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За мъжете с любов

„Мисия Кураж”
е на адрес:
virtusquest.org
Социалната
ангажираност е особено важна за
създателите
на платформата...

„Мисия кураж” не е заглавие на мащабна
холивудска продукция с режисьор Клинт Истуд
или Мел Гибсън, а амбициозна платформа, която стартира
като работен проект преди няколко години благодарение
на умните идеи и упоритата работа на трима приятели.
Николай Пенчев, Димитър Гамизов и Ангел Вучев се обединяват около мисията да говорят за мъжките здравословни проблеми на разбираем език. Стартират през 2013-а с
организацията на кампании, свързани с международната
кампания Movember. Категорични са, че за здравословните
проблеми на мъжете не се говори много, нито пък на адекватен език, и с „Мисия Кураж” ще променят ситуацията.
Защо стартирате платформа, която се базира
най-вече върху здравни проблеми при мъжете?

Съществува известна хаотичност в дигиталното пространство, когато става дума за мъжко здраве. Намираме
различни лекарски сайтове, но те често се концентрират
върху тематика, свързана с дейността на лекаря. Имахме желанието да съберем цялата информация на едно място, но да
я представим по нов и интерактивен начин. Нашата цел е
да създадем достъпна и достоверна информация, както и да
мотивираме мъжете да бъдат по-смели, когато става дума
за здравето им. Платформата ни е в нестопанския сектор
и за момента няма цел да печели от реклама. С поставянето
на нови цели произлизат и конкретни разходи, които в даден момент вероятно, може да бъдат покрити по определени начини. Разбира се, ще държим на прозрачността изцяло.
Кои са основните пропуски в познанието на съвременния мъж за него самия?

Най-основният пропуск е приемането на здравето като
даденост. Българският мъж акцентира върху силата си
по различни начини, но, за съжаление, забравя, че трябва да
обръща време и на здравето си. Мъжете обичат да избягват неудобните теми, които са именно тези, свързани със
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здравето им. Ние искаме да променим това и чрез ежеседмична информация като бързи факти и статии. За нас е
важно всеки мъж да е наясно с потенциалната опасност от
заболявания като простатит, варикоцеле и други.
Не се ли страхувате, че ще ви отнеме много време, за да наберете скорост и популярност?

Основната цел, която се стремим да постигнем, е изграждане на ново самосъзнание у българския мъж. Наясно сме, че
това е тромав и бавен процес. Организация като нашата
таргетира сериозни теми и е ясно, че не целим да създадем
фен база. Хората рядко биха чели информацията като забавление или отпускане, това, разбира се, е фактор, който ще
спира масовата шумотевица около „Мисия Кураж”. Но ние
не искаме да сме готини, а полезни.
Личното ви удовлетворение след старта на „Мисия Кураж” е?

Социалната ангажираност, която развихме в нас като автори, позитивните коментари от много мъже и чувството за принос към нещо, което остава във времето.
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