
УТРЕШЕН ВЕСТНИК



С вярата, 
че всяко дете е важно, подкрепя-

ме развитието на деца и младежи, отглежда-
ни в семейства, но без достъп до възможности.

В рамките на три години чрез програма „Дъга“ на Фон-
дация „Работилница за граждански инициативи“ с финан-

совата подкрепа на Фондация „Оук“, Швейцария и Фондация 
„Велукс“, Дания, се реализират иновативни проекти, насочени към 

интеграцията на деца и младежи от уязвими групи. 

От 2011 до 2013 година програмата подкрепи 1176 деца и младежи; 196 роди-
тели; 181 професионалисти, работещи с деца и доброволци и над 1600 непреки 

участници, между които отново деца, родители и различни специалисти.

За да пресъздадем история от проект подкрепен по програма „Дъга“ на ФРГИ 
поканихме авторът на комикси Николай Чадъров, който чрез рисунки да раз-
каже за децата и младежите, участници в проектите. 



Историята „Утрешен вестник“ 
е по проект „Нова медия Якоруда 
− и ние сме част от обществото 
− чуйте ни!“ по програма „Дъга“ 
на ФРГИ. Целта на проекта е да 
подпомогне процеса на социално 

приобщаване, личностно разви-
тие и първоначално професио-
нално ориентиране на 50 учени-
ци (9–12 клас), живеещи само с 
един родител, при роднини или 
от социално слаби семейства.

Утрешен вестник
Той се казва Малин, живее в Якоруда, 
от ромски произход. Родителите му са 
разведени и за момчето се грижат него-
вата баба и леля. В детската градина 
на Празника на майката, Малин реци-
тира стихотворение, посветено на ба-
бата; на тържествата в училище тя 
е винаги с него. Семейството е бедно, 
издържа се единствено с минималната 
пенсия на възрастната жена. Малин е 
добър ученик, няма отсъствия, а баба 
му прави всичко по силите си да му оси-
гури нормално съществуване. 

Запознаваме се с Малин, когато ни по-
търси с молба да се включи в проекта 
„Нова медия Якоруда − и ние сме част 
от обществото − чуйте ни!“. Вижда-

ме, че е различен, без желание да общу-
ва с околните. Един ден го питам какво 
мисли, ще продължи ли образованието 
си след 12 клас, а той отговаря, че баба 
му е възрастна и няма възможност да 
му осигури по нататъшно образование. 

Времето минава и нещата започват да 
се променят. Малин идва на срещите 
на редакторския колектив на вестник 
„Нова медия Якоруда“, общува. Всичко 
това повлиява на самочувствието му, 
на резултатите в училище, а в края 
на миналата учебна година е избран за 
„знаменосец на училището“. Желание-
то му е след 12 клас да учи медицина, да 
стане лекар, да печели пари и да дарява 
на деца, които имат нужда.
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