
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
брой 4, декември 2007

ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

www.varnanamladite.com

младитеВарна
на



АКЦЕНТИ НА БРОЯ:

Община Варна
Дирекция “Младежки дейности и спорт”
www.varnanamladite.com

европейски ден на младежта

община варна награди млади доброволци

семинар “активен гражданин”

студентски бюлетин (медицински университет и ввму)

превенции - финансирани проекти, обучения, конференция

спорт в края на годината

програма 8-ми декември – студентски вълнения и преживявания

еко – семинар и еко – седмица



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  брой 4, декември 2007 г.

Община Варна
Дирекция “Младежки дейности и спорт”
www.varnanamladite.com

Скъпи студенти,
Уважаеми представители на 

академичната общност!

На този ден всички ние – жите-
лите на Варна, празнуваме заедно с 
вас, защото 8 декември е неотмен-
на част от неповторимия младеж-
ки облик на града. Няма празник, 
който да създава толкова настро-
ение, колкото студентския.

 Академичната младеж носи оп-
тимизма на варненци за утрешния 
ден. Затова и общината насърчава 
всяка ваша инициатива и ви под-
крепя по пътя към овладяването 
на науката. Във ваше лице ние виж-
даме уверени в себе си, талантливи 
млади хора с непоколебим европей-
ски дух. Гордеем се, че ще предадем 
бъдещето на Варна във ваши ръце!

А докато този ден настъпи, нека 
младостта ви окриля при непрес-
танните ви търсения – в науката, в 
любовта и въобще в живота!

Желая на всички вас много здра-
ве и успехи!

Честит празник!

Кирил ЙОРДАНОВ,
кмет на Варна
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През 2000 г. Съветът на Европа обявява 8 но-
ември за ден на европейската младеж. За първи 
път на този ден младите хора в цяла Европа се 
обединяват около единна позиция за активно 
участие в гражданското общество. 

Община Варна е единствената община в Бъл-
гария, която взема участие в инициативата вся-
ка година, като поставя акцент върху силата на 
партньорството между младите хора, неправи-
телствения сектор и институциите. 

През настоящата година, за седми пореден 
път Община Варна отбелязва Европейския ден на 
младежта като символ на волята и желанието й 
да подпомогне процеса на приобщаване на вар-
ненската младеж към европейските ценности и 
култура. 

Акцент в отбелязването на Европейския ден на 
младежта тази година е приключването на кампани-
ята “За едно добро дело”. Идеята за възникването 
и реализирането на инициативата са дело на Общи-
на Варна – дирекция “Младежки дейности и спорт” и 
Областния съвет на Български червен кръст. Нейната 
същност е да популяризира смели 
и безкористни постъпки и да фо-
кусира вниманието на обществото 
към позитивните страни в пове-
дението на децата и младите хора 
от гр. Варна. В началото на втората 
година от нейното осъществява-
не, като партньори се включиха: 
Областна дирекция “Полиция”, 
Областна дирекция “Пожарна без-
опасност и защита на населението” 
и Областна дирекция “Гражданска 
защита”. Тази година бяха отличени 
44 деца и младежи. 

Друг съществен акцент в про-
грамата на Деня бе и награжда-
ването на отличените в конкурса 
«Експедиция на годината», като 

част от програмата «Инициатива за духовност и култу-
ра» - цикъл «Маршрути на родовата памет». Експерт-
на комисия номинира за най-успешно реализирана 
и представена експедицията на тема: «Български ма-

настири и храмове – средище на 
българщината», осъществена от 32 
ученика с ръководител Нели Ди-
мова - преподавател по история в 
Частна езикова гимназия «Джордж 
Байрон». Поощрителна награда бе 
връчена на ученици от Професио-
нална гимназия по горско стопан-
ство и дървообработване «Нико-
лай Хайтов» - за оригиналност на 
приложените материали. 

На 07.11.2007 г. от 18:30 ч. в зала 
“Концертна” на база “Младежки 
дом” лекция на тема: “ТАЙНАТА 
ИСТОРИЯ НА ЧОВЕШКАТА ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЯ” изнесе световно 
известният американски учен 
Майкъл Кремо /Michael Cremo/. 
Той е автор на редица бестселъри, 
популярен изследовател, член на 
Световния Археологически Кон-
грес. В изследванията си по въ-
просите за произхода, същността 

и бъдещето на човека, той прилага комплексен и ин-
тернационален подход, разкриващ широкия интерес 
и задълбочените познания на М. Кремо в различни 
области на науката. 

В програмата за отбелязване на европейския ден 
на младежта бе включена театралната постановка 
“Хей, Мария”. Тя е създадена по проект “Мария в ку-
тия” на хасковското Сдружение “Икар”, с финансовата 
подкрепа на “Тръст за гражданско общество в Цен-
трална и източна Европа”. Целта на проекта е да даде 
гласност сред обществото на скритите проблеми на 
жената в семейството. Формата, която бяха избрали 
инициаторите не отговаря на стандартните предста-
ви на зрителя за театър. “Хей, Мария” не е изграден 
върху драматургичен материал, а пресъздава реал-
ни женски съдби. Постановката използва една нова 
театрална форма – форум – театър, създадена през 
1971 г. в Бразилия от Аугусто Боал. Нарича се социа-
лен театър, театър на подтиснатите или форма на въз-
действие и провокация на зрителите към дискусия по 
определени теми. 

8 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА 
МЛАДЕЖТА
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ОБЩИНА ВАРНА НАГРАДИ МЛАДИ 
ДОБРОВОЛЦИ

На 10 ок-
томври 2007 г. 
в зала “Пленар-
на” на Община 
Варна се про-
веде официал-
на процедура 
по отчитане на 
“Летни добро-
волчески ста-
жове – 2007”, 

и дейността на “Младежка доброволческа служба” и 
награждаване на 50-те участници в тях.

Общинската инициатива “Летни доброволчески 
стажове” се реализира за четвърти път от отдел “Мла-
дежки дейности” при дирекция “Младежки дейности 
и спорт”. През месеците юли и август 27 ученици и 
студенти имаха възможност да проведат двуседмич-
ни доброволчески стажове в партниращите инсти-
туции и организации: Радио “Варна”, вестник “Черно 
море”, Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, 
Летен театър, Център за екологично образование 
и възпитание към дирекция “Младежки дейности и 
спорт” и фондация “Мейдей”.

За дългогодишното ползотворно сътрудничество 
и особен принос към развитието и утвърждаването 
на “Летните доброволчески стажове”, като устойчива 
общинска инициатива, бяха наградени с грамота и 
предметна награда: Дворецът на културата и спорта 

– Варна, Радио “Варна”, Регионал-
ната библиотека “Пенчо Славей-
ков” и Вестник “Черно море”.

Най - новата инициатива на 
отдел “Младежки дейности” за 
развитие на доброволчеството е 
“Младежка доброволческа служ-
ба”, която е създадена по модел 
на Европейската доброволческа 
служба, в началото на 2007 година 
и е първа по рода си в България 
Четири неправителствени органи-
зации (ТД “Родни балкани”, Сдру-
жение “Евроинтеграция”, СНЦ “Мога, знам, творя” и 
Сдружение “Гаврош”) приеха през летните месеци 17 
доброволци, които подпомагаха дейността им като 
организатори, аниматори и сътрудници.

Сред наградените бяха и най-малките доброволци 
участвали в организирането на “Четвъртото нацио-
нално младежко изложение” - Oрганизация на българ-
ските скаути - Клуб “Владислав Варненчик” и “Център 
за стратегии по проблемите на малцинствата”.

СЕМИНАР
“АКТИВЕН ГРАЖДАНИН”

Доброволчеството е известно и популярно в Ев-
ропа, но не е широко разпространено в България. За-
това отдел “Младежки дейности” организира и реали-
зира пътуващ семинар на тема “Активен гражданин”. 
Инициативата се проведе в периода 12-14.10.2007 г., 
по маршрут Варна – Хасково – Кърджали – Перпери-
кон – Хасково – Варна.

В семинара се включиха ученици, студенти и чле-
нове на НПО организации, участвали като добровол-
ци в различни инициативи и кампании на отдела. Бе 
представена Европейската доброволческа служба 
(ЕДС) и възможностите които тя предлага. Европей-
ската доброволческа служба e Дейност 2 на Програма 
“Младежта в действие 2007 – 2013 г.” Тя предоставя 
възможности за:

младежи между 18-30 год. да живеят и работят 
в друга страна в краткосрочен (от 2 седмици до 
2 месеца) или дългосрочен проект (от 2 месеца 
до 1 година) и да получат професионална под-
крепа, ръководство и наставничество по време 
на проекта, както и сертификат за постигнато-
то от Европейската Комисия в края на проекта;
опознаване на хора от други страни: тяхната 
култура, традиции, вярвания;
за научаване на чужд език;
за предизвикване или променяне на личните 
виждания и мнения;

Стана ясно, че Европейската Комисия поема всич-
ки разходи по ЕДС. Доброволецът получава безплатно 
пътуване до и от домакинската страна, безплатно жи-
лище и храна, или пари за храна, безплатна езикова 
подготовка, допълнителна помощ, ако има специални 
или допълнителни нужди и ежемесечни джобни пари.

•

•

•
•

Дадени бяха отговори на въ-
проса: Как се става доброволец 
към ЕДС?

1. Открива се изпращаща орга-
низация

2. Открива се посрещаща орга-
низация

3. Подготвя се кандидатура
4. Одобряване на кандидату-

рата

Със свои презентации се пред-
ставиха Вероника Чоп и Алексан-
дра Коларова, доброволки по ЕДС 
към Обществен център за околна 
среда и устойчиво развитие (ОЦО-
СУР). Вероника е от Словения и 
ОЦОСУР е нейната приемаща организация в Бълга-
рия, а Александра е доброволец, изпратен в Германия 
от ОЦОСУР. Те споделиха с присъстващите своите въл-
нения и преживявания, както и опита, който са натру-
пали докато са били доброволци.

Тъй като полезнoто бе съчетано с приятното, мла-
дежите имаха възможност да посетят Перперикон и 
Татул.
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СТуДЕНТСКИ БюЛЕТИН

Студентският съвет при Медицински университет 
”Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна, под егидата на 
своя зам. председател Преслав Пенев, организират за 
трета поредна година благотворителна кампания, це-
ляща подпомагането на медико - социалния дом във 
Виница.

В него се отглеждат деца до 3 години като пове-
чето от тях са с различни заболявания, което изисква 

по специални грижи. Със събраните средства се цели 
да се закупят най-важните продукти, които се оказват 
дефицитни през зимните месеци, тъй като по-голя-
мата част от държавните субсидии се изразходват за 
отопление.

През 2005 г., чрез тази кампания, студентският съ-
вет успя да дари памперси за най-малките, а през 2006 
бе закупено месо с което да се приготвят вкусни пю-
рета за всички деца от дома. Тази година студентският 
съвет приканва отново всички хора с добри сърца да 
подпомогнат това дело, което да направи живота на 
болните и изоставени деца малко по-добър.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

МЕДИЦИНСКИ уНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ОСНОВАТЕЛ НА ПъРВАТА шКОЛА ПО 

уДБОЛ В БъЛГАРИЯ

Удболът е създаден през 1990 г. от Минг-Хуи Уенг 
и Куанг-Чу Янг като първоначално те просто искат да 
имат една градина, в която да се забавляват и разто-
варват.

Идеята на играта е да бъде икономична, забавна 
и артистична. Правилата са лесни и достъпни за все-
ки. Екипировката включва топка, стик и врата и мал-
ко свободно време от играчите. Игрището може да 
е тревна площ, пясък, вода и всяко останало място, 
приятно за играчите.

През 2006 г. Българската федерация по удбол с 
председател проф. д-р Анелия Клисарова (ректор на 
МУ Варна) започна развитието на спорта като проведе 
редица турнири между варненските университети.

Най-голямата проява през 2007 г. е откритият 
шампионат по удбол с домакин МУ - Варна и КК „Албе-
на”. На провелото се състезание от 28 до 30 май 2007 г. 
взеха участие 10 отбора от различ-
ни университети и градове в Бълга-
рия. Всеки отбор се състои от две 
момичета и две момчета. Шампион 
в проявата е отборът на студентски 
съвет към МУ - Варна в състав: Еве-
лина Златанова, Борислав Петров, 
Милослав Петров и Поля Дангова. 
Второ място зае отборът на Шумен-
ския университет и Пловдивския 
университет. Всички призьори по-

лучиха купи и медали, а всички участници - луксозни 
комплекти за бъдещи тренировки. По време на състе-
занието се проведе и обучителен курс за съдии. Тур-
нирът завърши с голям купон в казино Албена.

Ректора на МУ - 
Проф. д-р Анелия Клисарова

Председател на българската феде-
рация по удбол.
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учРЕДЯВАНЕ И РАзВИТИЕ НА 
СТуДЕНТСКИ СъВЕТ КъМ  
ВВМу “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

Идеята за създаване 
на Студентски Съвет на 
Висшето Военноморско 
Училище “Н. Й. Вапца-
ров” възниква след пре-
структурирането на об-
разователния процес в 
училището. Тази идея е породена от разкриването на 
специалности, профилирани в подготовката на кадри 
за гражданския флот. 

Учредяването на Студентски Съвет е една важна 
крачка към модерното образование и създаване на 

мост между 
с т у д е н т с к а т а 
общност и ръ-
ководството на 
училището.

Променяй-
ки образова-
телната система 
и въвеждайки 
обучение по 
специалнос ти 
за гражданския 

флот, през 1998 г., възниква и нуждата от координа-
ционен орган, който да защитава интересите на сту-
дентите и да осъществява диалог с ръководството.

И така, през периода 1998 – 2003 г. започна “прохож-
дането” на Студентския Съвет към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. 
Началото бе трудно и изграждането на единна структу-
ра и организация за управление на Студентски Съвет 
не се увенча с успех. Дейностите са формални и голяма 
част от идеите и 
проектите не са 
реализирани.

От 2004 г. 
отговорност за 
у чр е д я в ан е то 
на Студентски 
Съвет към ВВМУ 
поема Иван Мар-
ков, студент III-ти 
курс, КММ. Заед-
но със студенти 
и курсанти той успява да реализира единна и центра-
лизирана система за работа в екип.

След встъпването си в длъжност, председателят и 
членовете на съвета, започват изпълнение на цели и 
идеи, касаещи благото и развитието на студентската 
общност във ВВМУ. 

За основни приоритети се определят :
осъществяване на комуникативна връзка меж-
ду студентите и ръководството на училището; 
предлагане и разглеждане пред ръководство-
то на проблеми, пряко свързани с обучението 
на студентите 
участие в съставянето на учебните планове и др.

През месец Октомври 2006 г, длъжността Предсе-
дател поема Лъчезар Ботев – по това време студент 4-ти 
курс в специалност „Корабни машини и механизми”. 
Зараждат се нови идеи. Студентският съвет се пре-
връща в екип от млади и ентусиазирани студенти и 
курсанти, които успяват в почти всяко начинание. Ин-
формираността на студентите и курсантите от ВВМУ 
по каквито и да е въпроси се подобрява значително. 
Диалогът между ръководството на ВВМУ и Студент-
ския съвет се улеснява, като все повече лица от акаде-
мичното ръководство обръщат значително по-голя-
мо внимание на мнението, начинанията и исканията 
на обучаемите. През периода успешно се ремонтира 

•

•

•

офисът на Студентския съвет. Предстои да се отпечата 
брой първи на бюлетинът на Студентския съвет, както 
и да се пусне интернет страница на съвета.

На извънучилищно ниво, Студентският Съвет към 
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” има изградени трайни взаимо-
отношения с дирекция “Младежки дейности и спорт” 
към Община Варна, както и със Студентските съвети на 
останалите 4 Варненски Висши училища. Съвместно с 
тях се организират инициативи, тържества и празни-
ци с цел обединяване и сближаване на студентите на 
град Варна. Като добър резултат от това взаимодейст-
вие могат да се откроят Дните на студентското люби-
телско творчество, организирането на студентски бал, 
ежегодната Варненска спортна универсиада, провеж-
дането на Балкански младежки фолклорен фестивал, 
предлагане и реализиране на проекти на универси-
тетско и общинско ниво и много други.

Със създаването на Университетски войскови 
спортен клуб към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и предвид 
неговите тесни връзки със Студентски Съвет, сега на 
студентите се предоставя възможност за развиване 
на по-активна спортна дейност и вземане на участие 
в множество спортни прояви.

Немаловажни са и стремежите на Студентски Съ-
вет да помогне на обучаващите се във ВВМУ за тях-
ното професионално ориентиране и реализиране 
на пазара на труда. За тази цел Студентският Съвет 
изгради ценни взаимоотношения с новооткрития, в 
края на 2005 г., Център за Кариерно Развитие (ЦКР). 
Надеждното и навременно огласяване на информа-
цията помага на студентите да вземат участие в ре-
довно провеждащите се презентации на менингови 
фирми в училището, както и да получават всякакъв 
вид информация относно свободните стажантски и 
работни позиции на морския пазар на труда. 

Работата и взаимоотношенията на Студентски Съ-
вет със своите сътрудници ще се запазят и за в бъде-
ще. Всичко това е плод на благоразположението и ме-
тодиката на управление от членовете на Студентския 
Съвет към ВВМУ. 

“ние ще продължаваме да работим активно и 
усърдно за професионалното и морално израст-
ване на нашите студенти и превръщането им в 
надеждни морски специалисти, защитаващи дос-
тойно името на ввму ”н. й. вапцаров” !!!”

�
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По Програмата “Превенция на наркомании” 2007 
г. в Община Варна постъпиха общо 34 проекта, от ко-
ито бяха финансирани 32 от тях, на обща стойност 74 
970 лв. Отпадналите два проекта са поради формален 
критерии /непълна документация/.

Неправителствените организации, които бяха 
одобрени и започнаха работа по проектите, свърза-
ни с превенцията на наркомании попадат в следните 
групи според:

I. Вид организация

Табл.1

Ф
О

Н
Д

А
Ц

И
И

1. “SOS – семейства в риск”

2. “Деца на балканите”

3. “За по-добро психично здраве”

4. “Владиславово”

5. “Алтернатива 2002”

6. “Помогнете”

Табл.2

СД
Ру

Ж
ЕН

И
Я 

С 
 

Н
ЕС

ТО
П

А
Н

СК
А

 Ц
ЕЛ

1. “Наш свят”

2. “Европейски проекти в България”

3. “Съучастие”

4. “Център за социални услуги- Варна”

5. “Шанс за хора с увреждания”

6. “Спортен клуб – Адреналин”

7. “Център за стратегии по проблеми на 
малцинствата” 

8. “Сдружение за устойчиво развитие и 
екология – Яворов”

9. “Равноправие”

10. “БЧК”

11. Клуб “Интелект”

у
ч

И
Л

И
Щ

Н
И

 
Н

А
СТ

О
ЯТ

ЕЛ
СТ

ВА

12. УН при V ГПЧЕ “Йоан Екзарх” 

13. УН народни будители при  
СОУ “Л. Каравелов”

14. УН при СУ “Г. Бенковски“

15. УН при МГ “Д-р П. Берон”

16. УН при СОУ “Н. Геров”

17. УН при VIII СОУ “А. С. Пушкин”

18. УН при СОУ “Н. Лилиев”

Табл.3

А
СО

Ц
И

А
Ц

И
И 1. Асоциация на варненските организации 

за превенция на наркомании

2. Асоциация за психосоциална защита 
“Адаптация”

Табл. 4

чИТАЛИЩА Народно читалище “Просвета”

Табл. 5

ДРуГИ ОРГАНИзАЦИИ ФК “ Тополите”

II. Времетраене на проектите
Времето за осъществяване на предвидените по 

проектите дейности е в 82 % в пълния възможен срок 
от 5 м., като най - кратки във времето са 6 проекта с 
продължителност от 2 до 4 месеца / Фондация “Деца 
на балканите”- 4 м. ; Фондация “ Помогнете”- 4 м ; 
Сдружение “Наш свят” – 3 м. ; Сдружение “Център за 
социални услуги- Варна” – 2 м. ; СК “Адреналин”- 3 м. ; 
Сдружение “Равноправие”- 2 м. /.

III. Участници и целеви групи по проектите
Целевите групи в проектите са най - разнообраз-

ни. Те обхващат ученици от различни училища /от 1 
до 13 кл./ и техните родители ; наркозависими; деца 
с увреждания, сиблинги, родители и значими други; 
младежи, които са били наркозависими и са включе-
ни в програма за духовно обгрижване на наркозави-
сими; деца и младежи, живеещи в обкръжението на 
наркомани и/или от семейства, в които има съмнение 
за експериментална употреба на дроги; роми от 12-25 
годишна възраст; проституиращи жени и мъже; раз-
лични организации като целева група.

Специалистите, ангажирани с изпълнението на 
проектите са родители, педагози, педагогически 
съветници, психолози, социални асистенти, лекари, 
аутрич- работници от ромската общност, добровол-
ци и др.

IV. Териториален обхват на проектите по 
дейност

Проектите имат широк териториален обхват, тъй 
като покриват всички райони на Община Варна.

V. Дейностите, които се извършиха в рам-
ките на проектите по Програма “Превенция 
на наркомании” 2007 биха могли да се обе-
динят в следните насоки:

1. Дейности, насочени към повишаване на инфор-
мираността на целевите групи чрез структурирани 
обучения, дискусии, семинари и систематизиране на 
натрупана информация в информационни брошури, 
флайери, дипляни, бюлетини, стикери. Благодарение 
на това се постига предоставяне на актуална инфор-
мация за наркоманиите и възможност за ранна и пос-
ледваща интервенция.

2. Дейности, насочени към изграждане и утвър-
ждаване на жизнени и социални умения сред деца-
та и родителите посредством включване в обуче-
ния, тренинги и работа в групи. Благодарение на 

ИНФОРМАЦИЯ
зА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО

П Р О Г Р А М А
“ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ” 200�
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това се постигат умения за отстояване на натиск, 
умения за вземане на решения, стимулиране на ем-
патичното мислене и грижа за здравето на околни-
те; умения за изграждане на стабилна самооценка; 
умения за ефективно общуване; умения за работа 
в екипи и др.

3. Дейности, насочени към консултиране на деца, 
младежи и семейства, в които има рисково поведение.

4. Дейности, насочени към изграждане на мрежа 
от държавни и неправителствени организации, ме-
дии за ограничаване на предлагането и търсенето на 
наркотични вещества.

5. Дейности, насочени към работа на терен с ри-
скови целеви групи.

Изводи:
От наблюдаваната активност на неправителстве-

ните организации и реализираните от тях дейности 
се очертават следните изводи:

налице е широк интерес към проблема с пре-
венцията на наркомании;
налице е лична ангажираност на участниците в 
превантивните дейности;
налице е голям кръг от възможности за избор 
на целева група и методи за осъществяване на 
превенция сред населението;
налице е необходимост от постоянно актуали-
зиране и поддържане на нивото на работа;
извършената дейност е база за последващите 
продължаващи дейности.

•

•

•

•

•

На 24 и 25 септември в хотел “Лилия”, К.К. “Златни 
Пясъци” се проведе Втора международна конферен-
ция за предоставяне на здравни услуги за лишени от 
свобода лица, зависими от психоактивни вещества. 
Организатори на събитието бяха Община Варна (От-
дел “Превенции”, Дирекция “Младежки дейности и 
спорт”), Университет на Централна Англия - гр. Бир-
мингам и списание Prisoner Health Magazine. Участие 
в конференцията взеха 150 делегати от над 30 страни 
от различни континенти-Европа, Северна Америка, 
Африка, Индия, Австралия, Азия, като това бяха ос-
новно експерти и представители на международни 
институции и организации-СЗО, ООН, Юнеско, както 
и професионалисти, които имат отношение към кон-
кретната проблематика.

През първите два дни на конференцията бяха обсъ-
дени различни аспекти от здравната и социална работа 
с лишени от свобода лица с история на зависимост от 
психоактивни вещества, а на третия ден за делегатите 
бяха организирани визити в някои ситуирани на тери-
торията на Община Варна институции и програми, кои-
то имат отношение към темата на конференцията - За-
твор, Клиника по зависимости, Метадонова програма.

По време на конференцията доклади бяха из-

несени от Доц. Георги Попов - Ръководител на Вто-
ра психиатрична клиника към МБАЛ “Св. Марина” и 
зам.-председател на Областен Съвет по Наркотични 
Вещества и Иван 
Попов-старши екс-
перт в Отдел “Пре-
венции”, Община 
Варна и член на 
Областен Съвет по 
Наркотични Веще-
ства. Водещ на една 
от научните сесии 
беше д-р Б.Станчев 
- старши експерт в 
Отдел “Превенции” 
и зам.-председател 
на Областен Съвет 
по Наркотични Ве-
щества.

зАТВОРИ, НАРКОТИЦИ, ОБЩЕСТВО

ПРОВЕДЕНИ ОБучЕНИЯ ПРИ 
РЕАЛИзИРАНЕТО НА ОБОСОБЕНА 
ПОзИЦИЯ №1
от Социалната програма на община Варна - 
предоСтаВяне на уСлуги на лишени от СВобода лица С 
иСтория на заВиСимоСт от пСихоактиВни ВещеСтВа

Във връзка с реализирането на компонент 1 от 
Социалната програма на Община Варна бяха прове-
дени следните обучения:

“Превенция на злоупотребата с психоактивни ве-
щества. Механизми за развитие на зависимост”;
“Превенция на рецидив”;
“Организиране и прилагане на адекватни мер-
ки за профилактика и лечение на социално зна-
чими заболявания/ХИВ, Хепатит В, Хепатит С/;
“Специфика на социалната работа с лишени от 
свобода лица”;
“Организиране и осигуряване на услуги в мес-
тата от лишаване от свобода за лица с история 
на зависимост от психоактивни вещества”.

Обученията се водиха от Емил Маджаров - Гл. Ди-
рекция “Изпълнение на наказанията”, Министерство 
на правосъдието, гр. София, Доц. Г. Попов- Ръково-
дител на II Психиатрична клиника- гр.Варна, Д-р Ди-
ана Радкова- Зав. Хепатитна клиника, гр. Варна и Д-р 
Даниела Николова - Зав. Сектор СПИН –Инфекциозна 
клиника, гр. Варна.

•

•
•

•

•
На обученията присъстваха социални работници, 

лекари, психолози, психиатри и педагози, представи-
тели на различни държавни, общински и неправител-
ствени институции и организации- Варненски Затвор, 
Пробационна служба, ОДП, Клиника по зависимости, 
Инфекциозна клиника, Отдел “Превенции” Община 
Варна, Асоциация на варненските организации за 
превенция на наркомании, Фондация “За по-добро 
психично здраве” и др.
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На 03-04.11.2007 г. отдел “Спорт” при Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” - Община Варна органи-
зира спортен празник в чест Деня на народните буди-
тели “Събуди се”. Празникът се проведе на спортните 
площадки “Младост”, “Аспарухово” и входа на Морска-

та градина. На него присъстваха мно-
го деца и техните родители, като за 
тях бяха приготвени разнообразни 
изненади. Специално детско шоу с 
много игри и награди организираха 
аниматори от Варненския куклен те-
атър. Беше поставена стена за скално 
катерене на входа на Морската гра-
дина, а на площадката в “Аспарухово” 
имаше батут и детски колички.

В началото на м. ноември 
в Морската градина се проведе 42-ри индивидуален 
студентски шампионат по ориентиране със Старт-фи-
нал Делфинариума. В надпреварата взеха участие 78 
състезатели. За спечелилите призови места имаше 
купи, медали и много предметни награди.

От 30.11.2007 г. до 01.12.2007 г. се проведоха 
традиционните за града ни Параолимпийски игри 
“Варна 2007” за хора в неравностойно положение. 
Повече от 70 състезатели от цялата страна взеха 
участие по четири вида спорт. В Двореца на култура-
та и спорта премина състезанието по тенис на маса, 
а в зала “Черно море” надпреварата беше по вдигане 
на тежести и голбал. Много оспорвано беше състе-
занието и по шахмат. За всички победители имаше 
много награди.

През декември предстои да се осъществи 
Общинския коледен спортен празник “Размрази се”. 
Това ще бъде един забавен спортен купон, който ще 
се проведе от 17 - 23.12.2007 г. на новооткритата леде-
на пързалка - част от Спортен комплекс “Младост”.

В навечерието на 8-ми декември варненски-
те студенти се съревноваваха в четири спортни дис-
циплини: картинг, футбол, волейбол и баскетбол.

В края на годината е и традиционният за 
град Варна “Бал на спортиста”.

СПОРТ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

СТуДЕНТСКИ ВъЛНЕНИЯ И 
ПРЕЖИВЯВАНИЯ

По традиция Община Варна – дирекция „Младеж-
ки дейности и спорт”, съвместно със студентските 
съвети на варненските ВУЗ организират множество 
прояви, посветени на 8-ми декември – празник на 
академичната младеж. Основната цел е създаване 
на предпоставки за творческа изява на варненската 
студентска младеж, изграждане на естетически вкус и 
гражданска позиция за съхраняване и дообогатяване 
на българската културна традиция. В различни сфери 
на изкуството – музикално (инструменталисти и вока-
листи), танцово (народни и модерни танци), театрално 
(етюд, пантомима и кукловодство), изящни изкуства 
(графика, живопис и пластика), приложни изкуства 
(плакат, дърворезба, текстил и керамика) и художест-
вена фотография (цветна и черно-бяла) студентските 
любителски формации имат възможност да демон-
стрират своя талант и способности.

Като част от програмата за 8-ми декември е сре-
щата на кмета Кирил Йорданов с представители на 
варненската ака-
демична младеж 
от петте висши 
учебни заведе-
ния и техните 
р ъ к о в о д с т в а . 
За първи път се 
връчват годиш-
ни поименни на-
гради за студен-
ти, номинирани 
в областта на на-

учното творчество и обще-
ственополезната дейност. 

Концертът, организиран 
от Община Варна в Двореца 
на културата и спорта, който 
е своеобразен „подарък” на 
кмета за варненските сту-
денти, е една от най-крупни-
те прояви, включени в Про-
грама „Младежки дейности 

и спорт”. По 
идея на студент-
ските общности 
като гости са се 

и з я в я в а л и едни от най-по-
п у л я р н и т е български поп, 
рок и фолк и з п ъ л н и т е л и 
– дует „Кари- зма”, Владимир 
Ампов – Гра- фа, Румънеца и 
Енчев, Ане-
лия, Мари-
яна Попова, 
Deep Zone 
Project, Васил 
Василев – Зуек, 
Димитър Рач-
ков и „Адрена-
линките”. 

И тази година 
палитрата от из-
пълнители е ша-
рена – групарите 
от Б.Т.Р., Райна, 
Константин (победител в Vip Brother), Маргарита Хранова и 
Теди Генев (с новата „Песен за Варна”) и Преслава. 
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Между 15 и 21 октомври за трети пореден път се 
проведе седмицата на екологично образование и въз-
питание, организирана от Дирекция “Младежки дей-
ности и спорт”. В нея взеха участие НПО с екологична 
насоченост, училища и детски заведения, работещи по 
програмата “Еко-училища” - носители на приза “Зелен 
флаг”. Дейностите имаха за цел да стимулират детската 
и младежката активност в посока екологично поведе-
ние и възпроизводство на околната среда. В началото 
на седмицата дейността “Дедектив с бинокъл” (наблю-
дение на птици и поставяне на къщички и хранилки) бе 
сред най-интересните занимания. Те бяха изработени 
от деца и младежи от Организация на българските ска-
ути, с ръководител Здравко Владимиров. Проявата бе 
посветена на Световните дни на птиците.

Фото-сесията “За животните с любов” – посвете-
на на “Международния ден за защита на животните” 
и фото-изложбата “Варна - Контрасти” допълниха 
облика на седмицата. Интернетпространството бе 
“атакувано” от “Еко-електронен адресант” на тема “Да 
съхраним природата”. Мненията и предложенията се 
изпращаха на електронната поща на Дирекция “Мла-
дежки дейности и спорт”. През втората половина на 
седмицата се проведоха инициативи в детските гра-
дини и училищата.

Седмицата приключи с работен еко-семинар, кой-
то изведе проблемите на екологичното образование 
и възпитание и трасира пътя за по-нататъшната съв-
местна дейност. Съставен бе Еко-календар за 2008 г. 
Участниците в семинара изразиха безрезервна готов-
ност да партнират на Дирекция “Младежки дейности 

1� - 21 ОКТОМВРИ 200� Г.
СЕДМИЦА НА ЕКОЛОГИчНО 
ОБРАзОВАНИЕ И ВъзПИТАНИЕ

ЕКО - КАЛЕНДАР
2008

 ДАТА	 СЪБИТИЕ

 2	февруари	 Международен	ден	на	влажните	зони
	 5	март	 Световен	ден	на	енергийната	ефективност
	 22	март	 Световен	ден	на	водата
	 1-ва	седмица	на	април	 Седмица	на	гората
	 22	април	 Ден	на	Земята
	 15	май	 Световен	ден	на	климата
	 5	юни	 Международен	ден	за	опазване		

	 	 на	околната	среда
	 8	юни	 Световен	ден	на	океаните
	 17	юни	 Световен	ден	за	борба	със	сушата
	 24	юни	 Еньовден
	 11	юли	 Световен	ден	на	популациите
	 14	юли	 Глобален	ден	за	борба	с	изгарянето	
	 	 на	отпадъците
	 29	август	 Европейска	нощ	на	прилепите
	 Последният	неделен	 Ден	на	туризма
	 ден	от	август
	 16	септември	 Международен	ден	за	защита	
	 	 на	озоновия	слой
	 22	септември	 Ден	без	автомобили
	 1-ва	събота	и	неделя	 Световни	дни	на	птиците
	 на	октомври
	 4	октомври	 Международен	ден	за	защита	на	животните
	 13	октомври	 Национален	ден	за	почистване	на	
	 	 природните	паркове	в	България
	 31	октомври	 Международен	ден	на	Черно	море	
	 	 (Седмица	на	екологичното	образование	
	 	 и	възпитание)
	 5	декември	 Международен	ден	на	доброволеца

и спорт” в полза на града и младите 
хора, за чиста и красива Варна. Ето 
част от техните мнения: По-актив-
но участие в мероприятията ор-
ганизирани от Дирекцията; Парт-
ньорство по проекти; Обучения на 
децата със специални 
нужди и техните се-
мейства; Подобрява-
не на околното прос-
транство в дворовете 
на Детските градини 
чрез организира-
не на еко-дейности 
в училището или в 
квартала; Системно 
запознаване на де-
цата с проблемите 
от замърсяването на 
околната среда; Обу-
чение на учители и 
директори от експерти, относно 
“Образование за устойчиво разви-
тие”; Повече еко-акции, почиства-
не, залесяване, обучение по бива-
куване, коло-обучение и походи, 
излети, работа с деца, ученици и 
младежи; Предоставяне на добро-
волци за: организатори, водачи на 
походи, инструктори по различни 
знания и умения, работа с деца от 
училищата и детските градини.
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