
„Социални проблеми на младежите в Кърджали 
За Вас работиха Мелтем Али, Беркай Вели, Танер Караибрям и Христо Момчев 

С участието : г-жа Нели Карабашева 



Кариера 





Избор на бъдещата кариера е може 
би най-важния въпрос в 

образованието, свързан с решението 
на нас младежите. Нашият избор на 
гимназия или колеж зависят изцяло 
от често задаваният въпрос, " Какъв 

искаш да станеш, когато 

пораснеш?"  

.  
 



• Всеки един от нас е направил своя избор още преди 3 години.Всички 
ние се борихме, за да влезем в гимназията.Така в най-елитната 

гимназия ние полагаме своите стабилни основи на своето 
образование, а от там и кариера. 



• Помислете си от сега за своите интереси и ги следвайте.училището, в 
което учим предлага сериозна подготовка и достатъчно клубове и 
извънкласни дейности за развитието на интересите ни. Говорете с 

учителите си.В тази институция те са хората,  които могат да ви 
помогнат. 

 



• Решението за кариера започва от обучението.Институцията разбира се 

е училището и в нашият случай гимназията.Непрекъснато по 

вестниците излизат новини за нас.Точно за това. Помислете 

си.Наблегнете на предмета или хобито, което ви харесва. И с него 

напред 



С ТАКАВА ПОДГОТОВКА ПО ЕЗИЦИТЕ.ВСЕКИ МОЖЕ ЛЕСНО ДА СИ НАМЕРИ РАБОТА.ДА СЕ ЗНАЕ 
ЕДИН ЕЗИК Е ДОБРЕ, НО АКО СА ПОВЕЧЕ ВИНАГИ Е ПРЕДИМСТВО. 







• Да. Вярно е, че в град Кърджали няма работни места за 
възрастните, та какво остава за нас.Почти всички през лятото 

работихме.Кой в заведение, като сервитьор, друг в 
магазин.Важното е,че печелехме собствените си пари без да ни 

трябват езиците или талантите.Но това няма да е така и за 
напред.  



• Статистики сочат, че повечето млади хора избират да напуснат 
страната, защото знаят език, колкото да си купят един хляб, и 

оправдание „Тук няма работа“.Ако всеки един от нас се 
възползва от своя талант и развива интересите си мислейки, 

така ще може да се справи и в България, та дори и в Кърджали, 
което ще доведе до отварянето на повече работни места. 



Наркотици 



• Има няколко фактора , които влияят на тийнейджърите към 
злоупотреба с алкохол, цигари и други лекарства . Злоупотреба 

с вещества е особено рисков за тийнейджъри , защото те вече 
имат толкова много други проблеми в живота си , като 

училище , очакванията на родителите , както и хормони . Като 
млади хора , те често са неинформирани за опасностите и 

могат да станат много по- чувствителни към факторите, които 
могат да доведат индивидуално с употребата на наркотици .  

 



Най-големият фактор , който 
влияе на подрастващите 

злоупотребата с наркотични 
вещества е партньорски натиск . 

Тийнейджърите се чувстват 
изключително високо налягане 
за да се поберат в с връстниците 

си ,за да получат статут или 
спасят репутацията си .  

 



Освен това, там е прагматичен 
елемент . Тийнейджърите са в 
гимназията, около 16-годишна 
възраст в България , където ще 
бъде изложена на повече деца , 

и по този начин имат висока 
вероятност от срещата 

индивиди, които вече са 
злоупотребяващи наркотици .  

 



. Докато социалните и 
политическите кръгове са се 

опитали да се ограничи излагането 
на тийнейджър да снимки на 
алкохол и тютюнопушенето в 

медиите , чрез забраняване 
телевизионни реклами за цигари и 

алкохол , тийнейджъри все още 
могат да бъдат повлияни от филми и 

телевизионни предавания , които 
изобразяват актьори и актриси , 

които се ползват за пиене , пушене и 
употребата на наркотици .  



Нестабилна дома живот е фактор, 
допринасящ за тийнейджъри отиват 
надолу по пътеката на злоупотребата 
с наркотични вещества . Това е така, 
защото родителите могат да бъдат 

силно влияние в съответствие децата 
далеч от наркотиците , като са 

положителни примери за 
подражание и да показват на децата 

си негативните аспекти на 
злоупотребата с наркотични 

вещества .  



Ето и примерите за Кърджали 



  







И това са само част от многото.Решението е 

едно не се поддавайте! 





• Тийнейджърите могат да разговарят с часове с приятелите си, 
текстово или с телефон.  

 

• Тийнейджърите в повечето време са в спор с родителите си, 
защото се борят за доверие или самостоятелност.  На моменти 

се чувства така, сякаш живее в един различен свят. 

 













Сводно време и социална ангажираност 



• Свободното си време ние тийнейджъри в 

Кърджали прекарваме в хитовите заведения и 

нощни клубове 

 



Заведенията Friends, Inside и 
Elta са се превърнали в 

развлечението на младите 
хора в града през светлата 
част на денонощнието.Но 

това за нас не стига и 
предлагаме решение на този 

проблем. 



Община Кърджали 
разполага със оборудван 

кино салон.Сега тече ремонт 
на закрит басейн.Имаме и 
паркове.Но с общи усилия 

можем да изпратим молба до 
кмета на общината, за да 

види, че ние се интересуваме 
от града, в който живеем 



Колкото до нощния 
живот той е на макс, 

разбира се.винаги има 
какво да се желае, но не 

може да се подминат 
баровете и дискотеките, 
които посещаваме.Aura, 
Club 69, Club the Hole и 

т.н  


