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Разходи и възможности 1 
 

Матeриал по проекта „Ние за нас в Европа” 
 

      
 
 
 
 

По съдържанието:  
В тази статия са представени резултатите от първото търсене на информация.  

Бе потърсена информация по следните въпроси: разходи за помещения, пътувания, 
дейности по време на проекта.  

Търсенето на информация не е приключено и би трябвало да продължи. 

 
 
 

Здравейте,  

първо искам да благодаря на всички, които през последните дни търсиха информация за 
конкретни възможности относно организацията на проекта. Все още има обаче някои отворени 
въпроси, които в близко бъдеще (2010) могат да бъдат уточнени.  

А ето и възможностите, с които разполагаме за всички сфери, за които се нуждаем от 
финансиране:  

 
 
1. Храна, напитки и пътуване 
 
Хостел Aasee или Franz-Hitze-Haus 
 
 
 

 2. Зала със сцена за представлението  

 Първата възможност е Uferlos на езерото Аа. Можем да наемем за 420 евро голяма 
зала, като също така можем сами да построим сцената, без да използваме бара и напитки. Ако 
искаме да наемем залата с поръчани напитки, тогава ще струва горе-долу наполовината на 420 
евро.  
 Втората възможност е аулата на Католическата общност на студентите и висшите 
учебни заведения. За аулата трябва да подадем молба със свободен текст след 6.01.2010. В 
рамките на приблизително една седмица ще получим отговор, дали ще можем да ползваме 
аулата. До тогава трябва да определим времето, дали проектът ще се проведе през август, 
септември или октомври. Защото обединението на Католическата общност на студентите и 
висшите учебни заведения иска да направи програмата си за новата година. Затова трябва да 
сме възможно най-точни при планирането. Аулата е била ремонтирана преди 4 седмици и все 
още не се знае, дали трябва да платим такса за ползването. Всичко това ще бъде уточнено 
през януари 2010.  
 Третата възможност е голямата зала на Fachhochschule [специализирано висше учебно 
заведение] Мюнстер. Много е вероятно там да можем да използваме и помещение за нашата 
дискусия.След разговор с Волфганг Тенхакен, референт на деканата, завършил специалността 
„Социална дейност“, установихме, че разполагаме с две възможности: или евентуално да 
получим безплатно залата и помещението за семинари, само че това не е сигурно, или, ако 
трябва да заплатим, то трябва да приготвиме около 500 евро. Референтът на деканата ни 
обърна внимание и на това, че трябва да уточним, кой е отговорен за плащането на 
обезщетения. Така че, още не се знае, дали ще можем да ползваме залата безплатно или ще 
трябва да платим 500 евро. 
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Във всички случаи обаче, можем да предложим, да бъдат поканени и студенти от в 
Fachhochschule Мюнстер. Това би било и страхотна възможност, ако успеем да въодушевим 
студенти по специалността „Социална дейност“. Това би могло да допринесе за безплатното 
използване на залата. Какво мислите вие? 
• Четвъртата възможност, в случай че има концерт-бенефис, е да наемем малката зала "Das 
Kleine Haus" в градския театър в Мюнстер. За съжаление, тази възможност отпада, защото 
малката зала не се дава под наем за представления, които не са в програмата на театъра. Днес 
разговарях със съответното отговорно лице.  
 

3. Материали  

 
Като цяло трябва да се изясни въпросът, какво точно искаме да правим във фазата, в която е 
запланувано представлението. Дойде ни идеята, че младежите биха могли да се научат да 
правят кукли. Защото чрез изучаването на това, как човек може да работи с куклите като 
средство за креативно разширяване на съзнанието, биха могли да се редуцират определени 
проблеми и може да се говори по тях. За тази цел са ни нужни съответните материали: 

1. игли за шиене, 20 броя за 1,95 евро 

2. вълна, 1 кълбо за 3,75 евро 

3. конец, 1 макара за 2,95 евро 

• Аз съм запозната с изработването на кукли, за тази цел са ни нужни още ориз, стари чорапи, 
плат или стари дрехи, шевна машина и дървени пръчки. Това са неща, които отчасти можем да 
набавим, но които и отчасти трябва да включим в сметката.  

Материали за дискусията и за друг вид креативна работа:  

 
1. четки (евтини): 10 броя за 1,98 евро; четки (по-висококачествени): 12 броя за 5,49 евро; четки 
(различни): 12 броя за 2,50 евро 
2. покривна боя: 13 броя за 6,95 евро 
3. водни бои: 24 броя за 6,95 евро 
4. копирна хартия - цветна: 100 листа 50x70cm за 18,99 евро 
5. копирна хартия - бяла, 100 листа 50x70cm за 17,88 евро 
6. пастели: 36 броя за 22,28 евро 
7. блок за флипчарт: 5x20 листа за 22,44 евро или за 17,45 евро в евтините супермаркети  
8. маркери за флипчарт: 4 броя за 5,71 евро 
9. цветни моливи STAEDTLER: 24 броя за 4,29 евро 
10. пластелин: 3,95 евро 
11. лепило: 2,37 евро 
12. лико: 50 гр. за 0,99 евро 

За всеки материал разполагаме с интернет страница, от която можем да го поръчаме. Все пак 
не сме сигурни, дали правенето на кукли би било най-доброто.  

Съществува и възможността за театрална постановка, която може би не би отнела толкова 
много време и материали, но и би била чудесно преживяване. По този въпрос разговаряхме с 
Марк Хунен, опитен социален работник, който има медийни и културно-педагогически познания 
за театъра и опит, и който е готов да ни помогне.  

 
4. Транспорт 

Единственото, което до сега знаем, е, че едно пътуване (отиване и връщане) в Мюнстер струва 
16,50 евро. В една кола се събират 7 души. Поради ограниченото време, с което разполагаме, 
тази информация остана непроверена. 

Очаквам обаждане от г-н Пьолер, който може да ми даде нужната информация. В случай, че 
той не ми се обади днес, щe опитам утре отново да го намеря по телефона.  
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5. Свободни занимания 

За свободните занимания мислехме, че младежите могат да посетят някои музеи. Има и 
безплатни възможности, както за посещение на зоолгическата градина, така и за посещение на 
ботаническата градина. Допълнителни идеи също могат да бъдат от полза.  

Една приятелка ще се погрижи да се свържем със сдружението на зоолгическите градини. 
Сдружението най-вероятно ще ни предостави безплатни билети, ако сложим логото му на 
нашата интернет страница. Това би било добра реклама за него, защото зоолгическата градина 
има нужда от дарения, така че ще се получи много добре, ако им направим реклама.  

 

6. Ядене - едно ядене на ден по избор и две в хотела 

Във връзка с яденето трябва да уточним, дали младежите могат да имат две твърди яденета в 
хотела, според програмата, и едно ядене по избор. Как най-добре можем да планираме това? 
Как стои въпросът с разходите? Още не е уточнено.  

 

7. Евентуални хонорари  

Съществува възможността да бъде организиран благотворителен концерт след или преди 
планираното представление. Чрез него ние можем да покрием разходите за залата или аулата. 
Петър Михайлов, оперен певец в държавната опера в Хановер, е готов да организира този 
концерт, като вземе участие заедно с хор и професионални музиканти. При всички случаи 
обаче ще трябва да бъдат поети разноските по пътуването. Същото важи и за евентуалното 
участие на социални работници и професионални сътрудници по проекта.  

Вие какво мислите? 
 

8. Социални проекти  

Да посетим социални, иновативни проекти е също важна част от проекта. По този начин 
младежите могат да се въодушевят още повече за креативни дейсности. Засега имаме предвид 
3 проекта. Един от тях е осъществен в Гелзенкирхен. Ани ще ви даде повече информация по 
него, както и по втория проект.  

Третият проект е в Мюнстер и е всъщност организация, която организира почивки за хора с 
увреждания. Тя се нарича "Urlaub und Pflege" [„Почивка и грижа”]. Ние можем да се свържем с 
нея. 

Аз считам, че това може да се окаже добра възможност, младежи от България да видят, колко е 
важно, че например в България са от голямо значение места и пътища, пригодени за хора с 
увреждания, за да могат хората с увреждания там по-лесно да вземат участие в обществения 
живот. 

Аз намерих още една възможност, как можем да запознаем младежите със сдружението. 
Идеята получих от приятелка, която е в контакт със сдружението. Тя с удоволствие ще ни 
свърже с него. 

 

9. Връзки с обществеността – брошури или плакати и др.  

Изгодни възможности, които намерих в интернет, са следните:  

- 210 мм х 105 мм флайер, 100 броя едностранно, можем да дадем за отпечатване за 12,98 
евро; двустранно за 19,98 евро. Повече информация ще намерите тук...  

- плакат, формат Din A 3, стандарт (297 мм х 420 мм), 50 броя можем да дадем за отпечатване 
за 66,62 евро. Повече информация ще намерите тук...  

- професионални плакати, формат Din A 2, 100 броя за 189 евро. Повече информация ще 
намерите тук...  
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10. Филм (разходите за филма трябва да се изчислят отделно от горепосочените дейности, 
защото, доколкото разбрах, за него ще получим отделен бюджет в размер на 1000 евро 
допълнително). 

За филма искаме да потърсим професионална помощ. Нужни са предложения и търсене на 
информация. 

 

Изказвам моята благодарност на всички, които все още не са имали възможността да се 
регистрират и представят лично в блога, но помагат по проекта. Те обаче участват в 
разрешаването на задачите.  

Все още нищо не е напълно приключенo и решено. Затова е много важно, да преследваме 
целта си и да продължим да търсим интензивно изгодни възможности.  

 
Сърдечно благодаря! 
Яница 


