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БРОЙ 7
Проект “Разбирам и приемам”

Европейски социален фондЕвропейски съюз

Проектът “Разбирам и приемам “ BG051PO001-4.1.05-0109 се осъществява с финансовата подкрепа
по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС,
Схема BG051PO001-4.1.05 

“Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства”.

Етноновини Екип от секцията на етнорепортерите зададе въпроси на ученици участници в дейностите на 
нашия проект „Разбирам и приемам”. Обединяващата им тема е  свързана с особеностите при посещение в 
църковен храм. Екипът  установи интересни закономерности, а именно, че вярата  в БОГ и църквата имат 
изключително значение в днешните динамични и размирни времена за младите хора. Всички те са  изправени 
пред многобройни изкушения и за да им  се устоим  трябват стабилни  ориентири.

Църквите са се насочили в правилната посока и се опитват да спасят душите на децата в ранните им години, 
когато това все още е възможно. След това вече човек трудно се променя и само екстремни и разтърсващи 
събития създават отново шанс за промяна.

Различните  евангелски църкви достигат по-лесно до ромските общности. Причините са много - бедност, 
отчаяние, създаване на общност и внасяне на смисъл в душите им. И в повечето случаи успяват да  променят 
изцяло  живота им.

Православната църква също има наченки на промяна и движение в правилната посока. А тя е, че борбата 
започва от най-малките и това е най-важната битка. Неделните училища, лагери и поклоннически пътувания 
показват пътя.

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на ЕСФ. ЗПГ «Климент Тимирязев» град Сандански 
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може 
да се приеме като официална позиция на ЕС или МОМН.

Дейност 5

На 8 юни родители, ученици, учители  бяха 
поканени да присъстват на представянето 
и дегустирането на гозбите, приготвени от 
участниците в Дейност 6 по проекта.

На 15 юни се проведе Семинар „Как да станем 
толерантни?”, който е част от Информационна кампания 
„Толерантни към себе си, толерантни към другите”.

В семинара участие взеха  ученици от всички дейности по 
проекта. Имаше голям интерес и конферентната зала на СПА 
хотел „Свети Никола” беше пълна. В началото директорът 
на училището със своите  истории разчупи атмосферата. 
Следваха игри, при които отбори, съставени от различните 
етноси,  търсеха решения на поставени задачи. Получи се 
една много позитивна атмосфера.   Всички разбраха, че няма 
етнически различия, когато се представят чувства. 

На 22 юни се състоя Конференция „Толерантност чрез образование”, която е част Информационна 
кампания „Толерантни към себе си, толерантни към другите” . На нея присъстваха представители 
от гимназията, представителите на неправителствени организации, работещи с етническите общности, 
представителите на местните институции. Те изказваха своето мнение и защитаваха позициите си по темата. 
Накрая всеки избра коя теза да защитава – Толерантност или Себеотстояване.

Оформи се тезата, че това са две крайности, и че когато си прекалено толерантен, губиш своята същност, но  
излишното себеотстояване също е  резултат на защитна позиция.  Няма как, ако не си наясно със себе си и със 
своите корени, традиции, ако нямаш своите здрави основи да си привърженик на толерантността, защото и най-
малката обида ще предизвиква отбранителна позиция.



“Разбирам и    
   приемам”

За Църквата и БОГ

Въпроси към Деян, Петя, Бонка, Джесика-
Александра за техните посещения в църквите им 
и за вярата им в Бог.

Коя е точно църквата? Как се казва?
-Евангелската църква, град Сандански! 
-Най-често ходим в нашата църква „Свети Георги”.
От кога ходиш на църква?
-Още от малка.
-Аз посещавам тази църква от много малък.
-Още от малка.
Кой те заведе за пръв път в църква?
-Не помня.
-По принцип,моите родители са вярващи хора и са 
посещавали всеки път и все още посещават. Те са ме 
завели още от малък и там съм израснал.
-За първи път-мама и тате- те са хората, които трябва да 
ме отведат.
Често ли я посещаваш?
- Вече не. Заета съм. Все изниква нещо.
- Да,често я посещавам. Всяка Събота ходя да паля 
свещичка за здраве ,тъй като ходя на Неделно училище.
- Има отделни сбирки- общи служби, женски събирания, 
мъжки и младежки. Има си определен час за тези 
събирания.
Кои младежи посещават църквата? 
- Повечето са роми, но има и българи.
- Посещават я всякакъв вид хора-различни етноси.Също и 
богатите, и бедните.
- И малки, и големи я посещават. Зависи вече от религията 
и етносите.
С какво се занимавате там?
- С много неща – пеем, играем, ходим на лагери.
- Изучаваме неща от Библията, пеем песни, молим се.
  С какво те привлича църквата?
- Обичам да пея и там аз имам тази възможност. Музиката 
е нежна и красива.Усещаш любовта около теб и много 
други неща, които на други места ги няма.
Има млади хора и правим нови запознанства, разбираме 
нови неща, поучаваме се и в същото време хвалим Бог, 
всичко е хубаво.
- Привлича ме изкуството, как са нарисувани иконите и ми 
е интересно да разглеждам.
- Единственото нещо, на което църквата е –вярата, 
надеждата.
Как гледат другите хора на теб,когато разберат, че 
ходиш на църква?
- Всеки различно. Тези, които са против не го приемат. 
Друти го приемат съвсем нормално.
- Има хора,които го одобряват. Има и хора, които казват,че 
това ни пълни главата с глупости.
- Моето впечатление е, че повечето тийнейджъри на 
нашата възраст не посещават църква. Като разберат, че аз я 
посещавам -  те се радват.
Различни ли са хората,които ходят на църква? 
- Различават ги само това, че тези, които ходят знаят какъв 
е смисълът на живота им. Другите също имат смисъл,но те 
не са сигурни в това какво правят и мислят. Ти живееш,но 
не вярваш, че има живот след смъртта. Аз живея и вярвам, 

че има живот след смъртта. 
Много е важно в църквата какво слово се говори  и дали 
вярват в Бог хората. Църквата променя в много малка 
степен човека. Единствено Бог може да промени хората. 
Винаги към добро.
Разкажи нещо за събирането на 12-14 и каква беше 
неговата идея
Имаше много хора дошли в църквата с една и съща цел – 
да научат нещо ново. Да се научат кое е правилно и кое не. 
Дават ти определен стих и се тълкува неговият смисъл.
Църквата е общност от хора, които се събират в една сграда.
Това е едно голямо семейство и е нормално да се подкрепят 
взаимно. Дойдоха младежи от доста градове до 18 год. С 
техните ръководители в църквите.
Нашата църква канят младежи от други градове и който 
иска идва.
Ходили ли сте на други младежки лагери от църквата.
Да, ходила съм и там е хубаво.
Не съм ходила, но съм присъствала на едноседмичен 
младежки лагер в църквата в Хаджидимово.
Ходил съм в Кюстендил. Имало е и младежки конференции 
и общи конференции в Казанлък.

Какво правите на тези лагери?
През деня, ако сме сред природата, а не в църквата – 
чистим, готвим,сервираме, играем разни игри, имаме 
слово, събираме се вечерта около огъня, пеем, говорим си.
Ставаме, закусваме, сутрин, обед и вечер има посещение 
на църквата, молитва, играем. Лагерите ги разделят на 
момичета и момчета, отиват там по-желание с разрешение 
на родителите.
На тези лагери изпадаш в някаква еуфория, губиш 
чувството за време и не ти се иска всичко да свършва. След 
това няколко дена постоянно мислиш за преживяното
Важна ли е за теб вярата в Бог?
Важна е да, защото без нея светът няма да съществува.
Важна, защото всеки един човек, ако се замисли за своите 
трудни моменти, които е преживял, когато е бил сам и 
никой човек не му е помагал. Единствено му е помагал 
Бог и го е изваждал от тях. Бил е до него, когато е нямало 
кой да му подаде ръка.
Абсолютно. Както се казва Исус умря за мен, сега аз ще 
живея за него. 

Месец юни се превърна в месец на обучителните 
семинари и срещи по популяризиране на проекта. 
Очаквайте специален бюлетин за проявите.

На 8 и 9 юни се проведе обучителен семинар за родители 
на учениците, участващи в целевата група по проекта. Бяха 
обсъждани въпроси, свързани с отношенията родител-
дете. Поставени бяха важни теми като проблемите на 
другите етноси при взаимоотношенията им с държавните 
институции и фирмите. 

На 4 юни участниците от Дейност 8 
“Действена добродетел ”  организираха караоке парти за 
учениците, участващи в проекта.  Мястото на изявата беше  
зала Юбилейна, която се намира в сградата на нашето 
училище Земеделска професионална гимназия „Климент 
Тимирязев”.

Нямаше нужда от настоятелни покани, защото фактът, че 
ще има забава беше привлякъл като магнит много ученици 
и учители. Залата беше пълна, голяма част от публиката се 
престраши и стана участник, като застана пред микрофона.
Репертоарът включваше песни от всички жанрове и езици. 
На финала  се постигна договорка партито да продължи и 
по-време на предстоящата екскурзия в края на месеца.


