
 

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) организира еднодневна симулация “Youth on the run“ за пръв 

път в България. 

 

“Youth on the run” е ролева игра, която дава възможност на младите хора да застанат на 

мястото на милиони бежанци и хора, търсещи убежище по целия свят. Тя се основава на 

взаимодействието между участниците (които играят ролите на бежанците) и инструкторите (различни 

герои, които бежанците срещат по време на дългия си път). В началото на играта участниците получават 

основна информация за героя си, откъде идва и защо е принуден да напусне дома си. По време на играта 

участниците ще изпитат несигурност, недоверие, страх, изтощение и други чувства, познати на онези, 

които търсят убежище. Те ще се чувстват нежелани, ще се чувстват като жертви на бюрокрация и 

предразсъдъци, зависими от хуманитарната помощ. Езиковите бариери също ще играят важна роля в 

играта. 

 

На следния линк можете да намерите и промоционално видео на симулацията, предоставено от Германски 

Червен кръст: https://www.youtube.com/watch?v=GsZR2VmrXbo   
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В тази връзка, имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в първата по рода си 

симулация “Youth on the run”. Играта ще се проведе на 13.04.2019г., в Националния учебен 

център на Български Червен кръст в с. Лозен.  

 

Транспортът от гр. София до с. Лозен и обратно, храна, застраховки на участниците, както и 

цялата логистика на събитието, ще бъдат организирани от БМЧК.  

 

За повече информация, както и за да потвърдите Вашето участие, в срок до 10.04.2019г. 

можете да се свържете с Мария Христова, координатор на проект „Социални иновации с нови и 

активни граждани“, на имейл m.hristova@redcross.bg или на телефон 0886 24 69 69.  

 

Симулацията се осъществява в рамките на проект „Социални иновации с нови и активни граждани“, 

изпълняван в партньорство с Датски Червен кръст, Унгарски Червен кръст и Румънски Червен кръст.  
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