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Областна администрация Разград

24.08.2020 | Областният управител Гюнай Хюсмен се срещна с
представители на младежки клуб „Инитиум“. Ще бъде патрон на
организирани от клуба дебати по актуална за областта ни тема.
Днес, 24 август 2020 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен
прие в кабинета си представителите на младежки клуб „Инитиум“ – град Разград –
учениците от разградските училища ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ППМГ „Академик
Никола Обрешков“ Виктор Стоянов, Красен Колев и Иводор Стоянов.
Младежите информираха Областния управител, че младежки клуб „Инитиум“ цели
младите хора заедно да направят промяната за добро младежко общество, като дава
поле за изява на младежта, развива културата на града и разрушава догмата, че
младите хора не се интересуват от случващото се и са несериозни. Организацията
предоставя на младежта възможност за изява на всеки млад човек, навършил 14
години, в разнообразни подклубове като Дебати, Философия, История, Взаимопомощ и
Доброволчество. В най-близко време клубът ще регистрира като неправителствена
организация.
Г-н Хюсмен припомни, че е поздравил клуба в медиите за доброволческата им
инициатива „Спаси беседка“, по която са обновени четири беседки в град Разград. Той
заяви, че води последователна политика в подкрепа на развитие на младежта в област
Разград и даде пример с активното участие на Областна администрация в проект
„Студентски практики – фаза 2“ и подкрепата на проект „Активни младежи – силни
позиции в общините Кубрат и Исперих“.
Виктор, Красен и Иводор поискаха подкрепа за реализиране на следващия си
проект – създаване на младежко пространство в град Разград, където младите хора да
прекарват свободното си време. Идеята е младежкото пространство да бъде място за
неформални дискусии и обучения, дебати, беседи и срещи, тийм билдинг, както и
споделено работно място за бъдещи еколози и хора с идеи, които имат нужда от
творческо пространство. Представителите на младежки клуб „Инитиум“ виждат като
подходящо място за обособяване на пространството площадката на булевард
„Априлско въстание“ от конектора градски център – площад „Ларго“ – жилищен
квартал „Орел“, защото е открито и се намира в централната част на града, като по
този начин младежите от град Разград и техните гости могат да съзерцават красотата
на градския център. Проектът им включва поставяне на пейки и чадъри, освежаване на
оградата на съоръжението с графити, както и изграждане на „Стена на агресията“, на
която младежите да изразяват емоциите си на листчета, а артистите да рисуват
абстрактни картини и графити. Членовете на клуба поемат ангажимент да поддържат
и почистват редовно зоната. С организирана от клуба подписка инициативата им е
подкрепена от редица млади хора от град Разград.
Областният управител обеща на младите си гости подкрепа за реализиране на
проекта им за изграждане на младежко пространство в град Разград. Освен това г-н
Хюсмен им обеща, че ще осигури конферентната зала на Областна администрация
Разград за безвъзмездно ползване от младежите от клуб „Инитиум“ за провеждане на

http://rz.government.bg/bg/

Страница 2

тренировки за планирани за средата на месец септември 2020 г. дебати, чиято тема ще
бъде определена допънително.
Г-н Хюсмен прие да бъде патрон на организираните от клуба дебати, с участие на
младежи от област Разград. Той увери младежите, че могат да разчитат и експертна
помощ от Областна администрация Разград при разработване на бъдещи проекти на
организацията.
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