
Програма за срещата в Мюнстер, Вестфалия

Ден Предобед Обедна 
почивка Следобед

03
.0

9.
 (п

ет
.)

Тема за деня: Приветстване & запознаване!

15:00-
17:00

● Игри за запознаване (Индивидуално представяне, социограма)

● Представяне  на  програмата  и  установяване  на  отговорностите  по 
време на срещата 

● Обсъждане на очакванията от проекта (Съкровищница, пълнене на куфар)
Водещи  :   Анна  Велкова  и  Атанаска  Медарова,  участнички  в  транснационалната 
младежка инициатива „Ние за нас в Европа“

Къде: JGH Aasee (зала за семинари), Bismarckallee 31

04
.0

9.
 (с

ъ
б.

)

Тема за деня: Да си различен е нормално!
Акцент за деня  :     Н  ачин на поведение спрямо различията   – сътрудничество и партиципация (активно участие)  

09:00-
11:30

● Уъркшоп за  по-добро  разбиране  на 
ситуацията  на  хората  с  увреждания 
(Водеща: г-жа Фауст, дружество Прелетни Птици – 
Zugvogel e.V.)

Методи:
- Представяне на работата на дружеството 
Zugvogel e.V.
- Ролеви игри 

Къде  :   Achtermannsr. 12

11:30-
14:00 

14:00-
15:30

● Уъркшоп на тема „Да си различен е нормално“ (Водеща: Анна Велкова)
Методи:
- Игрален салон

Къде  :   Хюферщифтунг (Hüfferstiftung), Hüfferstr. 27

15:30-17:00     Посещение на Ботаническата Градина / Приготвяне за спортното събитие

17:00-
18:00

● Интегративно спортно събитие (Водещ:  г-н Вагнер,  Спортен   Клуб Синьо-Бяло 
Аазее – SV Blau-Weiß Aasee e.V.)

Къде  :   SV Blau-Weiß Aasee e.V., Bonhoefferstr. 54

Förderhinweis: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm JUGEND IN AKTION finanziert. Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen Union oder der Nationalagentur JUGEND für Europa wieder und sie übernehmen dafür keine Haftung.



Ден Предобед Обедна 
почивка Следобед

05
.0

9.
 (н

ед
.)

Тема за деня: Действаме заедно!
Акцент за деня  :   Инклузия (включване) и партиципация (активно участие) в смисъл на самоотговорно, съвместно поведение  

09:00-
18:00

● Посещение на Хоф Холц (Hof Holz, Braukämperstr. 80, Gelsenkirchen); развеждане из Хоф Холц в 12:30 часа 
       (Координатори: Силвия Патрон и Табеа Михел, участнички в транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“)

Методи:
-     Запознаване със създаването и начина на функциониране на иновативния социален проект

Отиване  :   RB 20224, 10:11 часа, коловоз 14, Münster(Westf)Hbf / Връщане  :   RE 10223, 17:21 часа, коловоз 14, Münster(Westf)Hbf 

06
.0

9.
 (п

он
.)

Тема за деня: Нищо не пада от небето!
1-ви   а  кцент  за  деня  :     Инклузия  (включване)   и  партиципация  .. 

(активно участие) в смисъл на възприемане и разрешаване на. 

социални проблеми

13:30-
15:30 

1-ви   а  кцент за деня  

15:30-
16:30

● Представяне  на  иновативни  проекти  на  фондация 
„Подкрепа  за  реализация“  (Борислав  Боянов  и  Аксиния 
Алексиева,  участници в транснационалната младежка инициатива „Ние 
за нас в Европа“)

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

09:00-
13:30

● Уъркшоп на  тема „Инклузия  (включване) на  хора  с 
увреждания“ (Водещи: г-жа Едлер и Ане Остендорф, Амбулантни 
Служби Мюнстер – Ambulante Dienste e.V.)

Методи:
- Представяне  на Ambulante  Dienste  e.V.:  История  на 

основаването  на  организацията  и  представяне  на  нейни 
иновативни  проекти  с  цел  разясняване  на  въпроса  как 
човекът, политиката и структурата си влияят взаимно 

- Работа в малки групи със следните акценти:
a) самоопределен живот / чуждо вмешателство в живота
b) Разходка в Мюнстер за търсене на бариерите в града

Старт  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

16:30-16:50     Пауза

2  -ри   а  кцент за деня  :   Рефлектиране  

16:50-
18:30

● Показване  по  собствен,  креативен начин какво всеки  си 
пожелава за своята родина (Водеща: Анна Велкова)

Методи:
- Рисуване на нашата къща „Европа“

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

07
.0

9.
 (в

т.)

►

Тема за деня: Разрешаваме заедно социални проблеми!
1-ви   а  кцент за деня  :   Подпомагане на местния социален   ангажимент  

13:30-
15:00 

2-ри   а  кцент  за  деня  :     Инклузия  (включване)   и  партици  пация  . 

(активно участие) в  смисъл на възприемане и разрешаване на. 

социални проблеми

09:00-
11:30

● Представяне  на  работата  на  Комисията  за 
подпомагане на инклузията (включването) на хората с 
увреждания в град Мюнстер, Вестфалия (KIB) (Референт: 
г-жа Рютер,  пълномощник по въпросите на хората с  увреждания за 
град Мюнстер, Служба за социални грижи-Sozialamt)

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

15:00-
16:00

● Представяне  на  иновативни  проекти  на  фондация 
„Огънят  на  Орфей“  (Aлександър  Марков  и  Милена  Милушева, 
участници  в  транснационалната  младежка  инициатива „Ние  за  нас  в 
Европа“)

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121 

Förderhinweis: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm JUGEND IN AKTION finanziert. Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen Union oder der Nationalagentur JUGEND für Europa wieder und sie übernehmen dafür keine Haftung.
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Ден Предобед Обедна 
почивка Следобед

►

07
.0

9.
 (в

т.)

11:30-
12:00

Пауза: Пътуване до работното място на 
г-жа Щелинг

13:30-
15:00 

16:00-16:20    Пауза

1-ви   а  кцент за деня  :     Подпомагане на местния  . 

социален ангажимент
3-ти   а  кцент за деня  :     Рефлектиране  

16:20-
18:20

● Подготвяне на сценарии на тема „Социален ангажимент“ (Водещи: Анна Велкова и 
г-жа Тагарева, тренер на транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“)

Методи:
- Подготвяне  на  сценарии  във  връзка  с  темите  „Инклузия  (включване)“  и  „Социален 

ангажимент“  във  взаимнозависимите  европейски  държави  на  базата на  примера  на  две 
държави с различно изразен социален ангажимент

- Презентация на сценариите

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

12:00-
13:30

● Посещение  на  Информационния 
център  за  консултация  на  хора  с 
увреждания (работно място на г-жа 
Щелинг) (Водещи:  г-жа  Рютер,  г-жа 
Щелинг,  г-н  Лайпхолц,  Служба  за 
социални грижи)

Къде  :   Служба за социални грижи, 
Hafenstr. 8

08
.0

9.
 (с

р.
)

►

Тема за деня: Инклузията (включването) и партиципацията (активното участие) означават дейно гражданско общество!
1-ви   а  кцент  за  деня  :     С  ътрудничество  и  . 

създаване на контакти в мрежа

12:00-
14:00 

2-ри   а  кцент за деня  :   Активно европейско гражданско общество  

14:00-
15:30

● Уъркшоп на тема „Значението на местния социален ангажимент като зародиш-
на клетка на европейския ангажимент“ (Водещ: г-н Рьорборн, Citizens of Europe e.V.)

Методи:
- Представяне на дружеството Citizens of Europe e.V. и неговите проекти 

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

09:00-
12:00

● Уъркшоп на  тема „Социална 
онлайн  мрежа  за  разрешаване  на 
социални  проблеми“   (Водеща: 
г-жа  Тойбенер,  Институт  по 
социология в Мюнстерския университет)

Методи:
- Представяне  на  възможностите 

за  разрешаване  на  социални 
проблеми  чрез  създаване  на 
социална онлайн мрежа

- Разработване  на  идеи  за 
оптимизиране на вече съществу
ващи  социални  проекти  чрез 
сътрудничество  и  създаване  на 
контакти в мрежата

Къде  :   Институт  по  социология, 
Scharnhorststr. 121

15:30-15:45     Пауза

3-ти   а  кцент  за  деня  :    Разрешаване  на  социални  проблеми  в  смисъл  на  инклузия  . 

(включване) и практическо участие като мотор за   развитието на активно европейско  . 

гражданско общество

15:45-
16:15

● Подготовка за дискусията (Водеща: Анна Велкова)
Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

16:15-17:00     Пауза

Förderhinweis: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm JUGEND IN AKTION finanziert. Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen Union oder der Nationalagentur JUGEND für Europa wieder und sie übernehmen dafür keine Haftung.
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►

08
.0

9.
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12:00-
14:00 

17:00-
19:00

● Дискусия  със  съответните  експерти:  проектни 
мениджъри,  представители  на  дружества,  политици, 
експерти  от  град  Мюнстер,  Вестфалия  (Служба  за 
социални грижи)

Акценти на дискусията  :  
- Настояща ситуация и перспективи за инклузия (включване) 
- Конкретни  възможности  за  насърчаване  на  инклузията 

(включването)  
- Значение на социалните въпроси за единна Европа
Цели на дискусията  :  
- Откриване  на  нови  възможности  за  социален  ангажимент  и 

научаване на използването им
- Разработване на нови (проекто)идеи

Къде  :   Сенатната зала в Мюнстерския Университет, Schlossplatz 2

09
.0

9.
 (ч

ет
.),

 1
0.

09
. (

пе
т.)

Тема за деня: Практическо изживяване на инклузията (включването) и партиципацията (активното участие)!

А  кцент за дните  :     Използване на собствените таланти за обогатяване на обществото  

09:30-
13:00

● Репетиции  за  представлението (четвъртък  и  петък) 
(Водещ:  г-н Хунен,  социален педагог  със специализация  медийнa и 
културнa педагогика)

Методи:
- Подготовка и провеждане на театрално представление като 

рефлектиране на работните  фази  и  като  изпълнен  с 
изживявания завършек на първите две фази на проекта

- Съвместна  работа  с  Марк  Хунен,  хора  на  изкуството  от 
България и Германия и други заинтересовани

Къде  :   Институт по социология, Scharnhorststr. 121

13:00-
14:30 

14:30-
18:00

● Репетиции  за  представлението (четвъртък  и  петък) 
(Водещ: г-н Хунен)

Къде  :   Хюферщифтунг (Hüfferstiftung), Hüfferstr. 27

18:00-20:00     Пауза (само петък / вечеря)

20:00-
22:00

● Театрално представление (само петък)
Къде  :   Голямата  зала  на  Универститета  за  приложни  науки  в 
Мюнстер, Hüfferstr. 27

11
.0

9.
 (с

ъ
б.

) Тема за деня: Рефлектиране на инклузията (включването) и партиципацията (активното участие)!

10:30-
12:30

● Оценяване на представлението (Водещ: г-н Хунен)
Къде  :   Клон-библиотека Социални науки (ZB Sozialwissenschaften), 
Scharnhorststr. 101

12:30-
14:00 

14:00-
16:00

● Цялостно оценяване на срещата (Водеща: Анна Велкова)
Къде  :   Клон-библиотека Социални науки, Scharnhorststr. 101

Förderhinweis: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union durch das Programm JUGEND IN AKTION finanziert. Der Inhalt dieses Projektes gibt nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen Union oder der Nationalagentur JUGEND für Europa wieder und sie übernehmen dafür keine Haftung.
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