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УВОД ИНТЕРВЮ

Екипът на Територия Европа 
Найд, Од и Соня

Какъв е интересът на списание  
The Junior mag за работата ви  
в Европа?
The Junior mag е силен образователен 
инструмент. Той може да насърчи обмена 
между няколко проекта, държави  
и т.н. Това е възможност да изградим 
заедно с децата конкретна, осезаема 
подкрепа, която носи техния глас, 
тяхното мнение, техните надежди... 
Резултатът, неизбежно красив и богат,  
им дава възможност да работят върху 
самочувствието си, да открият тема, 
практика. Освен това тя дава гласност  
на това, което правим, като 
същевременно повишава 
осведомеността за проблемите,  
но и за потенциала на населението,  
с което работим. И накрая, тя е част  
от подхода на Помощ и дйествие  
за придружаване, съвместно изграждане 
и овластяване.

Какви са действителните  
(или частичните) резултати  
в сравнение с очакваните?
Понякога резултатите надхвърлят 
очакванията. В България, например, 
нашият партньор, организацията „Лекари 
на света», се възползва от възможността 
да предложи резиденция за художници. 
Благодарение на стенописите си и на 
силната подкрепа и търсене от страна  
на жителите, художникът на графити 
промени облика на квартала за няколко 
седмици. Художниците, участващи  
в проекта в трите страни, също често  
са „откривали» реалности и население  
и за много от тях това е променило 
визията им. Чрез това, което могат да 
предадат на външния свят след този 
опит, те участват и в промяната на 
начина, по който останалите гледат  
на тези уязвими и маргинализирани 
групи от населението. Бихме искали  
да благодарим на партньорите, които 
вложиха толкова много време и усилия  
в този проект. 

Д
етското списание The Junior 
mag дава глас на децата, 
участващи в образовател-
ните проекти, които Aide et 

Action подкрепя. През 2020 г.  
те бяха бенинци, буркинци, 
французи, индийци, непалци, 

румънци, виетнамци, сене-
галци или тоголци и в сър-

цето на пандемията COVID 19 
споделиха с нас своите чувства, мнения и мисли...

В този нов брой организацията „Помощ и действие“ би искала да 
подчертае изразяването на децата, живеещи в бедни условия на 
живот, подкрепени от нашите партньори в Европа: Stea (СТЕА) в 
Румъния, Ecole enchantiée (Омагщьосано училище) във Франция 
и Médecins du Monde (Лекари на света) в България.

За да подпомогнем изразяването на децата и способността им да 
представят себе си, поканихме нашите партньори да проведат 
работилници на тема „Разкажете ни мечтите си за утрешния ден» 
с артистичен съпровод по техен избор (режисьор, фотограф, 
писател, илюстратор, художник на графити и т.н.).

Ако това първо сътрудничество между тези три страни, където 
работим в Европа, по отношение на артистичните подходи има 
амбицията да развие способности и таланти, то също така има за 
цел да разчупи и да насърчи общуването между различни групи.

За нас и за нашите партньори няма съмнение, че смесването на 
педагогиката и художествената практика позволява социална 
еманципация чрез образование. Надяваме се, че четенето на 
това списание ще ви убеди в това!! 

 Какво трябва да знаете   
Педагогическият наръчник, който се предоставя при 
поискване, помага на фасилитаторите и учителите да 
провеждат семинари с 8-10-годишни деца по тази тема.

 За контакт:

aude.des.abbayes@aide-et-action.org

Соня Винолас, 
координатор на екип Територия 
Европа на Помощ и действие
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РУМЪНИЯ

О
т 2004 г. насам 
СТЕА работи 
в Сату Маре, 
Румъния, за 

социалното и образова-
телното приобщаване 
на ромското население 
на Сатмарел, беден 
квартал в града. Помощ 
и действие придружава 
СТЕА от 2018 г. насам. В 
продължение на четири 
месеца децата (Санду, Мадалин, Елисей, Лука, Михаела, Ремус, Зиана, 
Адриан, Ева, Риана, Ерик, Адриана, Диана, Патрисия, Йоан, Даниела и 
Фабиан) участваха в седмична работилница, за да разкажат мечтите си за 
утрешния ден. Така бързо се ражда идеята за изиграване на фотороман. 
Няколко външни сътрудници подкрепят постоянния екип от преподава-
тели на СТЕА. На първо място, Мирела Анхелус, учителка в детска гра-
дина, предложи на децата упражнения, с които да си представят бъде-
щето в положителна светлина и да изградят история. Децата, които също 
участват в семинари със СТЕА за представяне на професии, представиха 
себе си в бъдещата си работа. След това, докато работеха върху разви-
тието на творчеството си, актьорът Ромул Морутан ги придружаваше 
при изиграването и сглобяването на тяхната история. 

 Повече за СТЕА 
 https://asociatiasteasm.ro/

РУМЪНИЯ

Satu Mare

P

ДЕЦА, ПРИДРУЖАВАНИ ОТДЕЦА, ПРИДРУЖАВАНИ ОТ

ПРЕВРЪЩАТПРЕВРЪЩАТ
ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ БЪДЕЩЕПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ БЪДЕЩЕ

 ВЪВ ФОТОРОМАНВЪВ ФОТОРОМАН
ОТ ОТ СТЕАСТЕА

Кристина Бала, директор на СТЕА

Какво търсите в художествения процес?  
Какво очаквате от този проект?
Стремим се да създаваме възможности за децата, с които 
работим, да постигнат успех. Търсим начини да ги 
подобрим, да ги накараме да разберат, че имат много 
силни страни и че са способни да постигнат отлични 
резултати. Опитваме се да ги мотивираме да вярват в себе 
си и във възможностите си за добро бъдеще. Този проект 
им помага да мислят и да си представят това бъдеще, като 
им дава кураж да бъдат оптимисти.

Как избрахте лекторите и артистите?
Вече имахме възможност да проведем няколко семинара 
по четене с учителя и обучителя на „Стъпка по стъпка“.  
Тя ни впечатли с таланта си да пренася децата в света на 

приказките и да развива въображението им.  

Всъщност след първите няколко семинара децата успяха 

да създадат множество идеи, но изглеждаше трудно  

да ги подредят в история с една мисловна линия.  

Тук се обърнахме към един професионалист от света  

на театъра, който много добре умееше да подпомага 

творческия процес с децата.

Какви са първите резултати/поуки от проекта?
На първо място, през последните няколко месеца децата 

преживяха прекрасни моменти и изпитаха 

удовлетворение от успешното създаване на фоторомана. 

Всички те са много щастливи. Срещите и обмяната на опит 

с хора извън обичайния екип на СТЕА бяха много богати  

и резултатът е впечатляващ. 

Семинар за реализиране на идеите
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ОСВЕН ТОВА СЕ ОСВЕН ТОВА СЕ 
ЗАНИМАВАМЕ С МНОГО ЗАНИМАВАМЕ С МНОГО 

РАЗЛИЧНИ И ИНТЕРЕСНИ РАЗЛИЧНИ И ИНТЕРЕСНИ 
НЕЩА: ШАХМАТ, НЕЩА: ШАХМАТ, 

РОБОТИКА, ТЕАТЪР...РОБОТИКА, ТЕАТЪР...

И АКО ИМАХМЕ  И АКО ИМАХМЕ  
СМЕЛОСТТА ДА СЛЕДВАМЕ СМЕЛОСТТА ДА СЛЕДВАМЕ 

МЕЧТИТЕ СИ? МЕЧТИТЕ СИ? 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  
ЗА ДЕЦА, РУМЪНИЯ, ЗА ДЕЦА, РУМЪНИЯ, 
ОКТОМВРИ 2021 Г.ОКТОМВРИ 2021 Г.

ОТКАКТО СЪМ ТУК, ОТКАКТО СЪМ ТУК, 
НЕЩАТА  НЕЩАТА  

СЕ ПРОМЕНИХА. СЕ ПРОМЕНИХА. 
ТОВА НЕ Е КАТО  ТОВА НЕ Е КАТО  

В УЧИЛИЩЕ.В УЧИЛИЩЕ.

ДА МЕЧТАЕМ ДА МЕЧТАЕМ 
ЗАЕДНО: ДА СИ ЗАЕДНО: ДА СИ 
ПРЕДСТАВИМ ПРЕДСТАВИМ 
БЪДЕЩЕТО!БЪДЕЩЕТО!

ЙОАНА ЙОАНА ПАТРИША ПАТРИША 
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МАРИЯ МАРИЯ МАТЕЙМАТЕЙ МАРИУС МАРИУС УЧИТЕЛКАТАУЧИТЕЛКАТАГИТА,  ГИТА,  
ВЪЗПИТАТЕЛЯТВЪЗПИТАТЕЛЯТ

УЧИЛИЩЕ, РУМЪНИЯ, НОЕМВРИ 2021УЧИЛИЩЕ, РУМЪНИЯ, НОЕМВРИ 2021

А АЗ ФРИЗЬОРКА!А АЗ ФРИЗЬОРКА!

ЩЕ БЪДА  ЩЕ БЪДА  
УЧИТЕЛКА!УЧИТЕЛКА!

КОГАТО  КОГАТО  
ПОРАСНА,  ПОРАСНА,  

ЩЕ СЕ ГРИЖА  ЩЕ СЕ ГРИЖА  
ЗА ВСИЧКИ ЗА ВСИЧКИ 
ЖИВОТНИ. ЖИВОТНИ. 

Е, ЗНАМ, ЧЕ НЯМА Е, ЗНАМ, ЧЕ НЯМА 
ДА МОГА ДА СЕ ДА МОГА ДА СЕ 

ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ 
ТЯХ. НО ПОНЕ ТЕЗИ, ТЯХ. НО ПОНЕ ТЕЗИ, 

КОИТО СА БОЛНИ КОИТО СА БОЛНИ 
ИЛИ БЕЗДОМНИ. ИЛИ БЕЗДОМНИ. 

АЗ ЩЕ БЪДА НАЙ-ДОБРИЯТ АЗ ЩЕ БЪДА НАЙ-ДОБРИЯТ 
ГОТВАЧ В РУМЪНИЯ!ГОТВАЧ В РУМЪНИЯ!

МЕЧТАЯ ДА СТАНА МЕЧТАЯ ДА СТАНА 
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, ЗА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, ЗА 
ДА СЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ ДА СЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ 

БОЛНИ ЖИВОТНИ.БОЛНИ ЖИВОТНИ.

КАК ЩЕ СЕ ГРИЖИШ КАК ЩЕ СЕ ГРИЖИШ 
ЗА ВСИЧКИ ЗА ВСИЧКИ 

ЖИВОТНИ? ТОВА ЖИВОТНИ? ТОВА 
СТРУВА МНОГО ПАРИ. СТРУВА МНОГО ПАРИ. 

СПРИ ДА ГОВОРИШ СПРИ ДА ГОВОРИШ 
НЕБИВАЛИЦИ!НЕБИВАЛИЦИ!

ЙОАНА  ЙОАНА  
МИСЛИМИСЛИ

ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИШ ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИШ 
ПРОСТА И СЕРИОЗНА ПРОСТА И СЕРИОЗНА 
РАБОТА. БЕЗ МНОГО РАБОТА. БЕЗ МНОГО 

УЧЕНЕ. УНИВЕРСИТЕТЪТ УЧЕНЕ. УНИВЕРСИТЕТЪТ 
Е ТРУДЕН И СКЪП.  Е ТРУДЕН И СКЪП.  

ТОВА, КОЕТО ИСКАШ,  ТОВА, КОЕТО ИСКАШ,  
НЕ Е РЕАЛНО!НЕ Е РЕАЛНО!УЧИЛИЩЕТО Е ДОБРО, УЧИЛИЩЕТО Е ДОБРО, 

НАУЧАВАМ МНОГО.  НАУЧАВАМ МНОГО.  
НО ПОНЯКОГА  НО ПОНЯКОГА  

СЕ ЧУВСТВАМ ЗЛЕ.СЕ ЧУВСТВАМ ЗЛЕ.
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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, 
РУМЪНИЯ, НОЕМВРИ 2021 Г.РУМЪНИЯ, НОЕМВРИ 2021 Г.

СЪСТЕЗАНИЕ  СЪСТЕЗАНИЕ  
ПО ШАХМАТ, РУМЪНИЯ, ПО ШАХМАТ, РУМЪНИЯ, 
ДЕКЕМВРИ 2021 Г.ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

ЩЕ МОГА ЛИ ДА СПЕЧЕЛЯ НАГРАДА...? СИГУРНО ЩЕ МОГА ЛИ ДА СПЕЧЕЛЯ НАГРАДА...? СИГУРНО 
ИМА И ДРУГИ ДЕЦА, КОИТО СА ПО-ДОБРИ ОТ МЕН... ИМА И ДРУГИ ДЕЦА, КОИТО СА ПО-ДОБРИ ОТ МЕН... 
ОБИЧАМ ДА ХОДЯ НА СЪСТЕЗАНИЯ. СПРИЯТЕЛИХ ОБИЧАМ ДА ХОДЯ НА СЪСТЕЗАНИЯ. СПРИЯТЕЛИХ 
СЕ С ДЕЦАТА. НАЙ-ХУБАВОТО Е, КОГАТО ПЕЧЕЛЯ!СЕ С ДЕЦАТА. НАЙ-ХУБАВОТО Е, КОГАТО ПЕЧЕЛЯ!

МОЖЕ БИ НЕ ВСИЧКИ ЩЕ СТАНЕМ МОЖЕ БИ НЕ ВСИЧКИ ЩЕ СТАНЕМ 
ШАХМАТИСТИ В БЪДЕЩЕ, НО ШАХМАТЪТ ШАХМАТИСТИ В БЪДЕЩЕ, НО ШАХМАТЪТ 

НИ УЧИ ДА МИСЛИМ ЛОГИЧНО. НИ УЧИ ДА МИСЛИМ ЛОГИЧНО. 

СКОРО ЩЕ ПРОВЕДЕМ СКОРО ЩЕ ПРОВЕДЕМ 
ПЪРВОТО СИ ПЪРВОТО СИ 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ШАХМАТ, СЪСТЕЗАНИЕ ПО ШАХМАТ, 
НЯМАМ ТЪРПЕНИЕ. НЯМАМ ТЪРПЕНИЕ. 
ИЗНЕРВЕН ЛИ СИ?ИЗНЕРВЕН ЛИ СИ?

НАИСТИНА ХАРЕСВАМ ШАХА. АКО НЕ БЯХ НАИСТИНА ХАРЕСВАМ ШАХА. АКО НЕ БЯХ 
ДОШЛА ТУК, НЕ ЗНАМ ДАЛИ ЩЯХ ДОШЛА ТУК, НЕ ЗНАМ ДАЛИ ЩЯХ 

ДА РАЗБЕРА, ЧЕ СЪМ ДОБРА В ТОВА.ДА РАЗБЕРА, ЧЕ СЪМ ДОБРА В ТОВА.

ПОМАГА МИ ДА СЕ ПОМАГА МИ ДА СЕ 
КОНЦЕНТРИРАМ, ДА КОНЦЕНТРИРАМ, ДА 

ИЗПОЛЗВАМ ГЛАВАТА СИ.ИЗПОЛЗВАМ ГЛАВАТА СИ.

СПОМНЕТЕ СИ КАК БЕШЕ С ШАХА. НИКОЙ СПОМНЕТЕ СИ КАК БЕШЕ С ШАХА. НИКОЙ 
НЕ ВИ БЕШЕ ДАЛ ШАНС. СЕГА ВСИЧКИ ВИЕ НЕ ВИ БЕШЕ ДАЛ ШАНС. СЕГА ВСИЧКИ ВИЕ 

ИГРАЕТЕ И СТЕ МНОГО ДОБРИ.ИГРАЕТЕ И СТЕ МНОГО ДОБРИ.

АКО НАИСТИНА ИСКАШ НЕЩО И РАБОТИШ АКО НАИСТИНА ИСКАШ НЕЩО И РАБОТИШ 
СЕРИОЗНО И УПОРИТО, МОЖЕШ ДА СЕРИОЗНО И УПОРИТО, МОЖЕШ ДА 

СТАНЕШ, КАКВАТО ПОИСКАШ.СТАНЕШ, КАКВАТО ПОИСКАШ.

КАК ОБИЧАМ  КАК ОБИЧАМ  
ДА ПЕЧЕЛЯДА ПЕЧЕЛЯ

ЙОАНА ЙОАНА ПАТРИША ПАТРИША РУМЪНИЯ
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Мечтателите за утрешния ден, създатели на фоторомана „Ако имахме смелостта да следваме мечтите си?“: Санду БАЛАЗС, 
Мадалин ЧЕРЕГИ, Елисей ДУЛАНИ, Лука ДУЛАНИ, Михаела ДУЛАНИ, Ремус ХАМЗО, Зиана ХАМЗО, Адриан ХОРВАТ, Ева ХОРВАТ, 
Риана ХОРВАТ, Ерик ЛАКАТУС, Адриана ПАСКУ, Диана РАЙТА, Патриция РАЙТА, Йоан РЕЗМУВЕС, Даниела РОМАН, Фабиан РОМАН

ТОЛКОВА  ТОЛКОВА  
СИ СЛАДЪК!СИ СЛАДЪК!

ОБИЧАМ  ОБИЧАМ  
ДА ХРАНЯ И ДА ХРАНЯ И 

ДА СИ ИГРАЯ С ДА СИ ИГРАЯ С 
ЖИВОТНИТЕ.ЖИВОТНИТЕ.

ИСКАМ ДА ПОМАГАМ В ПРИЮТ ЗА ИСКАМ ДА ПОМАГАМ В ПРИЮТ ЗА 
ЖИВОТНИ... ХАРЕСВАМ ЖИВОТНИТЕ. ЖИВОТНИ... ХАРЕСВАМ ЖИВОТНИТЕ. 

МИСЛЯ, ЧЕ ТАМ ЩЕ МОГА ДА СЕ ГРИЖА  МИСЛЯ, ЧЕ ТАМ ЩЕ МОГА ДА СЕ ГРИЖА  
ЗА ТЯХ, КАКТО ТРЯБВА.ЗА ТЯХ, КАКТО ТРЯБВА.

ПОМАГАМ НА ДРУГИ ДЕЦА, ПОМАГАМ НА ДРУГИ ДЕЦА, 
КОИТО СА В СЪЩОТО КОИТО СА В СЪЩОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ КАТО МЕН.ПОЛОЖЕНИЕ КАТО МЕН.

И ПОМАГАМ НА ДЕЦАТА И ПОМАГАМ НА ДЕЦАТА 
ДА РЕАЛИЗИРАТ ДА РЕАЛИЗИРАТ 

МЕЧТИТЕ СИ...МЕЧТИТЕ СИ...

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, РУМЪНИЯ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, РУМЪНИЯ, 
ЯНУАРИ 2022 Г.ЯНУАРИ 2022 Г.

СЛЕД 15 ГОДИНИ... ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА  СЛЕД 15 ГОДИНИ... ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА  
И ПРИЮТ ЗА ЖИВОТНИ НА Д-Р ЙОАНА - И ПРИЮТ ЗА ЖИВОТНИ НА Д-Р ЙОАНА - 
РУМЪНИЯРУМЪНИЯ

ПРИЮТ ЗА БОЛНИ И БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ,  ПРИЮТ ЗА БОЛНИ И БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ,  
РУМЪНИЯ, ФЕВРУАРИ 2022 Г.РУМЪНИЯ, ФЕВРУАРИ 2022 Г.

СЪЩО ТАКА ОБИЧАМ ДА ПОМАГАМ НА СЪЩО ТАКА ОБИЧАМ ДА ПОМАГАМ НА 
ЖИВОТНИТЕ, НЕ ОБИЧАМ ДА ВИЖДАМ ЖИВОТНИТЕ, НЕ ОБИЧАМ ДА ВИЖДАМ 

КАК ЖИВОТНИТЕ СА НАРАНЕНИ ИЛИ КАК КАК ЖИВОТНИТЕ СА НАРАНЕНИ ИЛИ КАК 
НЯКОЙ СЕ ДЪРЖИ ЗЛЕ С ТЯХ.НЯКОЙ СЕ ДЪРЖИ ЗЛЕ С ТЯХ.

ОСВЕН ТОВА РЪКОВОДЯ ОСВЕН ТОВА РЪКОВОДЯ 
ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА 

В МОЯ ВЕТЕРИНАРЕН В МОЯ ВЕТЕРИНАРЕН 
КАБИНЕТ.КАБИНЕТ.

КАК БИХТЕ СБЪДНАЛИ КАК БИХТЕ СБЪДНАЛИ 
МЕЧТАТА СИ?МЕЧТАТА СИ?

АКО НАИСТИНА ИСКАТЕ НЕЩО, АКО НАИСТИНА ИСКАТЕ НЕЩО, 
МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ 

АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, КАКТО АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, КАКТО 
КАЗВА Г-Н ГИТА. НЕ СЕ ОТКАЗАХ КАЗВА Г-Н ГИТА. НЕ СЕ ОТКАЗАХ 

ОТ МЕЧТАТА СИ И СЕГА ПРАВЯ ОТ МЕЧТАТА СИ И СЕГА ПРАВЯ 
ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМ. АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМ. АЗ СЪМ 
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ДОСТА ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР. ДОСТА 

СЕРИОЗНА РАБОТА, НАЛИ, СЕРИОЗНА РАБОТА, НАЛИ, 
ПРИЯТЕЛЧЕ?ПРИЯТЕЛЧЕ?

МАРИЯ МАРИЯ МАТЕЙМАТЕЙ МАРИУС МАРИУС ГИТА,  ГИТА,  
ВЪЗПИТАТЕЛЯТВЪЗПИТАТЕЛЯТ УЧИТЕЛКАТАУЧИТЕЛКАТА
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СЪЗДАВАНЕТО НА РАБОТИЛНИЦАТА  СЪЗДАВАНЕТО НА РАБОТИЛНИЦАТА  
         ЗА ФОТОРОМАНИ         ЗА ФОТОРОМАНИ

„АКО ИМАХМЕ СМЕЛОСТТА ДА СЛЕДВАМЕ  „АКО ИМАХМЕ СМЕЛОСТТА ДА СЛЕДВАМЕ  
МЕЧТИТЕ СИ?“МЕЧТИТЕ СИ?“  СЪС СТЕАСЪС СТЕА

Можете ли да ни разкажете  
за проекта? 
Дейностите много ми харесаха. 
Заедно с други деца участвах 
 в създаването на история, която 
нарисувахме. Гледахме филми,  
за да разберем какво всъщност  
е история. Направихме и плакати. 
Трябваше да кажем как виждаме 
бъдещето. С режисьора се 
занимавахме с дейности, които ни 
помагат да внимаваме и да се 
концентрираме.

Какво е да работиш  
с художници?
Много е добре, помагна ни  
да имаме повече увереност  
и да се съсредоточим върху това, 
което правим.

Каква е вашата мечта?
Мечтата ми е да стана професионален 
шахматист или да се грижа за приют 
за изоставени животни - не само  
за котки и кучета, но и за хамстери  
и птици.  

Как премина семинарът?  
Как работихте с децата?
Работихме върху развиването на 
въображението, разпознаването  
и приемането на силните страни на 

другия, но също и върху насочването 
на енергията към определена идея.

Какво си спомняте от това 
преживяване?
Че всеки, независимо от 
националност, религия или произход, 
има високи, необуздани, смели и 
чисти мечти. Това обаче много зависи 
от хората около тях, които да им 
помогнат да не се изгубят по пътя.

Какво ви дава творческият  
процес в този контекст?
Този вид обучение  
съдържа упражнения  
за комуникация, 
концентрация, внимание, 
координация за постигане 
на обща творческа цел. 

Как премина семинарът?  
Как работихте с децата?
Упражненията и игрите за 
въображение, осъзнаването на 
настоящето (тук и сега), изграждането 
на мисловни карти за аналитично 
мислене и придобиване на обща 

представа за дадена концепция, 
дейностите за създаване  

на положителна представа 
за себе си („Аз съм 

супергерой“) са само 
няколко примера, които 

според мен помогнаха на 
децата да си представят 

по-добре и по-оптимистично 
своето бъдеще. 

Мирела Анхелус,

педагог от сдружение 
„Стъпка по стъпка“

Адриана Паску,
на 13 години, 
мечтателка  
за утрешния ден

Излет за откриване на професиите Семинар по режисура

Ромул Морутан, 

актьор в Северния 
театър в Сату Маре

РУМЪНИЯ
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ФРАНЦИЯ

ДЕЦАТА, ПРИДРУЖЕНИ ОТ ОМАГЬОСАНО УЧИЛИЩЕ, ДЕЦАТА, ПРИДРУЖЕНИ ОТ ОМАГЬОСАНО УЧИЛИЩЕ, 
СЪЗДАВАТ ОСТРОВА НА РАВЕНСТВОТОСЪЗДАВАТ ОСТРОВА НА РАВЕНСТВОТО

Никола Бонер образователен медиатор в Омагьосаното училище

Как премина семинарът? Как работихте с децата?
Привлякохме писател, който да помогне на децата да 
създадат историята. Децата си представиха футуристичен 
град, построен на остров, и стъпка по стъпка разработиха 
историята. След като писмената част завърши, децата 
работиха с илюстратор, който претвори историята в 
картинки. Децата работиха в групи по един час всяка 
седмица. Целта на работилницата бе децата да създадат 
заедно произведение на изкуството, да се забавляват и да 
видят, че работата им е оценена. Не беше лесно, тъй като те 
често нямат основни умения за четене и писане. Често 
използвахме външни документи (снимки, филми и др.),  

за да подхранваме въображението им. Например заедно 
слушахме речта на Нелсън Мандела, която в един момент 
им помогна да напишат своята история. 

Какво научихте от този опит?
Забелязахме истинско участие и силна мотивация от страна 
на децата, въпреки че времето не беше оптимално и се 
провеждаше извън учебните часове. Децата наистина 
усвоиха различните средства на изразяване, а някои от тях 
развиха вкус към четенето, което ни радва. Познавам някои 
от участниците от няколко години. Историята, която са 
създали, понякога е отражение на личния им живот. 

НА СЕМИНАР УДОВОЛСТВИЕТО НА ЧЕТЕШ И ПИШЕШ В ГИМНАЗИЯ „СЕЗАРИЯ ЕВОРА“ В МОНТРОЙ НА СЕМИНАР УДОВОЛСТВИЕТО НА ЧЕТЕШ И ПИШЕШ В ГИМНАЗИЯ „СЕЗАРИЯ ЕВОРА“ В МОНТРОЙ 

Работилница за илюстрации

Организацията „Омагьосано 
училище“ се осланя на 
професионален опит и 

доброволчество в обучението на 
деца, живеещи в много бедни условия 
(бедняшки квартали, скуотове, на 
улицата и др.). Обучението на децата  
е от съществено значение, но без 
подготовка или глобална грижа за 
нуждите на семействата, то твърде 
често завършва с неуспех. 
Асоциацията желае да даде 
възможност на семействата да  
си дадат време, за да се измъкнат  

от бедността. Тя им осигурява 
стабилност, като предоставя 

пространство, разположено  
в сърцето на град Монтрьой. 
Омагьосано училище 
извършва и дейности  

в училищата, където са 
записани децата, които 
подпомага.
Организацията заедно с 
Помощ идействие предложиха 

на децата, записани преди това 
в клас за деца с чужд майчин език 

(UPE2A)1, да участват в семинар за 
удоволствието от четенето и писането 
в гимназията „Сезария Евора“  
в Монтрьой. На първо място, от 
октомври 2021 г. до февруари 2022 г. 
авторката на романи за деца и 
тийнейджъри Изабел Рено подава 
ръка на Паскал Анин, учителка по 
френски като втори език (ФВЕ),  
и на Никола Бонер, образователен 
медиатор, за провеждане на 
семинарите. След това авторът на 
комикси Бехемут, който е и асистент 

по образование в средното училище 
„Сезария Евора“, придружава децата  
в създаването на илюстрации. 

1 Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones 
Arrivants – класове за новодошли ученици с чужд 
майчин език.

Montreuil

ФРАНЦИЯ

P

 Повече за Омагьосаното училище 
 https://ecole-enchantiee.weebly.com/
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Острова на равенството
В една студена нощ през 2263 г. 14-годишният Мадара се събужда от странен 
кошмар. С пресъхнало гърло той става да си вземе чаша вода. Но когато 
става от леглото, изненада! Подът на стаята му е покрит с морска вода! 
Мадара отива да събуди баща си, пазителя на острова, който спи в съседната 
кабина.
- Татко! Татко! Навсякъде има вода!
Той се облича и те напускат хижата. Живеят в долната част на острова, 
която е под водата. Познават го добре, защото живеят там цял живот. Там 
живяха и родителите им. Островът е винаги осветен от електрически крушки, 
защото няам естествена слънчева светлина. Улиците са като коридорите 
на кораб. Има контейнерни училища, херметически затворени, и къщи като 
кабини. Навсякъде земята е покрита с вода. Пазителят е разтревожен. 
Галактическият остров е проектиран така, че да бъде водонепроницаем, и 
досега винаги е било така.
- Трябва да предупредим Влад, водача на острова!" - каза стражът.
Мадара никога не се е срещал с Влад, само бе чувал за него. Той знае, че 
притежава големи сили, които му позволяват да поддържа реда на острова. 
Баща му комуникира с него чрез компютър. Двамата се втурват към 
машинното отделение, където е компютърът.
- Мислиш ли, че Влад ще успее да спре наводнението, татко?
- Разбира се, защото има свръхестествени сили.
- Но защо досега не сме виждали 
такова нещо?
- Това е обичайно за този остров. 
Откакто е създаден преди двеста 
години, богатите и бедните 
никога не са се срещали.

ФРАНЦИЯ
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Пет часа сутринта. Слънцето изгрява. Началникът Влад, 79-годишен, с бяла 
коса и златна верижка на врата, се консултира със своя часовник Ролекс, 
поставя слуховия си апарат зад ухото и включва компютъра си. На екрана 
мига съобщение: „Тревога! Тревога! Вода залива острова!" Няма грешка, това 
съобщение идва от пазителя. Влад веднага вдига телефона и се обажда на 
петимата пилоти от своята подводна армия – „Диваците нинджа".
- Среща в морската база! Ще трябва да евакуираме острова.
След това изпраща съобщение до пазителя чрез компютъра: „Евакуацията 
трябва да започне. Повтарям: евакуацията трябва да започне." Долу в 
машинното отделение пазителят разшифрова съобщението на Влад.
- Трябва да помогна на владетеля Влад да организира евакуацията - каза 
той на Мадара, - първо пуснете алармата, за да събудите всички.
- Идвам с теб! - каза Мадара.
- Не, отиди в базата на подводницата, за да се прикриеш, сине. Диваците 
нинджа ще дойдат всеки момент. Трябва да имате място на борда, трябва да 
се спасиш.
Мадара знае, че няма смисъл да спори с баща си. Той напуска машинното 
отделение. Но вместо да се отправи към базата на подводницата, слиза 
по стълбите до самото дъно на острова. „Трябва да разбера защо островът е 
наводнен - мисли той. - Какво се случи?" Когато Мадара стига до последното 
мазе, се чува експлозия. „Идва от онази кабина в дъното на коридора!“ Мадара 
отваря вратата. Пламъците осветяват кабината. Димът е толкова силен, 
че той започва да кашля. Хората го бутат, опитвайки се избягат. Това са 
бедните хора, които живеят в мазето. Мадара разпознава Лукас - 12-годишно 
момче, което учи в същото училище като него. Той го хваща за ръкава.
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- Защо го направихте?
- Омръзна ни!» - крещи Лукас. Не искаме повече богаташи на 
острова!
- Да, но ако саботирате острова, всички ще потънем! И то не 
само богатите!
Пламъците поглъщат кабината. Трябва да се бяга. Мадара се 
качва по стълбите и се отправя към базата на подводницата. 
Владетелят Влад и баща му организират евакуацията. Но 
портата, която разделя богатите от бедните, е блокирана, а 
кислородът в контейнерите е на изчерпване. Трябва да се действа бързо. 
Пристигат първите Диваци нинджа и тълпата се втурва навътре.
- Качвай се в подводницата, сине - заповядва бащата на Мадара. 
Владетелят Влад ще я управлява!
Мадара се озовава сред Диваците нинджа, водени от Влад. Вътре са 
натъпкани поне 5000 от души, бедни и богати заедно, които се виждат за 
първи път. Всички са шокирани. Богатите откриват тези бедни хора зле 
облечени, със скъсани панталони, рокли в земни цветове, потници или тениски 
с дупки. Бедните са изненадани от тези богати хора в тъмни костюми, чиито 
жени носят златни рокли и бижута. Някои от богаташите са дошли със 
своите животни, като един младеж, който държи тигър на каишка. Това 
плаши бедните. Малка група богаташи са седнали да обядват над чиния с 
говеждо бургиньон, докато бедните са гладни. Напрежението се покачва. 
Междувременно подводницата се движи към дъното на океана, а рибите 
преминават пред илюминаторите. Но Мадара няма време да се любува на 
шоуто: той търси Влад. Той трябва да говори с него! Отива в пилотската 
кабина, чука на вратата, но никой не отваря. Той бута вратата с крак. 
Владетелят Влад се обръща.
- Какво правиш тук? – провиква се той на Мадара. - Не ти е позволено да 
влизаш.

ФРАНЦИЯ
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Мечтателите за утрешния ден, създатели на разказа „Острова на равенството» и илюстрациите към него: Мишел КАЛДАР,  
Исав КАЛИН, Яков КАЛИН, Разван КОМАНЕСКУ, Себастиан КОМАНЕСКУ, Андрей ИЛИЕ, Изабела ЙОНИТА, Муреш ЛАКАТУС, 
Есмералда САВА, Самуел СИЛАГИ

- Нямам избор, в опасност сме!
- Какво ти е? Защо се тресеш?
- Бедните са тези, които са предизвикали експлозията! Те искат да потопят 
острова!
- Не ти вярвам, не е вярно!
- Да, така е! Един приятел ми обясни всичко това. Бедните подпалват 
острова, за да не съществува повече бедност.
- Какво нещастие! - въздъхва Влад. Толкова е тъжно!
- Владетельо Влад, послушайте ме. Това общество трябва да се промени.
Този ден Влад слуша Мадара, който става негов съветник.

Два дни по-късно те пристигат на Екстратерик - голяма верига от острови 
с форма на охлюв. Има пясъчни пътеки, дървета и къщи във формата на 
яйца. Влад моли жителите да построят училище на хълма, в което да се 
смесват бедни и богати деца. Всеки отглежда зеленчукова градина. Никой 
не живее под водата. Хората пътуват с лодки. След смъртта на Влад Мадара 
става началник на острова.
- Скъпи дпугари, обявява той. В миналото бедните и богатите не са имали 
еднакви права. Но в Екстратерик всеки ще споделя богатството си. Ще 
създадем едно по-хуманно общество, с което човечеството ще се гордее!
Така Мадара, под бурни аплодисменти, става лидер на Екстратерик, който 
скоро става известен в целия свят като острова на равенството.
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Създаването на Създаването на „Острова     „Острова     
     на равенството“     на равенството“

с Омагьосаното училищес Омагьосаното училище
тийнейджъри, които 
 често са смели  
и изпълнени с хумор,  
които просто искат  
да изразят себе си. 

Каква е целта на семинарите  
по френски език като втори  
език (FSL)?
В колежа има ученици, чийто  
първи език не е френски и които 
живеят в тежки условия.  
Обучението е несигурно поради 
трудностите, които срещат с езика. 
Целта на тези курсове по френски  
е да се постигне напредък  
в четенето, писането и говоренето  
и да се преоткрие известно 
удоволствие от ученето в понякога 
мъчителното училище.

Какво ви дава творческият  
процес в този контекст?
Смятам, че това е от съществено 
значение, тъй като носи удоволствие 
от ученето, а оттам и мотивация  
за учениците, и повишава 
самочувствието им, което е важно  
в училище.

Какво мислите за партньорската 
работа с други организации  
в рамките на работилницата?
Това е ценна работа, която укрепва 
връзката с учениците, позволява  
им да се срещнат с нови хора,  
да разширят хоризонтите си, а това 
партньорство подпомага мисленето 
им, тяхната гледна точка, като  
им дава възможност да изразят 
мнението си. 

Какво е да работиш с художници?
Много ми хареса, защото бяха много 
мили с нас и ни помагаха. Отначало ми 
беше трудно да пиша или да рисувам, 
но накрая ми се стори много по-лесно!

Какво научихте от този 
семинар?
Семинарът ме накара да се замисля  
за различията между хората.  
Понякога ми беше тъжно да мисля  
за различните условия на живот  
на богатите и бедните в нашата 
история. 

Как премина семинарът ви?  
Как работихте с децата?
Предложихме на младите хора 
изображения на футуристични 
пейзажи, за да ги подканим да мечтаят. 
Избраха онова изображение, което им 
бе най-познато, и оттам нататък 
идеите им за историите се разгърнаха.

Какво научихте от този опит?
Много положителни неща! Бях 
изумена от смесицата от фантазия и 
зрялост, която се появи в техните 
идеи. Атмосферата в работилницата 
беше спокойна, често забавна и 
спонтанна. Преходът от устна към 
писмена форма представляваше 
трудност, но имахме късмета трима 
възрастни да ни придружават и 
младите хора бяха мотивирани. Не бях 
работила с такъв тип хора, с трудни 
условия на живот, така че нямах 
никакви предубеждения и очаквания. 
Изградихме връзки на съчувствие. 
Разбрах по-добре някои от 
трудностите им в училище и открих 

Можеш ли да се представиш? 
На 14 години съм, уча в гимназия 
„Сезария Евора“. Роден съм в Румъния 
и дойдох във Франция преди  
10 години. Първоначално живеехме 
на празен терен, после ни настаниха  
в хотел, а след това получихме 
собствен апартамент.

Можете ли да ни разкажете  
за проекта?
Никола, образователният медиатор  
в сдружението, ни разказа за проекта. 
Сформира се група, която търси идеи 
за написването на история. Ние 
писахме и Изабел, писателката, 
понякога поправяше текстовете ни. 
След това преминахме към фазата  
на рисуване с Леонар Бехмут. 
Наслаждавах се на писането толкова, 
колкото и на рисуването! Понякога 
гледахме малки филми, които  
ни помагаха, например речта на 
Нелсън Мандела.

Паскал Анин,

преподавател 
по френски език  
като втори език 

Изабел Рено, 

автор на романи  
за деца и юноши

Муреш Лакатуш,
на 14 години, мечтател 
за утрешния ден

Работилница за илюстрации

ФРАНЦИЯ
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БЪЛГАРИЯ

 Повече за Лекари на света България 
 https://www.medecinsdumonde.org/fr/pays/europe/bulgarie

P

Деца и младежи от „Надежда“,Деца и младежи от „Надежда“,  
заедно с екипа на „Лекари на света“,заедно с екипа на „Лекари на света“,  
създават графити на надеждатасъздават графити на надеждата

Сливен

БЪЛГАРИЯ

О
т 2004 г. „Лекари на света“ работят в сливенския 
квартал „Надежда“ в България. Този квартал, 
заобиколен от стени и свързан с град Сливен  

чрез жп подлез, не разполага с основна инфраструктура 
(достъп до вода и електричество, управление на 
отпадъците), но също така и с достъп до здравни  
и социални грижи. Асоциацията работи по въпросите  
на сексуалното и репродуктивното здраве с населението  
на „Надежда“. От 2021 г. Помощ и действие си партнира  
с „Лекари на света“ България в изпълнението на проекта 
Power (Сила), който има за цел да развие възможностите  
за действие на жителите. Работилницата „Графити  
на надеждата“ е част от този процес на овластяване.

В сътрудничество с общностните мобилизатори на „Лекари 
на света“ художниците от Фондация „Вижънъри“, проведоха 
арт работилници, за да стимулират способността на децата 
да мечтаят. След това художниците, вдъхновени от 
рисунките на децата и младежите, направиха множество 
графити по стените на „Надежда“ и по-специално по тунела, 
който свързва квартала с останалата част на града. 
Тържественото откриване на тунела се състоя на 1 юни 
2022 г., Международния ден на детето. Улични музиканти  
и циркови артисти оживиха деня. Да се надяваме, че този 
освежен проход към града ще прикани жителите  
на квартала и читателите на The Junior mag да погледнат  
с надежда към „Надежда“. 

Тунелът, свързващ Надежда с град Сливен

Работилница за рисуване на стенописи

Работилница за графити



Можете ли да опишете проекта?
„Лекари по света“ и Помощ и действие 
работят заедно по проекта Power  
в маргинализиран квартал в град  
в Източна България, където живеят  
10 000 души, половината от които 
деца. Този квартал е един от  
най-бедните в страната и условията  
на живот на хората, са много тежки:  
за някои от тях достъпът до вода  
и електричество е затруднен, улиците 
са кални и непроходими в дъждовно 
време, а други нямат изолация или 
отопление. Много от децата  
в квартала трудно ходят на училище  
и нямат достъп до детски площадки 
или зелени площи. Чрез нашите 
дейности се опитваме да подобрим 
живота на жителите, особено на 
децата и младежите. Създадохме две 
пространства за игри и занимания, 
където децата могат да идват  
да играят и да учат свободно с нашите 
колеги. Опитваме се да отговорим  

на техните желания и любопитство  
и им даваме достъп до разнообразни 
дейности (рисуване, музика, 
фризьорство, фотография и др.).

Какво търсите в художествения 
процес? Какво очаквате  
от този проект?
Децата изучават техники за рисуване 
и стенопис заедно с художниците. 
Графитите ще останат като ежедневен 
спомен за преживяното и ще красят 
квартала им. В същото време 
художниците се учат и изслушват 
идеите и желанията на децата, които 
след това заедно пренасят като 
големи изображения върху стените.

Защо да дадем глас на децата?
Да накараме децата да говорят  
с изкуство и чрез него, означава  
да им дадем силата да изразят себе си. 
Големите картини от въображението  
и мечтите на децата от квартала,  
които са видими за всички,  
са като деца, които говорят заедно  
и поотделно на една трибуна  
и всички ги слушат всеки ден.

Как се получи сътрудничеството 
с артистите?
От Фондация „Вижънъри“ дойдоха  
да посетят квартала, който  
не познаваха, и видях, че се 
развълнуваха от условията на живот. 
Те не са си представяли толкова  
много трудности и бедност. Срещата 
между двата свята - на децата  
и на художниците - е взаимно 
опознаване. От една страна,  
в квартала обикновено влизат малко 
външни хора и децата не разбираха 
защо художниците са там. От друга 
страна, художниците, развълнувани  
от децата, не знаеха как да се обърнат 
към тях. В крайна сметка изкуството  
се превърна в общ език. Сега хората 
от квартала молят някои артисти като 
Алекси Иванов и да изрисуват къщите 
им. Заедно с децата той вече е 
направил голяма рисунка на стена  
с трима музиканти, които свирят като 
духов оркестър, друга стена с 
космонавт и неговата космическа 
совалка и още една стена със стар 
овчар. Всички те са по идея на децата 
и той работи с тях от началото до края.

БЪЛГАРИЯ
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Работилница за графити и постиженияa

Ливия Отал, 
главен координатор на  
„Лекари на света“ за България
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Какви са първите резултати/
поуки от проекта?
Първите резултати са вълшебни.  
Това беше авантюра и мисля,  
че всички сме трогнати. Някои деца 
искат да чиракуват при на Алекси. 
Ако в началото имахме 
впечатлението, че не смеят да 
мечтаят, сега мечтите им изпълват 
квартала с цветни картини, с които  
те и техните родители се гордеят. 

Божидар Михайлов,
24 г., мечтател за утрешния ден.

Емил Кръстев,
на 25 години, мечтател за утрешния ден.

Какво е да работиш с художник?
Това ни позволява да развиваме уменията, интелигентността  
и мисленето си за света около нас.

Какво мислите за боядисването на тунела?
Трябваше да се боядиса, защото беше ужасен. 
Това ни дава надежда и смисъл на едно 
по-цветно бъдеще.

Каква е вашата мечта?
Мечтата ми е да работя  
в социалната сфера,  
за да помагам  
на младото поколение  
да се развива.  
Мечтая да има повече 
работни места  
за младите хора. 

Какво е да работиш с художник?
Искам да се науча да рисувам по стените. Много е забавно да работиш  
с художник, той те учи на много неща.

Какво мислите за боядисването на тунела?
Това е много добро. Преди тунелът беше много грозен, а сега е много 
по-красив. Помогнах с каквото можах.

Каква е вашата мечта?
Да стана художник, защото мечтая за това още от дете.  

Изработването  Изработването  
        на графиките          на графиките  
на надеждата на надеждата 
      с с „Лекари  „Лекари          на света“        на света“ 
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Работилница за рисуване

Работилница за рисуване

Работилница за рисуване

Работилница за обсъждане на идеи

Промени ли се мнението ви за участниците?
Преди работилниците с художниците се страхувахме,  
че децата няма да имат голямо въображение. Всъщност 
по време на сесиите децата показаха, че са готови  
да научат нови неща дори и да не могат да рисуват.  
Те помолиха художниците да нарисуват нещо за тях,  
да им покажат снимки или карикатури. Така разбрахме, 
че ако децата виждат картинки, това им помага  
да развият въображението си. Смятахме, че някои  
деца искат да играят на улицата през цялото време,  
но разбрахме, че имат нужда и от занимания като  
тези с художниците.

Какво ви дава творческият процес  
в този контекст?
Това, което художниците ни показаха, е, че децата  
искат първо да видят или чуят примери, за да разберат  
и направят своите рисунки. Всяка нова задача трябва  
да бъде показана и обяснена на разбираем за децата 
език и да бъде достъпна, за да могат те да я разберат. 
Научихме, че дори да има дупка или друг дефект  
в стената, с помощта на въображението той може  
да се превърне в нещо красиво. 

Петър Малинов, 
ръководител на проекта  
на „Лекари на света“ България

БЪЛГАРИЯ
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Как преминаха работилниците? 
Как работихте с децата?
Подготвям различни семинари  
в зависимост от това какво правим 
заедно. Понякога им показвам  
как да рисуват нещата, които ги 
интересуват, друг път им задавам  
тема и те изразяват себе си свободно 
чрез рисунките си. Често ги включвам 
в създаването на стенопис  
и те активно участват в процеса. 
Предизвикателството е да достигаме 
до ново дете почти всеки ден,  
защото групите са гъвкави  
и се опитваме да достигнем до  
повече заинтересовани хора.  
Децата невинаги разбират материята, 
но след по-подробно обяснение  

от страна на екипа и от моя страна,  
са по-ентусиазирани и мотивирани.

Какво си спомняте от това 
преживяване?
Някои рисуват къщи, а други 
пеперуди, рокли или очертанията  
на ръката си. На свой ред  
им обяснявам как биха могли  
да нарисуват своето изображение  
в контекста на темата, върху която 
работим. Работилниците на открито 
включват всички видове деца,  
които са привлечени от промяната  
в околната среда.

Какво мислите за участието  
на децата на „Надежда“  
в този семинар?
Виждам деца, които искат да се 
занимават с нещо, което обичат,  
както и такива, които искат да научат 
нещо ново.

Какво ви дава творческият процес 
в този контекст?
Подходът на изкуството дава 
преди всичко свобода на 
изразяване. Това помага на децата 
да се чувстват разбрани и приети 
от общност, която ги подкрепя и 
приема, стига да има кой да им 
обърне внимание и да развие 
интересите им в дадена област. 

Алекси Иванов,
уличен художник/стенописец

Алекси Иванов



Използването на способността ни да мечтаем Използването на способността ни да мечтаем 

променя светапроменя света

Благодарим на всички деца и тийнейджъри, Благодарим на всички деца и тийнейджъри, 
придружавани от СТЕА, Омагьосано училище  придружавани от СТЕА, Омагьосано училище  

и „Лекари на света“ България, че ни  и „Лекари на света“ България, че ни  
разказаха своите мечти за утрешния ден.разказаха своите мечти за утрешния ден.

www.france.aide-et-action.org

Aide et Action France е призната за обществена 
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01 55 25 70 00 / info@aide-et-action.org
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Фабиан Роман, Есмералда Сава, Самуел Силаги, 

Теодора Симеонова Христова, Даниела Стоянова 
Божидарова, Златка Стоянова Димитрова, 
Божидар Стоян Стоянов Божидаров, Йордан 
Живков Сяров.
Екипите на нашите партньори Stea, 
Омагьосаното училище и Лекари на света 
България. Сайтът
Учителите и артистите, които водиха 
семинарите: 
Бехемут, Деляна Ангелова, Мирела Анхелус, 
Алекси Иванов, Ромул Морутан, Изабел Рено.
Средното училище Césaria Evora в Монтрьой и
особено г-н Дейвид Реа, директор на училището,
Г-н Франсоа Годен, помощник-директор и
Г-жа Анин, учител по ФСл.
MAG Junior 2022 се произвежда :
в партньорство с Омагьосаното училище, Stea, 
Лекари на света и средното училище Césaria 
Evora от Монтрьой:

С подкрепата на фондация: 

Графичен дизайн и производство: tcgraphite

Илюстрации: Sylvain Baglieri
Дизайн на учебния лист: Patrick Clerc

Aide et Action, асоциация за развитие чрез 
образование, е свободен от всякакви 
религиозни или политически и политически 
пристрастия. Aide et Action France е асоциация, 
призната за общественополезна. упълномощен 
да получава завещания и дарения Тя  
е упълномощена да получава завещания  
и дарения без всякакви такси за прехвърляне.

Снимки: Асоциация Stea, Делфин  
Арнулд-Баландие, Никола Бонер,  
Мила Чернева, Михаела Драганова,  
Тибор Йегер, Лина Кривошиева, Божидар 
Николов, Жил Оже, Ливия Отал.

Aide et Action  
est membre  

de CHSAlliance

Aide et action France 
est Reconnue d’Utilité 
Publique et agréée  
par le ministère  
de l’Éducation nationale.

Повече информация за действията, 
извършени в рамките на The Junior mag 2022

Agissez pour le recyclage 
des papiers avec Aide  
et Action et Citeo


