубаво - 
продължаваме в същия дух. Което не ни харесва – променяме го. 

●  Загрявка: Настройваме се за следващата програмна точка. 

● Обменяме идеи: Какво ни мотивира да искаме да направим дадено място по-добро за живот? Как може 
град Разлог да стане по-добро място за живот? Показваме чувствата и идеите си като хора на изкуството. 

→ Метод: Open Space. 

→ Водещи на семинара: С. Горанова, А. Велкова. Помощници: Всички участници 

Следобед: 

●  Събираме отворени въпроси, особено за дискусията на следващия ден. Отворени въпроси са въпроси, на 
които още не сме намерили отговор. 

→ Метод: Open Space. 

→ Водещи на семинара: С. Горанова, А. Велкова. Помощници: Всички участници 
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Следобед: 

●  Посещаваме Дневен център за деца с увреждания "Здравец" в Банско. 

→ Отговорен: Иван. Помощници: Всички участници 

 
Вечер: 

●  Ако искаме, можем да напишем едно писмо за съкровищницата и да го пуснем в нея. 

8. ден: Днес показваме идеите си. 

Сутрин: 

● Поглеждаме какво имаме в съкровищницата за писма. Което досега ни харесва и е хубаво - продължаваме 
в същия дух. Което не ни харесва – променяме го. 

●  Подготовка за изложбата и за дискусията. 

→ Помощници: Всички участници 

 
Следобед: 
●  Изложба и дискусия с представители на града Разлог и на предприятия както и представители на 
сдруженията и други заинтересовани лица.  

→ Помощници: Всички участници 

Вечер: 

●  Ако искаме, можем да напишем едно писмо за съкровищницата и да го пуснем в нея.  

9. ден: Замисляме се за заедно прекараните дни в България. Ние казваме какво сме научили и какво 
ще ни остане в сърцата. 

Сутрин: 

● Поглеждаме какво имаме в съкровищницата за писма. Което досега ни харесва и е хубаво - продължаваме 
в същия дух. Което не ни харесва – променяме го. 

●  Евалуация на изложбата и на дискусията (обобщение и оценка на постигнатото). 

→ Метод: Играем особени игри и казваме или показваме, какво ни хареса много или не чак толкова и 
какво научихме. 

→ Водещи на семинара: А. Велкова, Т. Рем. Помощници: Всички участници 
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Следобед: 

●  Евалуация на цялата среща в България (обобщение и оценка на постигнатото).  

→ Метод: Играем особени игри и казваме или показваме, какво научихме по време на  
срещата. 

→ Водещи на семинара: А. Велкова, Т. Рем. Помощници: Всички участници 

 
Вечер: 

●  Купон :) 

10. ден: Немците летят за вкъщи. Българите пътуват към вкъщи. 
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