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Скъпи приятели,  

Радваме се, че имаме възможност 

да ви поканим да вземете участие в 

поредната младежка инициатива, 

която ще реализира нашата 

организация „Младежко движение 

за развитието на селските райони в 

България” /www.ymdrab.eu/.  

Контекст: 
Семейството е градивен елемент на нашето общество. Тo оформя хората от деня, в който са 

родени и развива техния начин на мислене, който след това се предава на техните деца и 

внуци. Семейството и семейните ценности са много различни в различните страни, в 

различните религии и дори при хората с различно социално-икономическо положение. 

Също така тези разбирания не са постоянни. Семейството като концепция и семейните 

ценности се променят постоянно. Особено сега, с нарастващата глобализация и 

технологичното развитие, ние виждаме, че семейните ценности се променят драстично. 

Ходейки по улиците и говорейки с хората, можем да видим, че семействата не са това, 

което бяха преди 30 години и семейните ценности доста са се променили. 

Все повече научни изследвания показват, че в дъното на много обществени проблеми като 

престъпност, самоубийства, агресия и употреба на наркотици и други се крият нестабилни 

семейства. 

В днешно време християнското семейство е в криза! Днес повече от всякога семейните 

ценности са атакувани с духовни, морални и политически мотиви. Семейството е място, 

където хората да се научат на привързаност, на етика и на морал. Въпреки това, 

процентът на двойките в съвременното общество, които не желаят да имат брак се 

увеличава. 

Това вероятно е последствие от съвременния начин на живот, което е довело до тревожни 

резултати. Решението за много от социалните проблеми е възраждането на християнските 

семейни ценности. Затова е интересно да се разбере какви са те днес. Важно е да се 

разбере как изглежда християнското семейство в 21-ви век и как ние, младите хора от 

селските райони бихме искали то да изглежда. 

Покана 



Каква е основната цел на проекта? 
Основната цел на проекта „Бъди християнин, създай семейство“ е промотиране на 

християнските семейни ценности сред младите хора живеещи в селските райони на 

България. 

 

Каква е целевата ни група?  
Ние търсим:  

 12 младежи от региона на Ботевград ; 

 на възраст от 15 до 30 години;  

 равен брой момичета и момчета;  

 имащи желание и възможност да вземат активно участие през целия период на 

проекта.  

 

 



Поради ограничения брой места, при селекцията на участниците ще се даде преимущество 

на младежи, които са активни на местно ниво, мотивирани са да действат като 

мултипликатори на наученото след края на проекта и имат знания и опит по теми като:  

християнство, семейни ценности, реалности в селските райони на България и Европа, 

активно младежко участие на местно ниво. Приоритет ще се даде и на младежи със 

затруднен достъп до информация, неформално образование и възможности да участват в 

младежки дейности извън техните местни общности.  

 

 

 ВНИМАНИЕ!!!  

За да бъдете избрани сред останалите кандидати, моля опишете как 

вие отговаряте на изискванията МАКСИМАЛНО КОНКРЕТНО И 

ПОДРОБНО в приложения Формуляр за кандидатстване!  

 

 

 

Какво ще правим: 
 

 Ще анализираме реалностите и 

трудностите, пред които са изправени 

семействата в селските райони; 

 

 Ще изградим обща визия за бъдещето 

на християнското семейство; 

 

 Ще генерираме идеи за проекти и 

инициативи, които да спомогнат за 

реализиране на общата визия, която 

сами ще изградим. 

 

През цялото време ще работим с опитни фасилитатори и експерти. 



Ако не разбирате за какво става 

дума….  

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ВЪОБЩЕ!  

Мотивацията  е достатъчна! 

 

 

Всички тези „сухи“ теми по време на проекта ще бъдат разглеждани и дискутирани, чрез 

разнообразни, забавни и интересни дейности (дискусии, ролеви игри, симулации, работни 

групи, презентации, разговори с експерти, тематична вечер), базирани на методите за 

неформално обучение.  

 

Кога ще се проведе събитието? 
На 1-ви и 2-ри Април 2017 г. 

 

Къде? 
Общинска база “Боженишки Урвич” в село 

Боженица, община Ботевград 

http://bojenica.botevgrad.bg/bg  

 

 

 

 

 

Транспорт  
Всички участници ще пътуват споделено с необходимия брой автомобили. Ще отпътуваме 

на 1-ви Април (събота) сутринта и ще се върнем на 2-ри Април (неделя) следобяд.  



Какви са задължения на участниците?  
 Да участват по време на целия период на проекта!  

 Да бъдат инициативни и да участват активно и мотивирано във 

всички проектни дейности!  

 Да имат конструктивно и креативно мнение (дори и то да е 

критично) по разглежданите теми!  

 След края на дейността да действат като мултипликатори на 

резултатите и да ги разпространяват в своите общности! 

 Да спазват всички групови правила, давани им от 

организаторите на проекта! 

 

 

 

Кои разходи поема YMDRAB по 

проекта?  
- 100% от пътните разходи на участниците от Ботевград 

до мястото на проекта и обратно; 

- Разходите за настаняване в общинска база 

„Боженишки Урвич“ за целия период на проекта; 

- Храната на участниците за целия период на проекта – 

закуски, обяди и вечери; 

- Разходите за организиране на дейностите - експерти, материали, конферентна зала, 

интернет и др. 

 

Таксата за участие е 9,78 лв на човек. 

 

Важно: Ако сте силно мотивиран/а да участвате в събитието, но нямате финансова 

възможност, не се отказвайте!  

Попълнете Формуляра за кандидатсване и отбележете нуждата от финансова подкрепа. 

Ние  ще разгледаме всички кандидати без значение тяхната финансова възможност и след 

това ще направим всичко необходимо да осигурим такава подкрепа в случай, че Вие бъдете 

удобрен/а. 

 

 



Скъпи приятели,  

 

Tова е една уникална възможност да 

прекараме много интересни, полезни и 

приятни моменти заедно. Ако желаете да 

се включите в това вълнуващо събитие, 

моля попълнете Формуляра за кандидат-

стване и го изпратете на имейл 

ymdrab@abv.bg най-късно до 24.03.2017  

г. (колкото по-рано го изпратите, толкова 

по-добре)!  

 

Ако нещо не ви е ясно или имате допълнителни въпроси, моля не се колебай-

те да се свържете с нас на имейл ymdrab@abv.bg или на тел. 0889 10 88 77 

 

 

Поздрави и до скоро виждане!  

Екипът на МДРСРБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на МИЖАРК Свят.  

This project is being implemented with the financial support from MIJARC World.  


