
Лидерска академия „Момичета управляват нашия свят‖ е сред най-
показателните примери за американската подкрепа за гражданското 
общество в България. За 12 години, в които съществува лагерът, той не 
просто се провежда, не просто събира обучаеми и обучители, не просто е 
незабравима седмица от живота на участниците, той променя съдби. 
Доброволките от Корпуса на мира, които работиха през годините за 
утвърждаването на тази изключителна практика в български условия, 
научиха българските си партньори как да планират, как да работят в екип, 
как да промоцират идеите си, как да набират средства, за да направят 
своите мечти реалност. Те не просто дадоха „рибата‖ на момичетата, а ги 
научиха „как да я ловят‖. Пренасяйки своя опит, те позволиха лагерът да 
стане устойчив и да продължи да се развива.(Лидерска академия ГЛОУ е 
забележително съчетание на младежки ентусиазъм, балансирано 
съчетаване на обучителни игри и занимания и сериозни информационни 
лекции и дискусии в малки групи, обмен на мнения в свободни дискусии, 
развиване на умения по презентиране, дебатиране. Нов момент в 
развитието на академията бе въвеждането на ежегодна социална кампания, 
която направи работата на момичетата още по-видима и значима за 
общността на Велико Търново. Но може би, най-важното е, че тези над 650 
момичета, които са преминали през незабравимата въртележка на летния 
лагер, продължават да работят заедно и формират своеобразно ГЛОУ 
общество в България, Европа и света. 

Теодора Калейнска 

Джоди Стюарт Митева 

Младежка фондация Арете беше основана от бивши доброволци от Корпус 
на мира през 2005 с цел набиране на средства и подкрепа на развиването на 
лидерски умения у младежи в неравностойно положение от България и 
Балканите. От лятото на 2000 година насам членовете на Арете са 
ангажирани с организацията и провеждането на лагерите Заедно напред и 
ГЛОУ.  Аз служих като доброволка от Корпус на мира в България от 1999 до 
2003 и участвах за пръв път в Заедно напред през 2001 и в ГЛОУ през 
2000.  Оттогава насам останах свързана с тези две значими инициативи и 
заедно с моите чудесни колеги—доброволци и български партньори—
спомогнах за разширяването на обхвата, обогатяването на програмите и 
обезпечаване на устойчивостта им.  Невероятно е да се види колко много е 
постигнато в сравнение с първите лагери, какъв е ефектът от работата ни и 
колко много сме постигнали заедно. Според мен няма по-добър начин за 
предаване на опита на Корпус на мира от окуражаването на доброволците 
да прекарват повече време с българските си колеги и да работят заедно за 
да обезпечат продължаването и развиването на всички програми на Корпус 
на мира. 

БЮЛЕТИН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ  
НА КОРПУС НА МИРА НА САЩ В БЪЛГАРИЯ 

Лагери за  изграждане 
на  лидерски умения 

и толерантност  

Февруари 2012 г. 

Брой 2,  година втора 

В броя: 

Теодора  
Калейнска 

1 

Джоди Стюарт 
Митева 

1 

Академия ГЛОУ 2-5 

Лагер Заедно  
напред 

6-9 

Доброволци за  
лагерите 

10 

Наръчници за    
лагерите 

11-
12 

Обяви 12-
14 

Честита  

Баба Марта! 

От екипа на  

Корпус на мира 



Първият Лагер ГЛОУ (абревиатура от английски на Момичетата начело 

на нашия свят) е проведен в Румъния през 1995 по инициатива на 
доброволци от Корпус на мира, а в България за пръв път се организира 
през 2000 година. Лагерът отговаря на емоционалните и образователните 
нужди на подрастващите девойки. 

През 2004 във Велико Търново, България е регистрирана неправителствена 
организация ГЛОУ, която е призвана да обезпечи устойчивост на лагера. 
Организацията е ръководена от и насочена към жените ГЛОУ и мисията й е 
да образова и овластява българските момичета, като им помага да 
реализират своя потенциал като бъдещи лидери. 

Лагер ГЛОУ — Началото* 
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За Лидерска академия ГЛОУ 

Лидерска академия ГЛОУ е плод на сътрудничеството между НПО ГЛОУ и 
активна мрежа от доброволци, Европейския информационен център във 
Велико Търново и 7-членен комитет за планиране, който дава възможност 
на младите българки лидери да развиват и приложат своите лидерски 
умения в практиката. 

По време на провеждането на Лидерска академия ГЛОУ млади български 
момичета в продължение на 7 дена развиват своя потенциал като бъдещи 
лидери. Всяко лято 70 млади жени на възраст между 14 и 18 години се 
събират във Велико Търново и прекарват няколко незабравими дни заедно. 
По време на лагера те придобиват увереност и развиват своите лидерски 
умения. С помощта на внимателно подбрани групови дейности, семинари 
по актуални теми и доброволчески акции участничките се научават да 
бъдат активни граждани и лидери. От 2000 година до сега, повече от 732 
девойки са участвали в лагера. 

Лидерска академия ГЛОУ си поставя за цел да развие самоуважението, 
лидерските и комуникационните умения, уменията за целеполагане и 
вземане на решения, а така също да информира участничките по актуални 
тези като злоупотреба с наркотици, сексуално здраве, хранителни 
разстройства, неприкосновеност на личния живот при използване на 
интернет и опасностите на трафика на хора. Дейностите по време на 
лагера са изцяло на английски език и включват разнообразни 
интерактивни форми като игри, симулации, дискусионни групи, 
семинари, гост-лектори и доброволчески инициативи в служба на 
общността.  

Участничките в Академията са организирани в регионални ГЛОУ групи, 
които инициират дискусии по места по темите от лагера. Момичетата, 
които учат в университети или работят, са посланички на Академия ГЛОУ 
и на нейните идеали не само в България, но и по света. Те са настоящето и 
бъдещето лице на българското общество и неговия преход. 

Екипът на Академия 
ГЛОУ 

Социална кампания 
по време на лагера 

От 2011 Лагер 
ГЛОУ вече се 

казва Лидерска 

академия 
ГЛОУ. 



Разкажете ни за себе си. 

В момента се занимават с градско планиране в Ню Йорк, но през миналата 
година бях доброволка към Корпуса за краткосрочна помощ във Фиджи. 

Разкажете ни за лагера през 2001 година? 

Лагерът се проведе във Варна и продължи една седмица. Фокусът беше 
върху самоуважението, женското здраве, доброволчеството в служба на 
общността и работата в екип, като всички дейности бяха на английски. 
Спомням си, че всяка сутрин се подреждахме в кръг и отговаряхме на 
въпроси, които теглехме от една кутия…въпросите бяха най-разнообразни 
и всеки можеше да зададе въпрос и анонимно. Това даваше повече свобода 
на момичетата. Моята любима дейност беше доброволческата инициатива: 
ние решихме да почистим плажа на Варна. Не само беше добре за 
момичетата, но и показа на обществеността на Варна, че участничките в  
лагера имат активна гражданска позиция.  

Много ми харесваше и боядисването на текстил. Това е много популярно 
занимание в Америка и всички момичета участваха с удоволствие! 

Какви са впечатленията Ви от Лагер ГЛОУ? 

Според мен лагерът беше чудесен. Това е едно от най-хубавите неща, които 
съм правила през живота си и съм щастлива, че все още съм ангажирана с 
лагера. Този май ще посетя България и ще се срещна с някои от новите 
момичета, ангажирани с лагера. 

Как работихте съвместно с българите от екипа? 

Сътрудничеството ни беше много успешно. Доброволците от Корпус на 
мира бяха старши отговорници, а българските момичета, участници от 
минали години—младши отговорници, и се сработихме чудесно. Всеки 
научи нещо от другите: ние предложихме някои идеи от опита си в САЩ, а 
момичетата ни помогнаха да ги поставим в българския културен контекст. 

Коя беше най-голямата трудност при организацията на лагера? 

Най-много трудности срещнахме при набирането на средства. Планът ни 
беше да кандидатстваме за финансиране към американското посолство, но 
в последния момент се оказа, че това не е възможно. За наш късмет, успяхме 
да се включим в последния момент и да получим средства чрез програмата 
за малки проекти СПА към Корпус на мира. 

Най-голямата трудност на лично ниво беше, че бях само на 23 години. Като 
директор на лагера имах много отговорности, въпреки че бях най-младата 
от доброволките, участващи в него. В началото се притеснявах много, но в 
края на краищата всичко мина добре, а аз придобих много нови умения в 
областта на писането на проектопредложения, логистиката, ръководството 
на екип и  връзките с обществеността. 

Коя беше най-голямата трудност при провеждането на лагера? 

Набирането на средства. 

Смятате ли, че такива лагери са полезни? 

Разбира се! 

Хайди Гормън—Лагер ГЛОУ 2001 
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По време на лагера 

Хайди Гормън 

Хайди Гормън 
34-годишна 

Доброволка в 
Ботевград от 
2000 до 2002  
Директор на 
Лагер ГЛОУ 

2001 



Разкажете ни за себе си. 

Аз съм бакалавър по Международна икономика и в момента учи за 
магистърска степен по Управление на европейски проекти. Работя като 
специалист стратегическо снабдяване към Ингерсол Ранд. 

Какви са най-полезните неща/умения, които научихте по време на 
участието си в Лидерска академия ГЛОУ?  

Научих се да бъда лидер на собствения си живот. Това беше най-важното. 
След участието си в ГЛОУ вече знаех какво искам да постигна и как да го 
постигна. Започнах да работя за постигане на целите си да стана успешен 
млад човек с глобално мислене, но локално въздействие. Друго нещо, което 
научих, беше работата в екип. Знам, че тази дума се е превърнала в клише и 
се споменава стотици пъти в медиите, но всъщност малко от хората 
притежават това умение. ГЛОУ ми показа, че работата в екип не означава 
просто да не се ядосваме, като работим с другите, а да бъдем толерантни, 
търпеливи и фокусирани върху крайната цел, независимо от 
обстоятелствата.  

Как Ви повлия участието в Академия ГЛОУ? 

Повлия ми в голяма степен, защото ми помогна да осъзная потенциали са и 
да го реализирам пълноценно. Хората, с които се срещнах там, ме 
вдъхновиха и ми показаха, че няма невъзможни неща, ако сме мотивирани 
и всеотдайни. Нещо повече, аз се включих в групата на успешни млади 
хора, които са бъдещи лидери.  

Какво ще кажете на младите момичета, които се колебаят дали да 
участват в Академията? 

Ако имате дори и минимални лидерски заложби, ГЛОУ със сигурност ще 
Ви помогне да ги развиете. През годините ГЛОУ е променила живота на 
стотици млади момичета, тъй като им е помогнала да осъзнаят своя 
потенциал и да си поставят цели. ГЛОУ ще Ви мотивира и вдъхнови да 
преодолеете ограниченията си. ГЛОУ е уникално и неповторимо 
преживяване. Селекцията на участниците е сериозна, но ако имате шанса 
да Ви изберат, ще можете да разберете какъв човек искате да станете и да 
постигате целите си. 

Опишете Лидерската академия ГЛОУ с една дума. 

Галя Шишкова—Лагер ГЛОУ 2004 
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Галя Шишкова 

По време на сесиите 

Галя Шишкова 
24-годишна 

Родена в 
Каварна 
Живее в 
Брюксел, 

Белгия  
Лагер ГЛОУ 

2004 

Допълнителна информация за Лидерска академия „ГЛОУ”  

може да бъде намерена на  

сайта на Академията www.bgglow.com  

и на официалната фен страница на Академията във Фейсбук 

https://www.facebook.com/academyglow 

http://www.bgglow.com/
https://www.facebook.com/academyglow


Екатерина Гичева—Лагер ГЛОУ 2008 

Ботевград, България– в момента в Глазгоу, Великобритания 

На първо място, намерих много истински приятели, с които все още 
поддържам връзка. Имах шанса на работя с изключително талантливи, 
креативни, всеотдайни и вдъхновяващи хора, което ми помогна да намеря 
положителни модели за подражание, което е много важно в крехката 
възраст 14-18 години. И на второ място, аз станах по-трудолюбива и 
постоянна и започнах да се интересувам повече от това, което става в света 
около мен. 

Как Ви повлия участието в ГЛОУ? 
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Екатерина Гичева 

Ива Иванова—Лагер ГЛОУ 2009 

Каварна, България 

ГЛОУ ме направи много по-комуникативна и амбициозна. Запознанството 
с толкова много момичета, обмяната на идеи и опит бяха страхотен стимул 
за мен. Аз съм убедена, че ГЛОУ наистина промени живота ми във всяко 
едно отношение, разшири хоризонта ми и допринесе за развитието ми като 
личност и за бъдещата ми реализация. 

ГЛОУ в една дума: Изключителна. 

Ралица Петрова—Лагер ГЛОУ 2010 

Стара Загора, България 

Аз станах много по-уверена по време и след Академията ГЛОУ и смятам, че 
вече съм достигнала онова здравословно ниво, към което винаги съм се 
стремяла. Сега ми е много по-лесно да прощавам и на себе си, и на другите, 
като в същото време съм амбициозна и имам ясни цели. Освен това, 
срещата с тези образовани и културни млади жени ми доказа, че всичко е 
възможно, ако наистина го желаем. Сега ми е много по-лесно да не 
обръщам внимание на негативните неща и да не се отчайвам, независимо 
от трудностите. До голяма степен благодарение на ГЛОУ, аз знам какво е да 
живееш красиво и съвършено. 

ГЛОУ в една дума: Овластяваща. 

Николета Безергянова—Академия ГЛОУ 2011 

Хасково, България 

ГЛОУ ми повлия изключително много. Участието в лагера ме промени като 
личност—станах по-силна, осъзната и отворена към света. Намерих много 
нови приятели и реших да участвам отново в ГЛОУ, този път като 
отговорник. За мен това е само началото на едно дълго пътешествие! 

ГЛОУ в една дума: Вдъхновяваща. 

Ива Иванова 

Ралица Петрова 

Николета Безергянова 



През юли 2001 година 70 ромски младежи от цяла България се включиха в 
лагера ―Заедно напред‖, организиран от Младежка фондация Арете във 
Варна и Велинград. В лагерите―Задно напред‖ от 2000 година досега са 
участвали почти 300 младежи. 

Идеята на първите лагери е да се даде възможност на мотивирани млади 
роми от България да изградят лидерски умения и самочувствие и да 
преодолеят дискриминацията, с която се сблъскват. Целта на лагерите и 
тогава, и сега е да информират участниците и да ги мотивират да подобрят 
живота си чрез образование и по-активна роля в живота на общностите си.  

"Лагерът е уникално преживяване и спомените от него ще останат за цял 
живот" споделя участничката Тереза Борисова от София. "Тези 10 дена са не 
само за забавление, но също така възможност за създаване на нови 
приятелства. Ние се мотивираме да продължим образованието си, 
научаваме се да бъдем горди от етническия си произход и да не се 
срамуваме от него. 

С помощта на интерактивни сесии, гост-лектори, дебати и дискусии, 
участниците придобиват важни умения и се сприятеляват. На една от 
сесиите    д-р Йосиф Нунев, експерт от Министерство на образованието и 
науката,  им разказва за историята на ромите и интеграцията в училищата. 
Участниците обсъждат различни теми, като дискриминацията и ролята на 
медиите, ценността и важността на многообразието в обществото. "По 
време на лагера научихме как да интегрираме ромите в обществото и как 
да променим стереотипите за ромите" казва Росен Йорданов от Сливен. 

В допълнение към дискусиите в големи и малки групи, участниците 
придобиват някои практически умения, от полза за образователното и 
кариерното им развитие. Людмила Живкова от Младежката студентска 
организация ги запознава със стипендии и стажове в България и ЕС, за 
които могат да кандидатстват. Те се учат да пишат мотивационно писмо, 
CV и да се явяват на интервю. Виолета Найденова от Института Отворено 
общество в Будапеща споделя своя личен опит и възможностите за 
професионално развитие и продължаване на образованието. Според 
Валерия Каменова от Монтана “трябва да сме по-упорити и да не се 
срамуваме, че сме роми. Освен това трябва да продължим образованието си, 
защото това е много важно". 

През последният ден на лагера участниците имат на разположение малка 
сума, за да се ангажират в дейност в полза на обществото. Участниците и в 
двата лагера участват с голямо желание и решават да посадят дървета в 
Аспарухов парк във Варна и в парка на детския център в Пазарджик. По 
този начин те допринасят нещо за общността и демонстрират тяхната 
гражданска отговорност.  

Младежка фондация Арете вярва, че тези лагери допринасят за 
повишаване на мотивацията, самочувствието и устойчивостта на 
участниците, за създаване на контакти между тях—все неща, които водят до 
повишена активност и засилено желание да се участва активно  в живота на 
училището и общността. Арете очаква да организира лагери през лятото на 
2012 година и в градовете Сливен и Монтана, което ще даде възможност на 
повече млади роми да се включат в тази вдъхновяващи инициатива.. 

Младежка фондация Арете—Заедно напред* 
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младежи с 
потенциал,  
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социалните и 
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Бях десетокласник в средното училище в родния ми град Върбица. Година 
преди това бях решил да участвам в лагер, който щеше да се проведе в 
Гърция. За съжаление, не успях да осъществя тази своя мечта. Може би 
поради тази причина бях искрено заинтригуван, когато видях обява за 
един друг лагер, наречен ―Освободи ума си‖. Прочетох обявата внимателно 
и си казах: ―Не трябва да отлагам, ще кандидатствам.” 

Честно казано, до този момент нямах никакви амбиции да продължа 
образованието си в университет. Попълних документите за кандидатстване 
за лагера и написах есе на тема ―Защо се гордея с моя етнически произход и 
наследство и как това влияе на развитието на общество?”. Темата не беше 
лесна за мен, защото аз съм ром. Трудно е да се критикуват хората, но е 
много по-трудно да се оценяват добрите им страни, особено когато става 
дума за ромите. Изпратих документите за кандидатстване и ми отговориха, 
че ще се свържат с мен по-късно.  

Резултатът дойде по-скоро, отколкото очаквах. Обадиха ми се да ми кажат, 
че се одобрен. Това беше първото признание, което получих. Почувствах се 
страхотно. Това беше първото ми посещение на голям град. Първото ми 
самостоятелно пътуване. Всъщност, това беше един от най-важните 
моменти в моя живот. Майка ми също беше щастлива и ми пожела всичко 
най-хубаво, когато ме изпрати на автобуса, който щеше да ме докара до 
морето. 

На лагера за първи път се запознах с историята на ромите. Беше 
невероятно. Часовете минаваха като минути. Както казваме в България, 
―Хубавите неща свършват бързо‖. На лагера за първи път се запознах с 
истински американци. Научих много за образованието, разнообразието и 
равноправието в обществото, толерантността и други важни неща, като 
смисъла на живота. Не знам как точно, но лагерът ни помогна да се 
сближим. Струваше ни се, че сме част от приказка, а не от истинския живот. 
Участниците бяха от пет различни етнически групи. Въпреки различията 
ни, ние се уважавахме и се сприятелихме. Обикновено различията ни 
разделят, но на лагера беше различно.  

Една година по-късно разбрах, че ще има още един лагер. Исках да 
участвам отново, макар че беше малко егоистично от моя страна. Поканиха 
ме и на втория лагер и отново намерих нови приятели и научих много нови 
неща. На следващата година вече участвах като отговорник в лагера. Бях 
поласкан от поканата, а след една година вече участвах в четвъртия си 
лагер, който беше също толкова невероятен, колкото и предишните три. 
Чудесно е да имаш приятели из цялата страна, а с всеки следващ лагер 
броят им се увеличаваше.  

Целта на лагерите е да развият потенциала на младите хора, а така също да 
се създадат условия за интеркултурен диалог. Горд съм да заявя, че аз съм 
продукт на тези лагери. Пред тях бях най-обикновен ученик. Сега съм 
студент и уча журналистика в един от най-добрите университети на 
страната, редактирам вестник, пиша за други вестници, имам много 
приятели. Тези лагери са невероятни. Те правят хората по-добри и 
хуманни. Щастлив съм, че съм част от едно невероятно семейство, 
съставено от участниците в тези лагери. Лагерите трябва да продължат, 
защото те помагат на хората да се развият, мотивират децата —аз съм едно 
от доказателствата за това. Винаги ще подкрепят тези лагери, защото те ми 

Огнян Исаев—С мои думи 
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Огнян Исаев 

Плакат за лагера 

Огнян Исаев е 
журналист на 

свободна 
практика с 

публикации в 
български и 

чужди издания.  



Казвам се Галина Николова от гр. Кюстендил. Към момента съм студентка в 
Югозападен университет „Неофит Рилски‖, Благоевград, в професионално 
направление Икономика. През 2007 г. получих информация за ученически 
лагер „Заедно напред‖. Мястото на събитието беше Бургас – до морето. 
Заинтересована, що е то лагер и какво се прави там, аз бързо си пуснах 
документите за участие.  Няколко седмици по-късно получих обаждане, че 
съм одобрена. Бях много щастлива. 

Дойде деня, в който заминах за Бургас, за да участвам в лагера. Бях толкова 
развълнувана, че цяла нощ по пътя във влака не бях мигнала. Още си 
спомням как две високи момчета, облечени в сиви тениски държейки 
огромен плакат „Заедно напред‖ ме посрещнаха. Още там, на гарата, 
когато пристигахме от различни градове, видях различни ученици и 
характери - усетих, че този лагер ще бъде интересен. Лагерът беше в Атия, 
Бургаска област. Никога не бях ходила там. Там на това място се промени и 
моя живот. 

По време на лагера се почувствах като героиня от  тийнейджърски филм, а 
сюжетът бе следния: много младежи от цяла България, облечени в еднакви 
тениски, посещават лекции, участват в игри, дискутират проблемите на 
младите хора в България и търсят алтернативни решения, хранят се заедно, 
спят заедно, ходят на плаж и дискутират като обменят информация, която  
не са знаели до онзи момент. Изключително интересно ми беше да се 
запозная с доброволците от Корпуса на Мира, на които аз гледах като 
„американци‖.  Толкова усмихнати хора, които са готови да поговорят с 
теб, да те научат да плуваш, да ти покажат как да дефилираш за ревюто в 
последния ден, да те поправят когато не говориш правилно английски, с 
цел да ти помогнат да се научиш. 

Разликата между филмите и лагерът е, че първото има своя край, а второто 
за мен никога няма да свърши. Лагерът  ще го помня през целия си живот. 
Той за мен не е свършил и никога няма да свърши, защото най-малкото, 
което  ми остана, са многото приятели, с които до днес си общуваме и 
срещаме. И където и да отида в България, аз знам, че има къде да 
пренощувам. 

За мен „Заедно напред‖ е повече от лагер. Той е повече и от една книга, 
която съм прочела, защото ми даде много. Лагерът ми даде амбиции да уча, 
желание да съм някой в обществото, мотивация да постигна нещо, стимул 
за това да бъда човек, който е посочван за пример в своята общност. Аз 
научих много за различните възможности, които има един младеж за 
преодоляване на определена трудност. Научих какво е това 
дискриминация, Хелзинкски комитет, каква е историята на ромите и защо е 
важно да имаш добро образование.  Ролевите игри от лагера ме поставиха в 
ситуации, в които аз реално мога да бъда и ми показаха как трябва да 
реагирам. 

Често съм се питала дали, ако не бях ходила на такъв лагер, бих била това, 
което съм днес – завършила с отличие средното си образование, студентка 
вече втори курс. Момиче, което активно участва в дейности и кампании на 
граждански организации. Момиче, което с гордост казва, че е ромка. 
Момиче, което обяснява на децата в махалата колко е важно да учат и защо. 

Галина Николова 
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Тереза Борисова 

18, София 

Бих посъветвала всички млади хора да се заинтересуват от лагерите и да се 
възползват от възможността да участват. Лагерът е уникално преживяване, 
което оставя спомени за цял живот, защото тези 10 дена не са само 
забавления, но и нови приятелства, стимул за продължаване на 
образованието и чувство за гордост от произхода ни. 

Как Ви повлия участието в лагера “Заедно напред” ?  
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Тереза Борисова 

Любка Георгиева 

19, Пирдоп  

Първо искам да споделя, че съм много доволна от участието си в лагера 
―Заедно напред‖ във Велинград. Надявам се да участват и в други 
инициативи на Младежка фондация Арете. Всичко, което ни обещаха в 
началото, беше изпълнено. По този начин ние доказахме на децата и на 
другите хора, че от младите хора има полза. 

Росен Йорданов 

18, Сливен 

За мен лагерът беше добра комбинация от полезни и уникални 
преживявани, които ще останат в спомените ми завинаги.  Научихме как да 
интегрираме ромите в обществото и как това може да допринесе за 
промяна на негативните стереотипи за ромите. Лагерът ме промени, 
защото преди това ме беше срам да кажа, че съм ром или циганин, но след 
него вече не се притеснявам да кажа ―Аз съм ром‖. Намерих приятели за  
цял живот, за което съм много благодарен.  

Валерия Каменова 

19, Монтана 

Лагерът ме промени много: станах по-отговорна и по-настоятелна в 
достигането на целите си. По време на лагера научих много полезни неща, 
които ще използвам. Трябва да сме по-последователни и да не се 
срамуваме,че сме роми и най-важното, да продължим образованието си. 

Любка Георгиева 

Росен Йорданов 

Валерия Каменова 

Методинка Борисова 

16, Враца 

За мен лагерът беше място, където имах възможност да се срещна с 
образовани роми, които ми дадоха съвети как да продължа образованието 
си и да се реализирам.  

Методинка Борисова 



Доброволци за лагерите за развиване на                     
лидерски умения и толерантност 
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Лагер в Пловдив 

Доброволци и  
участници в лагер 

Тези деца 

докоснаха 

сърцето ми по 

начин, който не 

подозират, и 

споменът за тях 

ще остане 

завинаги в мен. 

По време на лагера децата участваха в активностите заедно и по този начин 
се сприятеляваха—нещо, което не е толкова лесно да се случи в Ракитово 
при други условия. Фактът, че ромски деца учат сега в масовото училище 
само по себе си е огромен успех. Те се чувстват по-спокойни, защото 
познават някои от децата от лагера. Този проект показа на колегите ми и на 
мен, че с упорита работа и търпение, успехът е възможен. Надявам се, че 
този успех се продължи и в бъдеще.  

Емили Волнер, Ракитово, 2007-2009 

Беше чудесно да  видя, че лагерът се осъществява и оказва положително 
въздействие на момичетата, които участват. Най-хубавото беше да видя как 
участничките пристигаха като едни ентусиазирани момичета, а си тръгват 
като мотивирани лидери.  

Чувала съм от други доброволци, че момичетата-участнички в лагера 
основават по места клубове ГЛОУ, в които Iсподелят с останалите момичета 
това, което са научили на лагера.  

Ашли Солтис, Стражица, 2007-2009 

Беше невероятно, че участваше цялото село—и българи, и роми. За нас 
беше удоволствие да предложим нещо ново и вълнуващо на деца в 
неравностойно положение, които обикновено не са обект на много 
внимание и нямат достъп до извънкласни дейности. За моята организация 
беше важно да предложи нещо различно на хората от селото и да ангажира 
децата.  

Тъй като по-голямата част от населението на селото са роми, ние 
включихме и семействата на децата. Родителите също искаха да се научат 
да играят американски футбол и ние прекарахме няколко чудесни часа 

Най-големият ни успех беше да видим как 30 деца пристигнаха в началото 
на лагера разделение на групи—роми и българи—а накрая се разделиха 
като приятели за цял живот. Децата се научиха да преодоляват бариерите, 
които ги разделят, и да бъдат не просто съученици, но и приятели. 

Катлийн Филкинс, Самоков, 2007-2010  

Най-вълнуващото преживяване за мен през двете години на службата ми 
беше да наблюдавам как децата свикваха с нова, непозната среда, 
сприятеляваха се с други деца и се развиваха като личности. 

Алекса Белмонт, Пищигово, 2006-2008  

Чрез участието ми в летните лагери ―Заедно напред‖ аз успях да допринеса 
за положителна промяна в живота на някои млади хора от моята общност.  
По време на лагера аз общувах  с младежите и имах възможност да оценя 
техния потенциал. Вярвам, че те също осъзнаха, че имат потенциал.  
Вярвам, че работата ми в ―Заедно напред‖ - както с българите, така и с 
американските доброволци, беше изключително успешна и ползотворна. 

Натали Морнинг, Върбица, 2006-2008  



Наръчници за лагери 
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Искате да организирате лагер за изграждане на лидерски умения?  
Или Ви трябват нови активности? Ние ще Ви помогнем. 

В наръчниците за лагери, представени по долу ще намерите полезна информация,  
която можете да използвате наготово или да я адаптирате според нуждите си.  

Независимо какво Ви трябва - активности за запознаване на участниците,  
други  активности, примерно разписание или програма за лагер,  

идея за тематичен лагер—можете да го намерите. 

Всички наръчници са на английски, в електронен формат. 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАГЕРИ 

Наръчник за лагери ГЛОУ за доброволци от Корпус на мира е чудесен помощник за всяка група или 
организация, която иска да организира лагер.  

Учете се от другите и надграждайте върху техния опит—в наръчника е събрана информация от 
материали, разработени от доброволци от Корпус на мира от 14 страни, които са организирали 
лагери ГЛОУ и споделят своя добър опит и разнообразни идеи за активности. 

TВъпреки че е написан за доброволци, може да бъде използван и от техните местни партньори—
съдържа детайлни инструкции, описани стъпка по стъпка, и лесни за адаптиране за всякакъв вид 
лагери, не само за момичета. 

Планиране, срокове, списък със задачи  Създаване на организационен комитет 

Определяне на цели и подцели    Разработване на бюджет 

Идеи за набиране на средства   Примерни активности  

Примерни формуляри    Активности след приключването на лагера 

Това е един чудесен ресурс, възползвайте се от него! 

 

ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛАГЕР 

Наръчник за организаторите на Лагер ГЛОУ в България през 2009 година дава пълна и подробна 
информация за организиране на седмичен лагер. Това е един модел на добре планиран лагер, с 
описание на разнообразни дейности за цялата продължителност на лагера—от приветственото 
писмо към участниците, през полезна информация и контакти, до подробна програма на лагера и 
описание на активностите. 

Въпреки че активностите са използвани в лагер за момичета-тийнейджърки, те могат лесно да 
бъдат адаптирани и за момчета и смесени групи, а така също за различна възраст. Всяка активност 
е добре описана и включва необходимото време и материали за изпълнението й, както и 
инструкции за организаторите и допълнителни теми за дискусия. 

Активностите са групирани според следните теми: работа в екип и лидерски умения, ценности, 
комуникация, справяне с конфликти, вземане на решения, целеполагане, ценности, 
дискриминация и толерантност, ролята на половете, домашно насилие, самочувствие, българска 
идентичност, здравословен начин на живот, влияние от страна на връстниците, наркотици и 
алкохол, сексуално образование. Наръчникът включва и активности за запознаване на участниците 
и цитати. 

В допълнение към Наръчника за организатори има и Наръчник за участниците в лагер ГЛОУ 2009 



НАРЪЧНИК ЗА РОМСКИ И МУЛТИЕТНИЧЕСКИ ЛАГЕРИ 

Наръчникът за лагери Заедно напред е още един пример на полезен ресурс за организатори на 
лагери. Наръчникът е разработен за едноседмичен лагер и включва програма, подробно описание 
на всяка дейност с посочени цели, необходими материали, продължителност и въпроси за 
дискусия. 

Въпреки че някои от активностите могат да бъдат използвани и за друг тип лагери, повечето са 
насочени към проблемите на ромите в България. 

 

НАРЪЧНИК ЗА ЛАГЕР ЗА МОМЧЕТА 

Лагер за момчета TO-BE е създаден по модела на Лагера ГЛОУ за момичета. Целта му е да окуражи 
младите българи да изграждат умения за целеполагане, вземане на решения и комуникация, а 
също така качества на лидери. В допълнение към това, лагерът окуражава социалната 
ангажираност и доброволчеството сред младежите. 

Също както и останалите наръчници, и тук има материали, които могат да бъдат използвани от 
всички, въпреки че дейностите и дискусиите са насочени предимно към момчетата и младежите. 

 

Въпреки че наръчниците са съставени за определени групи, информацията и дейностите в тях   
могат да се използват за различни групи. 

Наръчници за лагери 

Стр. 12 Лагери за изграждане на лидерски умения и толерантност  

СЕМИНАР ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ 

На 28 и 29 март в Сливен ще се проведе семинар за предаване на опит. На семинара са 

поканени наши бивши и настоящи партньори, които са изявили желание да поемат и 

продължат някоя от успешните програми на Корпус на мира в България, както и 

доброволци от последните две групи.  

На семинара ще бъдат представени програмите и материалите, разработени към тях и ще 

бъдат дискутирани начините за обмен на опит и постигане на устойчивост. 

Ако не получите покана за семинара, но проявявате интерес към някоя от програмите, 

можете да се свържете с нас, за да участвате в някой от бъдещите семинари, които ще 

бъдат организирани. 

Друга възможност е да работите с доброволец или група доброволци, които ще посетят 

вашата организация и ще проведат обучение по програмите, към които проявявате 

интерес. 

От екипа на Корпус на мира—България 



Обяви 

Стр. 13 Брой 2 ,   година втора  

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ „ГЛОУ” 2012 

 

 

 

През 2012 година Лидерска академия „ГЛОУ‖ ще се проведе в периода 19-26 август в град 
Велико Търново. 

Кандидатстването става чрез попълването и изпращането на формуляр (на английски 
език), в който се съдържа лична информация за участничката, отговори на въпроси и 
кратко есе, както и две препоръки (една на български от учител, треньор, преподавател и 
една на английски език - от учител по английски, който може да оцени умения на 
кандидатката по езика). Документите за кандидатстване ще бъдат публикувани на 
официалния сайт на Академията -  www.bgglow.com на 26 март 2012г. Попълнените 
документи /формулярът, както и препоръките/ се приемат само по електронна поща на 
e-mail: campglowbg@yahoo.com. Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви 
е javascript, за да го видите.  

Краен срок за изпращане на документите: 1 юни 2012 г.  

Процес на селекция: Участниците в Лидерска академия ГЛОУ 2012 ще бъдат 
селектирани от комисия, съставена от представители на Сдружение „ГЛОУ‖ и 
доброволците от Корпуса на мира в България, включени в организацията на Академията. 
Избраните от комисията участници в Лидерска академия ГЛОУ 2012 ще бъдат уведомени 

най-късно на  03 юли 2011 г.  

ЛАГЕР “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2012 

 

 

 

Младежка фондация "Арете" ще проведе четири седемдневни лагера за развитие на 
лидерски умения "Заедно напред" през 2012 година за младежи от ромски произход на 
възраст от 16 до 21 години от областите Пазарджик, Сливен, Шумен и Монтана. Те ще се 
проведат през месец юли и август, близо до морския бряг.  

Кампанията за набиране на участници за лагерите ще стартира в началото на месец 
април.  

Информация за процеса за кандидатстване ще бъде публикувана на интернет 
страницата на Младежка фондация "Арете" http://www.areteyouth.org/ .  

За въпроси или допълнителна информация, можете да изпратите имейл на 
програмния ръководител на програма "Заедно Напред" Миглена Йорданова на 
miglena@areteyouth.org или да се обадите на телефон 02/9809021. 

http://www.bgglow.com/
mailto:campglowbg@yahoo.com
mailto:miglena@areteyouth.org


ЕСЕТА И СНИМКИ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ПРИЯТЕЛСТВОТО ВИ С ДОБРОВОЛЦИ  

Във връзка с приключването на дейността на Корпус на мира в България през юни 2013 година, 

бихме искали да съберем и публикуваме впечатления от съвместната дейност и живот на 

доброволците и техните български сътрудници и приятели. 

Моля изпращайте ни на pc@bg.peacecorps.gov есета и снимки, които са запечатали вълнуващи 

моменти и спомени от годините, прекарани заедно. 

Настоящите и бившите доброволците също участват в подобен проект. 

Нека да съберем и споделим тези хубави спомени. 

От екипа на Корпус на мира—България 

Програма Ресурс 

В помощ на учителя Комплект материали за обучение на учители „Teacher Toolbox” 

Дневник на учителя по английски език „TEFL Planner” 

Наръчник за състезание по правопис на английски език „Spelling Bee” (разработва се) 

Специално образование Материали в сферата на специалното образование 

Лагери и извънкласни 

форми 

Комплект материали „Лагер в кутия‖ (Camp in a Box Toolkit) 

Междуетнически /ромски лагер 

Лидерска академия за момичета (―GLOW”) 

Лагер за момчета (―TO-BE”) 

Умения за самостоятелен 

живот 

Наръчник за развитие на умения за живот „Life Skills Manual” 

Комплект материали за превенция на трафика на хора „ATIP toolkit” 

Здравно образование Обучителни планове и материали за дейности по превенция на ХИВ/СПИН 

Планиране  и разработване 

на проекти 

Наръчник за планиране и разработване на проекти „PDM Handbook”  и обучителни 

планове 

Доброволчество и учене 

чрез служба за другите 

Наръчник по доброволчество „V2 Handbook” 

Ръководство на доброволци Наръчник за доброволеца ―Volunteer Handbook” 

Разработване, мониторинг 

и оценка на програми и 

обучения за доброволци 

Наръчници „P&T Booklets” 

Обучение по български 

език 

Учебници и други пособия за изучаване на български език „PST and IST language materi-

als” 

Междукултурно общуване Учебници и други пособия за междукултурно общуване „PST and IST Cross-cultural ma-

terials” 


