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Кратко описание на проектната ни работа:

Още  в  подготвителната  фаза  на  проекта  „Ние  за  нас  в  Европа“  ние,  инициатори  и 
същевременно  участници,  с  и  без  увреждания  на  възраст  17-30 години от  Германия и 
България  осъзнахме:  „Нищо не  пада  от  небето“  –  нито  успешно  социално  включване 
(инклузия)  на хора от други култури в Европа,  нито нужното социално ангажиране по 
отношение  на  хората  с  увреждания  или  във  връзка  с  активно  европейско  гражданско 
общество.  Като  активни  граждани  на  ЕС  поехме  инициатива  –  организирахме 
многобройни събития в рамките на проекта и последвалите инициативи и обмислихме 
заедно  как да  привлечем вниманието  на  хората  към идеята  за  социално включване на 
всички хора като равноправна част на обществото, като подчертахме и насърчихме общото 
между  отделните  култури  в  Европа.  Освен  това  изживяхме  на  практика  социално 
включване  по  време  на  взаимната  ни  дейност,  като  всеки  се  включи  в  работата  по 
проектите според собствените си умения и опит.
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Предговор

Уважаеми дами и господа,

Тук описваме накратко проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“ и последвалите инициативи,  
считани като продължение на проекта. Ще посочим основните аспекти на и резултатите от 
дългогодишната ни работа. Постигнатите успехи са плод на съвместната работа на всички 
участници, които успяха с креативността и инициативността си да спечелят подкрепата 
както  на  нашите  партньорите,  така  и  на  отделни  личности.  Така  всяка  една  идея  се 
превърна в реалност. Този процес бе едно незабравимо изживяване за всеки от нас! От 
името на всички участници благодарим сърдечно за подкрепата!

Мюнстер, 12.04.2013 г. 

С най-добри пожелания:

Анна Велкова                                                                                            Светлана Булман
(Идеен инициатор и координатор              (Отговорник по финансовите и компютърните
на проекта „Ние за нас в Европа“)               въпроси при проекта „Ние за нас в Европа“)
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1. Представяне на участниците в проекта „Ние за нас в Европа“

В  транснационалната  младежка  инициатива  „Ние  за  нас  в  Европа“  участваха  общо 
шестнадесет млади хора с и без увреждания на възраст 17 – 30 години от Германия и 
България. Разликите и сходствата на участниците помежду им по отношение на социалния 
им произход,  опит  и  стремежи са  основата,  както  и  темата  на  проекта  „Ние за  нас  в 
Европа“;  защото  те  заедно  споделят  визията  за  обединена  Европа,  в  която  всички 
граждани, независимо от своя произход и социална среда, могат да покажат и приложат 
талантите си за благото на обществото. 

Инициаторите разработиха концепция за транснационалната младежка инициатива с цел 
насърчаване  на  социалната  ангажираност  като  ядро  за  постигане  на  колективно 
самосъзнание  за  активното  европейско  гражданство.  Идеята  за  социално  включване  е 
централна за всички участници в международната младежка инициатива „Ние за нас в 
Европа“. За тях това означава да участват в обществения живот чрез творческо използване 
на  собствените  си  умения  и  таланти.  Тази  жива  философия  те  искат  да  предадат  на 
другите хора. 

1.а) Представяне на германската група

Ние сме неформална група от студенти и работещи в социални служби (общо девет души), 
част от нас са с мигрантски произход. В тима ни взеха участие млади хора с увреждания, с 
финансови проблеми,  както и двама полусирака.  Ние заедно споделяме представата  за 
една обединена Европа, в която всички граждани, независимо от своя произход, социално 
положение и различия, използват своите таланти за благото на обществото.

Ние  формираме  екип,  в  който  всеки  използва  своите  умения  и  опит.  Тези  познания 
произлизат от научни дискусии, от практическа безвъздмездна дейност в национални и 
международни проекти, както и от професионален опит в социалните учреждения като 
„Pflege-  und Adoptiveltern  in  Münster“  e.V.  (сдружение на  приемните  и  осиновителните 
семейства  в  Мюнстер),  „Citizens  of  Europe“  e.V.  (сдружение  „Граждани  на  Европа“), 
„Ambulante Dienste“ e.V. (дружество с идеална цел „Амбулантни служби“) и др. Освен това 
задълбочихме  нашите  взаимно  допълващи  се  познания  чрез  обучителни  семинари, 
сертифицирани  от  Европейския  съюз  по  програма  „Младежта  в  действие“ 
(администрирана  от  Националната  Агенция  „Младежта  за  Европа”  в  Германия),  които 
завършихме  с  придобиването  на  Youthpass.  Нашето  желание  бе  и  е  да  приложим 
практически нашия опит във връзка с разработването на младежки инициативи и срещи на 
младежта,  както  и  относно  методите  на  работа  с  основен  фокус  върху  „Инклузивна 
Европа“  при  реализирането  на  международната  младежка  инициатива  „Ние  за  нас  в 
Европа“.
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1.б) Представяне на българската група

Седем младежи взеха участие в проекта „Ние за нас в Европа“ от името на фондация 
„Огънят на Орфей“.  Групата  се  състоя от ученици,  студенти и  работещи в социалната 
сфера,  като  сред  тях  са  и  младежи  в  неравностойно  положение  (от  социално  слаби 
семейства),  както  и  с  физически  увреждания.  Тренерката  Евгения  Тагарева (фондация 
„Огънят  на  Орфей“)  носеше  отговорността  непълнолетните  младежи,  както  и  тези  с 
физически увреждания, да бъдат включени подходящо в работата по време на проекта.

Българските участници се занимават от дълго време с идеята за инклузия и са запознати 
със социалната ангажираност при различни организации в България (фондациите „Огънят 
на Орфей“, фондация „Подкрепа за реализация“ и др.).

Докато  някои  от  българските  участници  имаха  опит  с  национални  и  международни 
проекти на Европейския съюз, повечето от тях направиха първите си ценни опити чрез 
транснационалната  младежка  инициатива  „Ние  за  нас  Европа“  в  сферата  на 
междукултурната работа, както и чрез работата си с други граждани на ЕС в чужбина.

2. Цел и приоритети на транснационалната младежка инициатива 
„Ние за нас в Европа“

Идеята  за  инициативата  „Ние  за  нас  в  Европа“  произтече  от  социално-политическия 
интерес на участниците. Главният контекст на транснационалната младежка инициатива 
„Ние за нас в Европа“ е кризата в европейското гражданско общество, която все по-често 
се  констатира  от  политици  и  журналисти.  Проектът  има  за  цел  да  посочи  изход  за 
преодоляване на кризата, показвайки нагледно възможности за социална ангажираност на 
междукултурно  ниво.  Транснационалната  младежка  инициатива  цели  създаването  на 
действаща  политическа,  колективна  европейска  идентичност  чрез  отговорни  социални 
действия, за да покаже, че тъкмо социалният ангажимент на местно ниво представлява 
зародишната клетка на ангажимента на европейско ниво. 

Инициативата  има за цел участниците да обогатят своя опит като активни европейски 
граждани  чрез  непосредственото  изживяване  и  задълбочаване  в  идеята  за  социалното 
включване  (инклузията).  Специфичният  контекст  и  конкретно  заплануваните  мерки, 
включени в проекта „Ние за нас в Европа“, съвпадат с голяма част от приоритетите на 
програмата  „Младежта  в  действие“,  като  например:  Европейско  гражданско  общество, 
участие на младежи (с увреждания и в неравностойно положение) и придобиване на нови 
познания за културното разнообразие в рамките на Европейския съюз.
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3. Структура на проекта  „Ние за нас в Европа“

След  като  инициаторите  на  проекта  попълниха молбата за  финансиране  на 
Транснационалната  младежка  инициатива  „Ние  за  нас  в  Европа“  и  тя бе  приета от 
Националната Агенция „Младежта за Европа“ в Германия, проектът стартира официално 
през май 2010 г. Спонсорството изтече в края на януари 2011 г.

През  трите  фази  на  проекта  различни  форми  на  активно  участие  (партиципация)  се 
изпробваха на практика от инициаторите: Те организираха успешно „Мюнстерски дни на 
социалното  включване  (инклузията)“  през  септември  2010  г.,  както  и  фотоизложби  в 
България и Германия през ноември и декември 2010 г. Работиха още върху изработването 
на документален филм. Концепцията за филма развиха самостоятелно.

Освен това участниците се включиха в онлайн обмен на тема „Инклузия и активно участие 
(партиципация)“ и разпространиха идеята за социалното включване (инклузията), както и 
резултатите от проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“ чрез различни медии в България и 
Германия, за да постигнат по-голяма публичност на резултатите (виж месечната програма 
със  съответните  дейности  онлайн  в  българския  блог: 
http://europajugendbg.files.wordpress.com/2010/03/monatsprogramm_bg.pdf  )

3.а) Първа фаза (от май до септември 2010)

През  първата  фаза  на  младежкия  международен проект „Ние  за  нас  в  Европа“ 
инициаторите  се  опознаха  онлайн  в  рамките  на  два  собственоръчно  създадени  блога: 
„europajugend.wordpress.com“  и  „europajugendbg.wordpress.com“.  Едновременно с  това 
започнаха и обмен на тема „Инклузия и активно европейско гражданско общество“. Той 
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беше  подпомогнат  от  официални  проучвания  и  интервюта  с  експерти  в  България, 
Германия  и  Полша.  Също  така  бе  съставена (  онлайн  )   анкета   на  тема  „Инклузия 
(включване) и участие в проекти без финансово възмездие“ с отношение към европейското 
гражданско  общество,  която  беше разпространена от  участниците  в  проекта.  Над  100 
души в България и Германия и около 70 в Полша попълниха анкетата.

Същевременно участниците организираха обща среща в Мюнстер/Вестфалия, Германия: 
„Мюнстерски дни на социалното включване (инклузията)“. Те сами съставиха програмата 
за тази среща, в която определиха уъркшоповете и дискусиите със следните експерти: г-жа 
Райсман,  кмет на  град Мюнстер;  г-жа Рютер,  пълномощник на хората  с  увреждания в 
Мюнстер; г-жа Едлер, съоснователка на „Амбулантни служби“, Мюнстер; г-н Рьорборн, 
ръководител на „Citizens of Europe“; г-н проф. д-р по правните науки Вашул, декан на 
Университета за приложни науки в Мюнстер и др. По-подробни данни може да намерите в 
блоговете  „europajugendbg.wordpress.com“  и  „europajugend.wordpress.com“ съответно  на 
български и немски език.

3.б) Втора фаза (септември 2010) 

Инициаторите  организираха  обща  среща  „Мюнстерски  дни  на  социалното  включване 
(инклузията)“ от 03.09. до 12.09.2010 г. в гр. Мюнстер, за да задълбочат познанията си от-
носно въпросите за социално включване (инклузия) и активно участие (партиципация). Те 
изживяха социално включване (инклузия) на практика и съответно рефлектираха в различ-
ни модули на проекта. С помощта на Бенохаус - Мюнстер те заснеха документален филм.

"Мюнстерски дни на социалното включване (инклузията)":        
Дискусия на тема „Инклузия и европейско гражданско общество“ 

Възможност да вземат участие в различните мероприятия имаха не само участниците, но и 
всички,  които  проявиха  интерес  към  идеите  и  целите  на  младежката  инициатива. 
Участниците в проекта организираха уъркшопове, водени както от самите тях, така и от 
съответните  експерти;  посещения  на  иновативни  социални  проекти;  участие  в 
интегративен футболен мач с младежи с увреждания от спортен клуб „Бяло-синьо Аазее“; 
провеждане на заключителна дискусия с представители на политиката, образованието и 
културата на тема „Инклузия и европейско гражданско общество“; както и представяне на 
театрална  постановка,  изразяваща  впечатленията  и  познанията  на  участниците. 
Интерактивно инициаторите се  конфронтираха с  идеите:  „Нищо не пада от небето!“  и 
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„Да   си  различен  е  нормално!“  В  рамките  на  общата  среща  беше  отговорено  на 
централния въпрос: „Как може всеки гражданин на Европейския съюз да бъде активен по 
отношение на социалното включване (инклузията) и активното участие (партиципацията) 
на всички членове на обществото?“

За  повече  информация  относно  „Мюнстерските  дни  на  социалното  включване 
(инклузията)“,  моля  вижте  програмата  на  адрес 
http://europajugendbg.files.wordpress.com/2011/03/programa-za-srestata-ot-03-09-do-12-09-
2010.pdf и  прочетете  съответните  статии  в  блоговете  „europajugendbg.wordpress.com“  и 
„europajugend.wordpress.com“  на  български  и  немски език.  Тези  статии  ще  намерите  в 
българския блог под категорията „Свободен обмен“. 

Участниците в проекта предадоха по различни начини опита и идеите си, придобити по 
време на „Мюнстерските дни на социалното включване (инклузията)“: от една страна чрез 
многобройните мероприятия в рамките на „Мюнстерските дни на социалното включване 
(инклузията)”;  от  друга  страна  чрез  медиите,  като  събитието  бе  отразено  във  вестник 
„Вестфалски новини“,  както  и  по радио „Дойче  Веле“.  Допълнително  документалният 
филм  бе  разпространен  онлайн  в  YouTube  и  в  блоговете 
( http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/21/12-2/ и 
http://europajugend.wordpress.com/2011/01/11/34/ )

3.в) Трета фаза (от октомври 2010 до януари 2011)

След срещата в гр. Мюнстер участниците организираха срещи на местно ниво в България 
и Германия, за да представят събраните впечатления и опит.
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Инициаторите организираха изложби и в двете държави.  Снимките и свързаните с  тях 
текстове при документацията на  „Мюнстерски дни на  социалното включване (инклузия-
та)“ ще намерите на адрес http://europajugendbg.wordpress.com/2010/11/16/foto/. Темата на 
изложбите  бе:  „Активно  участие  (партиципация)  като  път  към  социално  включване 
(инклузия)“. Сложната проблематика на заглавието участниците успяха да изяснят чрез 
дискусии, статии, радио и телевизионни интервюта в България и Германия (виж глава 7 
„Публичност“).  Повече  информация  на  български  и  съответно  на  немски  език  за 
подготовката на изложбите в България и Германия ще намерите в блоговете:

http://europajugendbg.wordpress.com/2010/11/16/foto/

http://europajugend.wordpress.com/2010/12/19/12/
http://europajugend.wordpress.com/2010/12/27/fotoausstellung-in-munster/
http://europajugend.wordpress.com/2010/12/26/10/
http://europajugend.wordpress.com/2010/12/22/3555/

Българските участници представиха резултатите от проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“ 
на различни социални експерти и политици, като например на г-н Атанасов, кмет на гр. 
Пловдив. Участниците се включиха в дневния ред на заседание на Обществения съвет за 
хората  с  увреждания  (26.  01.  2011  г.),  чиято  цел  е  съвместната  работа  и  контрол  за 
прилагане „Стратегия на Община Пловдив за осигуряване равни възможности на хора с 
увреждания  2010-2011“.  По  време  на  срещата  беше  представена  транснационалната 
инициатива  пред  Обществения  съвет.  Беше  обърнато  специално  внимание  върху 
възможностите за социална работа с помощта на онлайн платформата „weurope  .  mixxt  .  eu  “. 
В заседанието взе участие г-жа Нина Банкова, ръководител на Дирекция „Хуманитарни и 
социални дейности“ към Община Пловдив.

Резултатите от младежката инициатива бяха популяризирани и чрез разпространението на 
документалния  филм  по  NBT,  на  ДВД,  както  и  онлайн  в  „YouTube“: 
http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/21/12-2/

Инициаторите  насочиха  вниманието  на  обществото  към  идеите  на  транснационалната 
младежка инициатива „Ние за нас в Европа“, като представиха резултатите от (онлайн) 
анкетата (виж дейности през първата фаза на проекта). Резултатите може да разгледате на 
адрес: http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/23/rezultati_anketa/

Инициаторите утвърдиха и използването на онлайн платформа като средство за развитие и 
представяне на нови социални проекти: „weurope.mixxt.eu“.
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4. Съдържание и методи на работа

За да завършат всички дейности по проекта чрез работа в екип, за да утвърдят социалните 
си  умения и  да  постигнат  целите  на  проекта,  участниците  заложиха  на  оптималните 
методи на работа. Общият опит, натрупан от инициаторите, че чрез междукултурен обмен 
се подобрява и тяхното социално обкръжение, се превърна в личен и европейски опит.

За  успеха  на  проекта  са  важни  както  иновативните  елементи  на  транснационалната 
инициатива „Ние за  нас в Европа“,  така  и  насърчаването на предприемаческия дух на 
инициаторите  чрез  участието  им в  различните  дейности,  свързани с  проекта.  Особено 
внимание се отделя на отношението към участниците със специфични потребности.

4.а) Иновативни елементи

Главната  новаторска  идея  се  състои,  според  участниците,  в  смисловата  връзка  между 
преодоляването  на  политическото  безразличие  и  събуждане  на  гражданското 
самосъзнание  чрез  личното  съпреживяване  на  различни  възможности  за  социална 
ангажираност в смисъла на социално включване (инклузия) на практика. Внедряването на 
иновативните  елементи  и  идеи  се  осъществи  чрез  използването  на  различни  медии  и 
форми  на  комуникация (блог,  социална  платформа,  срещи на  живо,  дискусия  с 
представители  на  политиката,  културата  и  образованието,  театрално  представление, 
фотоизложби, документален филм и т.н.)

Развитието  на  проекта  може  да  се  проследи  стъпка  по  стъпка  в  интернет: 
„europajugend.wordpress.com“, „europajugendbg.wordpress.com“ и „weurope.mixxt.eu“.

4.б) Насърчаване на самоинициативата и предприемчивостта

Творчеството,  самоинициативата  и предприемаческият  дух  бяха  насърчени  по  много 
начини  в  рамките  на  инициативата:  Опознаването  на  немската  и  българската  култура 
разшири  мирогледа  на  участниците.  С  много  фантазия  и  творчество  участниците 
подготвиха концепта на филма и мероприятията  за  „Мюнстерските дни на социалното 
включване  (инклузията)“ още  по  време  на  първата  фаза  на  проекта.  Инициаторите 
обогатиха  познанията  си  и  развиха  нови  идеи,  представяйки  проекта  в  социални  и 
общински  учреждения.   С  помощта  на  социалния  педагог  Марк  Хунен  (с  познания  в 
медийната  и  културната  педагогика) инициаторите  представиха  под  формата  на  игра 
първите си впечатления от същността на инициативата, поставяйки театрална постановка 
на 10.09.2010 г. в гр. Мюнстер. Опитът, натрупан по време на онлайн комуникацията и 
срещата в Мюнстер/Вестфалия, служи като основа за развитие и провеждане на нови идеи 
за проекти в родните страни на участниците. Мрежата и самостоятелно организираните 
представяния в третата фаза на проекта подпомагат и съпътстват това развитие. 
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4.в) Методи на работа

За подготовката, провеждането на срещата в  гр. Мюнстер и последвалите дейности след 
нея  бяха  използвани  следните  методи:  онлайн  комуникация  (чрез  социална  интернет 
платформа, блог, скайп, имейл, видео конференции, групи във Фейсбук и StudiVZ), както 
и  писмена  и  устна  комуникация,  използване  на  модерни  методи  за  презентация, 
посещения на социални проекти и учреждения, активно участие в дискусии, представяне 
на впечатленията и опита на участниците посредством музика и театър под съпътствието 
на  социални  педагози  и  треньора,  изработване  и  представяне  на  документален  филм, 
фотоизложби и т.н.

През всичките три фази на проекта връзката между участниците се заздрави на основата 
на интензивно местно и интернационално общуване и диалог на социални теми. Според 
интересите и възможностите на отделните инициатори се организираха различни малки 
групи.  Така се подхождаше към работата по проекта по различен начин и от различна 
перспектива, в зависимост от конкретната тема и задача на дадената група. През трите 
фази на проекта отделните групи винаги общуваха директно и стояха в непосредствена 
връзка една с друга. По този начин всички не само участваха в отделните дейности, но и 
обменяха  различни  интерпретации  по един и същи въпрос.  Така  става  важно не  само 
участието, но и представянето на различните гледни точки. Всеки път различни участници 
предприемаха организаторски задачи по събитията, заложени в проекта.
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Особено внимание се обърна на включването на непълнолетните и хората с увреждания 
във всички фази на проекта. В този смисъл от особено значение бе тренерката – Евгения 
Тагарева.

4.г) Включване на младежи в неравностойно положение

В  транснационалната  младежка 
инициатива  „Ние  за  нас  в  Европа“ 
участваха и млади хора със специфич-
ни  потребности.  Сред  участниците 
имаше  младежи  с  физически  и 
психически  увреждания.  Особено  за 
тях  важаха  по-високи  изисквания  за 
достъпна  среда без бариери и необхо-
димост от комуникация на родния език. 
Затова тренерката и преводачите бяха, 
особено  по  време  на  втората  фаза  на 
проекта,  също толкова важни, колкото 
и достъпната среда. Освен това в проек-
та взеха участие младежи с мигрантски 
произход  и/или  от  социално  слаби 
семейства, както и двама полусираци. 

4.д) Личностно и социално развитие на участниците 

Личностното  и  социално  развитие  на  участниците  в  проекта  се  подпомагаше,  като  се 
съобразявахме  с  индивидуалните  възможности  и  потребности  на  всеки  от  нас. 
Участниците изживяваха неформално и на практика значението на активна гражданска 
позиция по отношение тяхното бъдещо обкръжение; как могат да повлияят позитивно  на 
социалната среда; и как съответно да разкрият и развият своя социален и емоционален 
потенциал.  С помощта на това преживяване участниците можеха да разберат по-добре 
взаимозависимостите  между  човека,  обществената  структура  и  политиката.  Чрез 
многообразието от импулси всеки участник може да се намеси активно в развитието на 
обществено-политическите процеси на базата на придобития си опит.

По този  начин  инициативата  спомогна  за  развитието на организаторския талант на 
участниците, на техните способности да общуват и да се справят в конфликтни ситуации, 
както и по-добре да разбират и по-ефективно да решават социални проблеми.
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5. Влияние, мултиплициране на ефекта и последващи дейности

Мултиплицирането  на  ефекта  от  инициативата  се  постигна  чрез  утвърждаването  и 
поддържането на социалната интернет платформа „weurope.mixxt.eu“,  която предоставя 
широко  поле за  оценка,  подпомагане  и  съпътстване  на  бъдещи проекти,  подпомагащи 
активното европейско гражданско общество. 

Насърчаването на самоини-
циативата  и  предприемчи-
востта  допринeсe  за  трай-
ното  влияние  на  проекта. 
„Мюнстерските  дни  на 
социалното включване (ин-
клузията)“  през  септември 
2010,  дейностите  от 
септември  2010  до януари 
2011, както  и  докумен-
талният  филм, фотоизлож-
бите  и  онлайн-комуника-
цията в блоговете („europa  -  
jugend.wordpress.com“  и 
„europajugendbg.wordpress.
com“)  послужиха  за 
промяна  на  самосъзнание-
то  относно  темата 
„Социално включване (инклузия)  вместо интеграция“ с цел практически да се насърчи 
поемането  на  социална  отговорност.  Поощряването  на  социалното  мислене  цели 
намаляването на чуждото вмешателство в живота на хората в неравностойно положение. 

Всеки участник или партньор може да обмени информация в платформата,  независимо 
дали участва в проект в рамките на интернет платформата, дали провежда свой собствен 
проект или участва в проект на организация, която в момента не е наш партньор. По този 
начин се натрупва опит (know-how) в полза на всички и се задълбочават и затвърдяват 
европейски партньорства. 

Платформата предлага освен това възможността за оценка на проектите с цел те да се 
доусъвършенстват. Всяка социална, икономическа и политическа дейност на участниците 
е от значение за инициативата, за всеки участник и всеки партньор. Привличането на по-
нататъшни съмишленици и партньори ще породи допълнителен мултиплициращ ефект за 
постоянна съвместна работа в бъдеще с нови организации.
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6. Разпространение и приложение на резултатите на проекта 
„Ние за нас в Европа“

Третата  фаза  на  проекта  влючи  разпространяване  на  резултатите  и  ползата  от  самия 
проект.  Това  се  случи  от  една  страна  чрез  утвърждаването  на  онлайн-платформата  за 
развитие  и  презентация  на  социални  проекти  „weurope.mixxt.eu“  като  основа  за 
комуникация от европейско и  социално значение; от друга страна чрез документалния 
филм, двата блога („europajugend.wordpress.com“ и „europajugendbg.wordpress.com“), както 
и чрез мероприятията от септември 2010 г. до януари 2011 г. в България и Германия.

Така бе възможно представянето на придобитите познания и на нови проектоидеи пред 
по-широка публика – от частни лица до социални и градски организации и институции. 
По този начин се надяваме да се зародят нови проектоидеи, свързани с темите „Социално 
включване (инклузия)“ и „Европейско гражданско общество“. 

Ползата от резултатите на транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ 
засяга  не  само  преките  участници  и  партньорите  на  проекта.  Резултатите  бяха 
разпространени  и  са  общодостъпни.  По  този  начин  те  са  от  полза  за  една  по-голяма 
общност  и  могат  да  бъдат  приложени  в  различни  региони  и  социални  направления  и 
институции. Те бяха използвани и при последващите инициативи.
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7. Публичност на инициативата „Ние за нас в Европа“

Публичността  на  проекта  се  гарантираше от  мултимедийния  характер  на  инциативата. 
Освен  това  всички  партньори  бяха приканени  да  създадат  самостоятелно  връзки  с 
обществеността. Целите на транснационалната инициатива и произтичащите от нея идеи 
са оповестени не само в рамките на вътрешната комуникация чрез блога (europajugendb-
g.wordpress.com), както и на международната среща в Мюнстер, а и посредством местните 
медии (вестници и радио). Много от партньорите като Westfalenfleiß GmbH, Граждани на 
Европа e.V., БИЗНЕС ИМОТИ БГ и др. публикуваха многократно статии за инициативата 
на техните интернет-страници. За транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в 
Европа“  е  публикувана рекламна  информация на  съответните страници на  отделните 
партньори. 

Идеите и резултатите от транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ 
бяха разпространени в България и Германия от една страна чрез онлайн-комуникацията в 
контекста  на  двата  блога  („europajugend.wordpress.com“  и 
„europajugendbg.wordpress.com“), както и чрез допълнително създадената онлайн социална 
платформа  „weurope.mixxt.eu“, 
групите  във  Facebook  и  StudiVZ, 
бюлетини  и  лични  покани,  от 
друга  стана  на  самата 
международна  среща  през 
септември 2010 г. в гр. Мюнстер, 
Германия  –  „Мюнстерски  дни на 
социалното включване (инклузия-
та)“  – и  мероприятията  от 
септември 2010 до януари 2011 г. 
Обичайните  рекламни средства 
като  брошури  и  плакати 
допълваха  връзките  с  обществе-
ността  и  разпространението  на 
идеите.  Работните  срещи,  заклю-
чителната  дискусия  с  представи-
тели на политиката, образованието 
и  културата,  както  и  театралното  представление  в  рамките  на  срещата  в 
Мюнстер/Вестфалия послужиха за по-доброто възприемане на тематиката на проекта. 

Идеите за проекти и резултатите от инициативата бяха достъпни на широката обществе-
ност чрез разпространението в местни, национални и интернационални медии (вестници, 
радио, телевизия): „Дойче веле“, Антена „Спракел“, Свободно Радио Карлсруе (предаване 
„Без  граници“),  „Мюнстерски  Вестник“,  „Вестфалски  Новини“,  списанията  „Ултимо“, 
„Надан“  и  „Мориц“  в  Германия;  Радио  „Пловдив“  (Българско  национално  радио), 
Видин - TV, Българско национално радио „Христо Ботев“, Българското национално радио 
„Хоризонт“,  „Нова  българска  телевизия“  -  Пловдив  и  „Кураж“  (списание  на  хората  с 
увреждания  в  България).  Много  от  тези  медии  неведнъж  излъчиха  информация  и 
предавания за проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“.
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Разбира  се,  разпространението  на  резултатите  от  транснационалната  младежка 
инициатива  не  приключва  с  това,  защото  инициаторите  планират  да  продължат 
разпространяването чрез различни медии в България и Германия.

Документаленият  филм  за  транснационалната  младежка  инициатива  „Ние  за  нас  в 
Европа“ може да бъде намерен към днешна дата онлайн ( в „YouTube“)  на адрес: 

http://www.youtube.com/watch?v=oiwaBkE65UM
http://www.youtube.com/watch?v=SspdOoi2l3I

Филмът  бе  записан  на  DVD  и  предоставен на  немските  и  българските  партньори  за 
разпространение.  По  този  начин  участниците привличат  допълнително  внимание  към 
инициативата и идеите на проекта ще могат да достигнат още по-широк кръг от хора.
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8. Продължение на проекта „Ние за нас в Европа“

Вдъхновени от идеята за социално включване (инклузия), която успяхме да изживеем на 
практика,  работейки  заедно,  и  насърчени  от  постигнатите  успехи,  се  решихме  да  се 
ангажираме безвъзмездно за продължението на "Ние за нас в Европа". Запазихме методите 
на работа. Така бе възможно да останем гъвкави, за да може всеки участник да намери 
широко поле на изява на собствените си креативни идеи. Освен това в инициативите ни 
бяха  включени  нови  партньори  и  участници,  които  силно  се  интересуваха  от  нашата 
работа.  Те  бяха  убедени  в  това  колко  е  важен  ангажиментът  ни  за  положителното 
повлияване на общественото самосъзнание, така че правата на човека да бъдат защитени, 
особено що се отнася  до хората с увреждания в неравностойно положение; защото по този 
начин цялото общество се  развива в тази посока. Благодарение на споделения ни опит, 
веднъж документиран на нашите онлайн платформи и излъчен по медиите, и втори път 
предаден посредством личен контакт по време на по-горе описаните мероприятия, новите 
участници  и  партньори  се  чувстваха  от  самото  начало,  сякаш през  цялото  време  сме 
работили  заедно.  На  практика  не  се  правеше  разлика  между  отделните  участници  и 
партньори.

Продължението  на  "Ние  за  нас  в  Европа"  последва  в  България  и  в  Германия.  Бяха 
реализирани отделни мероприятия. Основен приницип в работата ни бе: "Мисли глобално, 
ангажирай се в местни инициативи!" Когато отделните местни инициативи в пределите на 
Европа  са  съсредоточени  в  една  и  съща  посока  –  в  случая  постигането  на  социално 
включване на всички хора като равноправна част на обществото, то това неизбежно води 
до глобална промяна – обхаващаща цяла Европа – в същата посока. В отделните страни – 
България  и  Германия  –  бяха  потърсени  конкретни  специфични  актуални  проблеми. 
Продължението на "Ние за нас в Европа" бе инициирано с целта да бъде подпомогнато 
решаването  на  тези  проблеми.  Така  в  България  бяха  съсредоточени  усилията  върху 
постигането на видими резултати за подобряване на социалното положение на хората с 
увреждане на базата на конкретни случаи – обръщайки внимание върху потребностите и 
възможностите  на  конкретни  хора  с  увреждания  и  в  неравностойно  положение.  В 
Германия се ангажираха заедно студенти и работещи от германски, български и полски 
произход за промяна на общественото самосъзнание,  така че да не се делят хората  на 
можещи и неможещи, достойни и недостойни, в зависимост от това дали имат увреждане, 
което ги ограничава. В процеса на протичането на инициативите в България и Германия 
участниците обменяха опит и разказваха един на друг за постигнатите успехи. Така те 
обогатяваха  и  вдъхновяваха  един  друг  с  идеи  за  проекти,  като  при  всяко  следващо 
мероприятие стъпваха върху събрания опит и наученото от предишните инициативи. 
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8.а) Последваща инициатива „Взаимодействай с различните от теб“

Тази инициатива бе организирана в град Мюнстер (Германия) в периода от април 2011 г. 
до   август  2012  г.  С  нея  бе  чествана  първата  годишнина  на  „Мюнстерски  дни  на 
социалното  включване  (инклузията)“,  проведени  в  рамките  на  проекта  "Ние  за  нас  в 
Европа". Затова бе представен документалният филм от проекта "Ние за нас в Европа", 

който стимулира последващата 
планувана  дискусия  на  тема 
"Приемане  на  и  взаимо-
действие с различните от нас в 
нашето  общество".  Следните 
въпроси  бяха  повдигнати  в 
дискусията:  Какви  примери 
имаме  днес  за  постигнато 
социално  включване  на 
различните от нас?  Трябва ли 
да  се  пестят  средства  за 
постигането  на  социално 
включване?  Какво  всъщност 
означава  да  си  ограничен 
заради дадено  увреждане и да 
водиш  самостоятелен  и  само-
определен  начин  на  живот 
въпреки увреждането си?

Тези  и  други  въпроси  обсъждаха  Дорис 
Рютер  и  Аня  Щелинг  (Служба  за 
социални  грижи,  град  Мюнстер),  Миике 
Пинке  (дружество  SeHT  e.V.  Мюнстер), 
Дина Хамза (собственичка и управителка 
на  магазин  за  детски  играчки)  и  Бьорн 
Вагнер  (спортен  клуб  Синьо-Бяло  Аазее 
e.V.).  Дискусията  бе  проведена  в 
пленарната  зала  на  Комуналното 
обединение  Вестфален-Липе  LWL  на 
Северна  Вестфалия.  Ръководителката  на 
инициативата  Ани Велкова  бе  модератор 
на мероприятието. 

По  време  на  дискусията  бе  подчертана  разликата  между  „интеграция“  и  „социално 
включване  (инклузия)“.  Особено  гостите  с  увреждания  Аня  Щелинг  и  Дина  Хамза 
обясниха колко е важно за тях сами да определят живота си (въпреки уврежданията си), 
т.е.  да имат свободата да определят съгласно своите желания и потребности как да им 
протича  денят.  Бьорн  Вагнер,  който  тренира  деца  с  и  без  увреждания  да  играят  футбол, 
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и  Миике  Пинке  от  дружеството  за  подпомагане  на  хора  с  ограничени  възможности 
SeHT e.V.  Мюнстер, обясниха чрез примери от професионалния си опит, че процесът на 
инклузия изисква творчество и гъвкавост. Проекти и инициативи могат да подпомогнат 
този  процес.  Дискусията  беше  обогатена  и  от  активното  участие  на  многобройните 
посетители с и без увреждания. Те бяха много активни  благодарение на участието си в 
игри  с  публиката,  организирани  от  инициаторите  под  формата  на  уъркшоп. 
Положителната  реакция  на  публиката  бе  поразителна.  Протеклите  след  мероприятието 
интервюта  показват,  че  мнозинството  от  посетителите  желаят  активно  (като  лично  се 
ангажират)  да  подкрепят  процеса  на  социално  включване.  Филмът  "Взаимодействай  с 
различните от теб", който заснехме по време на инициативата, разкрива в картини и звук 
конкретните  резултати  от  дискусията  и  от  инициативата  като  цяло.  Това  е  повече  от 
документален филм, защото в него инициаторите включиха анимации, за да покажат как те 
лично си представят социалното включване на всички хора на практика.

Филмът  може да  бъде видян в  интернет:  http://www.youtube.com/watch?v=y-8Cz3W02g4 
Предвидени са и субтитри на български език. 
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8.б) Последваща инициатива „Нека всички заедно се забавляваме“

Направи ни впечатление, че темата „Социално включване“ все се свързваше по медиите с 
някакъв  проблем,  в  смисъл колко е  трудно наистина да се  получи...  По вестниците се 
пишеше  и  в  телевизията  се  излъчваха  най-вече  трудностите  по  пътя  към  социално 
включване.  Затова  инициаторите  осъзнаха,  че  се  стремим  към  общетво  на  социално 
включване, защото дълбоко вярваме, че в е едно такова общество всички граждани ще се 
чувстват  по-добре,  ще  бъдат  по-щастливи...  Така  се  роди  идеята  за  последващата 
инициатива  „Нека  всички  заедно се  забавляваме“,  с  която  отпразнувахме  втората 
годишнина  на  „Мюнстерски  дни  на  социалното  включване  (инклузията)“.  В  тази 
инициатива се включиха участници, при които на пръв поглед не може да се разпознае, че 
имат  увреждане.  Така  повече  от  половината  от  инициаторите  страдаха  от  депресия, 
синдром  на  дефицит  на  вниманието  и  хиперактивност,  както  и  аутизъм.  Всички  бяха 
въпреки това много инициативни. Ани Велкова координираше работата. Тя водеше освен 
това и срещите за подготовка на плануваното мероприятие, които се провеждаха седмично 
под формата на уъркшоп в продължение на два месеца. Така всеки се включи с идеи как да 
протече  плануваното  мероприятие  на  16.08.2012.  Заедно  намерихме  подходящо 
помещение и свършихме много други организационни задачи, включително тези, свързани 
с връзки с обществеността. Начинът на съвместната работа отразяваше разбирането ни за 
инклузия:  активно  участие,  креативност  и  гъвкавост,  взаимно  обогатяване  и 
удовлетвореност!
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На 16ти август 2012 г. бе предаден 
импулса на гостите, че изобщо не 
е трудно да изживеем социалното 
включване  заедно.  Важното  е  да 
имаме положителната нагласа и да 
го  искаме.  Филмът  „Взаимо-
действай  с  различните  от  теб“ 
беше представен за  първи път.  В 
него  чрез  анимация  на  една 
приказка  беше  представена 
квинтесенцията:  „Всеки  със 
своите  таланти  може  да  направи 
нещо  стойностно,  с  което  да 
обогати цялото общество“. 

Участниците  изпитаха  чрез 
последвалите  импровизационно-
театрални  игри  това  смело 
твърдение на практика. Всички се 
забавляваха и бяха доволни! Всеки 
можеше да изложи идеите си и да 
покаже  таланта  си,  защото 
въпреки че мероприятието имаше 
определена  програма,  беше 
предвидена  възможността 
публиката  да  участва  със 
собствени идеи.  Вечерта  завърши 
с  музика,  танци  и  много 
настроение.  Тя  бе  отразена  не 
само  по  местните  медии,  а  и  бе 
тема в отделни институции на град 
Мюнстер.  Така  Ани  Велкова  бе 
поканена  на  официалното 
заседание  на  Комисията  за 
подпомагане  на  социално 
включване на хора с увреждания в 
град  Мюнстер  (Германия)  да 
представи инициативата. За повече 
информация:  https://www.stadt-
muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/
to0040.php?__ksinr=8657
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8.в) Последваща инициатива „Това е моят шанс“

Вдъхновени от постигнатото в проекта „Ние за нас в Европа”, през 2011 / 2012 г. фондация 
„Огънят на Орфей” и младите хора в нея създадоха инициативата „Това е моят шанс” – 
творчески занимания с деца с увреждания от Дом за деца, лишени от родителска грижа 
„Олга Скобелева” – Пловдив. Целта на тази инициатива бе да се извършва арт-терапия на 
деца  с  умствени  и  физически 
увреждания,  като  млади  хора  от 
фондация „Огънят на  Орфей” (Васил 
Георгиев,  възпитаник  на  Дом  „Олга 
Скобелева”)  и  от  Българския 
младежки  червен  кръст  посещаваха 
Дома  два  пъти  седмично  и  се 
занимаваха активно с увредените деца. 
Ефектът  от  такова  общуване  бе  още 
по-силен  от  това,  че  треньорът 
Евгения  Тагарева  подпомагаше 
инициативата  с  музикотерапевтични 
занимания  и  лично  общуване  с 
младежите и децата – на базата на своя 
опит от „Ние за нас в Европа”. Всичко 
това допринесе до утвърждаването на 
създадения в  Дома Дневен център за  деца с  увреждания,  където се  работи за  тяхното 
активно социално включване. Изкуството понякога е основен шанс за изява и развитие на 
тези  деца.  Ето  защо  фондацията  продължава  активно  да  работи  в  посока  лечение, 
включване и развитие на увредени деца чрез изкуство.

Инициативата  „Това  е  моят  шанс”  получи  изключително  широк  обществен  отзвук  и 
трайност  във  времето.  Тя  бе  свързана  както  с  посещение  на  млади  хора  и  хора  на 
изкуството на място в Дневния център, така и извеждане на тези деца в различни ситуации 
в града: посещение на музей, сладкарница, обществени събития.

Тази  инициатива  ще  бъде  последвана  и  от  други.  Такава  нагласа  имат  членовете  на 
фондацията  "Огънят  на  Орфей".  Председателката  на  фондацията  Евгения  Тагарева 
споделя: 
„Идеите на Инициативата „Ние за  нас  в  Европа” пресъздадохме и  в  много медийни  
изяви. Наистина от 2010 г. насам се чувстваме трайно ангажирани с идеята за една  
Европа, в частност България, която да е много по-толерантна към различните хора, към  
хората с увреждания.
Срещите ни след „Ние за нас в Европа” с институции и медии целяха да предизвикаме по-
широк обществен  отзвук  и да окажем влияние върху  обществеността в  България за  
преосмисляне проблемите на хората с увреждания, участието им в живота, както и на  
нашето отношение към тях.
Като  продължение  на  идеята  за  активно  включване  виждаме  и  участието  с  наша  
помощ на хора с увреждания в Международна лятна академия за изкуство „Огънят на  
Орфей”, която се провежда всяка година през август.“
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8.г) Последваща инициатива „Ангажирайки се да разгърнем Европа“

Идеята за тази инициатива се роди докато рефлектирахме постигнатото от проектите ни 
досега.  Установихме как ние самите се променяме в положителна посока в процеса на 
работа. В същото време виждахме и как социалната среда около нас бавно, но сигурно се 
променяше. Всеки път, научавайки за конкретните резултати в хода на работата по даден 
проект,  се зареждахме с нови идеи и позитивна енергия.  Така решихме да покажем във 
филм видимите резултати в постигане на социоално включване на хората с увреждане и в 
неравностойно положение.  Конкретните резултати,  плод на социален ангажимент на 
базата на безвъзмезден труд. Искаме да покажем, че може да се постигне много, въпреки 
трудностите, за които само се говори и които наистина съществуват. Искаме да разкажем с 
какво инициаторите от България и Германия са се сблъсквали при  реализирането на 
инициативите и как са се справили.  Не страхът от криза,  не нагласата,  че сме безсилни 
пред мощните сили на икономиката и водената от горе политика,  а именно силата на 
отделния гражданин със социалния си ангажимент да направи мястото,  където живеем, 
по-добро и по-обичано,  ще бъде отправна точка на проекта и съответно главна тема в 
планувания филм.  Конкретните видими резултати,  изразени  в подобряването на 
социалната среда  на практика с помощта на социално ангажиращите  се  хора,  нека 
мотивират гражданите да са инициативни и съзидателни. 

Този проект ще бъде създаден в конктекста на транснационалната младежка инициатива 
"Ние за нас в Европа",  че нищо не пада от небето;  каквото си постелиш,  на такова ще 
легнеш.  Ние за нас се ангажираме,  защото заедно можем да постигнем много повече, 
отколкото ако всеки сам за себе си се бори. Това,  което искаме да покажем,  е – въпреки 
различията ни,  идвайки от различни страни и говорейки на различни езици,  белязани от 
различно социално потекло и пр. –  колко много ни свързва.  Това е именно общата идея, 
общата посока,  в която гледаме – да постигнем обществото,  в което всеки човек да бъде 
приет и да бъде ценен като индивидуална личност.  Свързва ни и ангажираността ни 
именно за реализирането на тази идея.  Ангажираност,  при която всеки би могъл да 
разгърне своя потенциал и така да подкрепи реализирането й. Разкривайки колко много е 
направено и се прави в различни страни на ЕС,  ще покажем на практика,  че има будни 
европейски граждани,  които гледат в една посока и разгръщат Европа,  ангажирайки се, 
именно в тази посока!

За  повече  информация  за  процеса  на  развитие  на  проекта  моля  посетете: 
„europajugendbg.wordpress.com“ и „europajugend.wordpress.com“ 
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9. Измерения на проектите

                         

9.а) Междукултурно измерение

Непосредственият  съвместен  опит  на  участниците  допринася  за  осъзнаването  на 
манталитета и културата  на другата нация.  Различните методи на работа се базират на 
транснационален диалог между участници с различен произход и от различна социална 
среда.  Въпреки  различията  помежду  си,  участниците  имаха  и  имат  възможността  да 
разберат  колко  много ги свързва  и  какво могат  да  научат  един от  друг.  Те  станаха  и 
остават  свидетели,  че  дадености,  специфични  за  определена  култура,  могат  да  бъдат 
променени чрез социална ангажираност; диалогът, произтичащ от собствените културни 
разбирания, може да бъде средство за подобряване на двустранното разбирателство. По 
този начин става ясно, че възможности за подобряване на социалната среда могат да бъдат 
постигнати  на  принципа  на  обмяна  на  опит  и  обогатяване  на  собствената  културна 
идентичност. 

9.б) Европейско измерение

Чрез международното опознаване на хора от различни култури като цяло и на социални 
учреждения и хора в частност участниците се чувстват и възприемат в по-висока степен 
като  европейци  и  респективно  като  граждани  на  Европейския  съюз.  Връзката  със 
социалната ангажираност поставя акцент върху личната отговорност на всеки, но и върху 
свободата му на действие в неговите среда и обкръжение, както счита за най-правилно. По 
този начин се подпомага борбата срещу нетолерантността и ексклузията (изключване на 
хора  от  общността  поради  културни  или  други  различия)  на  международно  ниво. 
Основополагащите  принципи  за  зачитане  на  човешкото  достойнство,  а  също  и  по-
задълбоченото разбиране на човешките права и социалните възможности и задълженията 
спрямо другите хора, са включени в целите на проектите. 
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10. Финансиране и партньори

Близо  две  години  участниците  работиха  доброволно  и  безвъзмездно  за  развитието  на 
транснационалната  младежка  инициатива  „Ние  за  нас  в  Европа“.  Инициативата  бе 
финансирана в рамките на  програмата на ЕС „Младежта в действие“ от Националната 
Агенция  за  Германия  „Младежта  за  Европа“.  В  края  на  януари  2011  година  изтече 
официалният  срок  на  финансовата  подкрепа  на  ЕС,  но  работата  в  духа  на  проекта 
продължи и след това в рамките на последващите инициативи.  

Първоначално планираният срок на транснационалната младежка инициатива бе от май до 
декември 2010 година. През декември 2010 г.  времетраенето на проекта бе удължено с 
един месец, за да могат междувременно разширените цели на проекта да се изпълнят до 
край. Тук става въпрос за провеждането на интервюта с експерти от Полша в рамките на 
онлайн обмена. Освен това анкетите на тема „Инклузия (включване) и участие в проекти 
без финансово възмездие“ във връзка с гражданското общество на ЕС бяха проведени не 
само в България и Германия, както първоначално бе предвидено, а и в Полша. Освен това 
участниците  в  проекта  направиха  допълнително  документалния  филм  „Ние  за  нас  в 
Европа“ достъпен и за хора с увреждане на слуховия апарат в България и в Германия, като 
прибавиха необходимите субтитри на български и немски език. 

По отношение на финансирането на международната младежка инициатива „Ние за нас в 
Европа” само и единствено участниците в проекта носиха отговорността за получените 
средства по програмата на ЕС „Младежта в действие“, както и за намиране на партньорите 
по проекта и кофинансирането.

В  началото  на  проекта  бяха  получени  80%  от  одобрената  сума  по  финансирането. 
Финансовата  отговорност  за  оставащия  дял  от  20%  поеха  участниците  и  я  поделиха 
помежду си. Те получиха обратно тези 20% след одобрението на заключителния доклад на 
проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“. 

Участниците в международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ съставиха 
самостоятелно  бюджета,  като  разпределиха  предоставените  по  програмата  финансови 
средства  в  размер  на  10.342,43  €  за  покриване  на  част от  следните  видове  разходи: 
покупка  и  наемане  на  материали  и  оборудване,  административни  разходи  (телефонни 
такси, пощенски разходи и т.н.), разходи, свързани с престоя в Мюнстер/Вестфалия (като 
пътни  разходи,  пренощуване  и  храна  за  участниците,  застраховки  и  т.н.),  разходи  за 
разпространение  и  приложение  на  резултатите  (фотоизложби  и  направата и 
разпространението на документалния филм) и разходи във връзка с  организирането на 
дейностите (например хонорари). 

Имайки  предвид  голямата  подкрепа  за  реализирането  на  транснационалната  младежка 
инициатива,  както  и  стойността  на  положения  неплатен  доброволен  труд,  общата 
стойност на проекта на ЕС „Ние за нас в Европа” надхвърля 40.000 €.

Тъй  като  с  отпуснатите  по  програмата  на  ЕС  „Младежта  в  действие“  средства  бе 
невъзможно да се осъществят всички разнообразни дейности и мероприятия в рамките на 
транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“, бе изключително важно 
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да бъде намерено необходимото кофинансиране. То бе осигурено от една страна на базата 
на неплатен доброволен труд,  вложен за осъществяването на инициативата,  и от друга 
страна  на  покриване  на  материални  разходи  под  формата  на  предоставяне  на  зали, 
оборудване и т.н.. В това отношение получихме голяма подкрепа от нашите партньори: в 
България фондация „Огънят на Орфей“, фондация „Подкрепа за  реализация“,  БИЗНЕС 
ИМОТИ БГ и Радио „Пловдив“ (Българско национално  радио);  в Германия  дружество 
„Ambulante  Dienste  e.V.“  („Амбулантни  служби“),  сдружение  Citizens  of  Europe  e.V. 
(„Граждани на Европа“), дружество Zugvogel e.V. („Цугфогел“), AstA (Главен Студентски 
Комитет  /  звено  на  хората  с  увреждания)  в  Мюнстерския  Университет,  Институт  по 
социология в Мюнстерския университет, Факултет по социална дейност в Университета 
за  приложни  науки  в  Мюнстер,  Спортен  клуб  Синьо-Бяло  Аазее e.V., ASV 
(представителство на чуждестранните студенти) в Мюнстерския университет, Български 
академичен клуб  „Паисий“,  Клон-библиотека  Социални науки, Westfalenfleiß  GmbH  и 
Franke&Franke – Бюромебели в Мюнстер.

Инициаторите  успяха  да  спечелят  много  партньори  на  проекта  както  и  да  осигурят 
необходимото  кофинансиране,  като  работиха  усърдно  и  качествено  по  време  на 
транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“. Търсенето на партньори 
се осъществи въз основа на контактите на участниците в проекта, както и от изследвания 
по темите в интернет и лични разговори.
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Благодарение  на  общите  интереси  по  отношение на  темите  „Социално  включване  и 
социален ангажимент“ и „Европейско гражданско общество“ бяха създадени партньорства 
с много организации от България и Германия: фондация „Огънят на Орфей“, фондация 
„Подкрепа за реализация“, дружеството с идеална цел „Амбулантни служби“, сдружението 
„Граждани на Европа“, Българско национално радио и др.

Подкрепата на партньорите по отношение на проектната дейност продължи през целия 
период на инициативата в зависимост от индивидуалните им възможности и ресурси.

Партньорите  са  своеобразен  мултипликатор  на  идеята  на  проекта.  Освен  това 
сдружението  „Граждани  на  Европа“,  дружеството  „Амбулантни  служби“,  дружеството 
„Цугфогел“,  както  и  г-жа  д-р  Тойбенер  (от  Института  по  социология  в 
Мюнстер/Вестфалия)  и г-жа Рютер (от Службата  за социални грижи, пълномощник по 
въпросите  на  хората  с  увреждания  за  град  Мюнстер,  Германия)  взеха  участие  в  про-
веждането на отделните модули по време на срещата в Мюнстер. Също така г-жа Райсман, 
кмет на град Мюнстер, бе официален гост на дискусията по време на организираните в 
септември 2010 „Мюнстерски дни на социалното включване (инклузията)“.

От  друга  страна  много  партньори  като  например  Институтът  по  социология  в 
Мюнстерския  университет,  клон  библиотеката  за  социални  науки  на  Мюнстерския 
университет,  AStA  (Главен  Студентски  Комитет  /  звено  на  хората  с  увреждания  в 
Мюнстерския  университет),  „Цугфогел“,  „Бизнес  Имоти  БГ“  и  др.  участваха  в 
кофинансирането на младежката инициатива, предоставяйки помещения и материали на 
инициативата или инвестирайки време в допитвания, нужни за развитието на проекта. 

По време на проекта инициаторите укрепиха съществуващите партньорства и освен това 
намериха  нови  партньори.  Така  те  успяха  в  третата  фаза  на  проекта,  наред  с  всичко 
останало,  да рекламират младежката  инициатива „Ние за нас в Европа” с  помощта на 
брошури, напечатани от фирмата Franke&Franke – Бюромебели в Мюнстер. Допълнително 
Franke&Franke напечата снимките за фотоизложбата в Германия с голяма отстъпка.

Фактът,  че транснационалната младежка инициатива спечели нови партньори в третата 
фаза на проекта и бе силно подпомогната от социални и градски центрове като „Ла Ви – 
Място за срещи Гивенбек“ и „Бенохаус“ в Мюнстер/Вестфалия и Математическа гимназия 
„Акад. Кирил Попов“ в Пловдив, както и медиите Видин-ТВ и Нова българска телевизия в 
България, подчертава успеха на проекта на ЕС „Ние за нас в Европа”.

Участниците  спечелиха  доверието  и  на  много  частни  лица,  които  се  включиха  в 
реализацията  на  проекта  и  помогнаха  с  преводи,  коректури,  графическо  оформление, 
разпространение на резултатите и т.н. Освен това референтите,  водещите на семинари, 
театралният  педагог  и  преводачът  по  време  на  организираната  двустранна  среща  в 
Мюнстер/Вестфалия, получиха символични хонорари (колкото да си покрият разноските) 
или се отказаха от хонорарите си в полза на проекта. 
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Инициаторите заслужиха доверието на много партньори в България и Германия, защото 
чрез качествен труд постигнаха високите цели на проекта, подчертавайки значението на 
инициативата.  Благодарение  на  това  много  от  партньорите  подкрепиха  и  следващите 
инициативи, които бяха финансирани изцяло   без   средства на ЕС  :

Реализацията  на  „Взаимодействай  с  различните  от  теб“  подкрепиха  Franke&Franke  – 
Бюромебели в Мюнстер и AStA (Главен Студентски Комитет / звено на хората с уврежда-
ния в Мюнстерския университет). Освен това  Комуналното обединение Вестфален-Липе 
LWL на Северна Вестфалия, Службата за социални грижи (град Мюнстер), SeHT Münster 
e.V. и  Sparkasse  Münsterland  Ost подкрепиха  проекта.  Така  бяха  покрити  разходите  за 
организирането на мероприятието, зала, осигуряване на уредба за хора с намален слух, 
симултанен превод към жестомимичния език, запис на филмов материал и материали за 
разпространението на инициативата (плакати, брошури, ДВД), и т.н. Заедно с положения 
неплатен доброволен труд, общата стойност на проекта „Взаимодействай с различните от 
теб” надхвърля 6.000 €.

При реализацията на инициативата  „Нека  всички заедно се забавляваме“ бяхме отново 
подкрепени  от  Franke  &  Franke  –  Бюромебели  в  Мюнстер,  SeHT  Münster  e.V.,  клон 
библиотеката за социални науки на Мюнстерския университет, Служба за социални грижи 
(град Мюнстер) и Sparkasse Münsterland Ost.  Привлечени от идеята за инициативата се 
включиха и Куба Нова в Мюнстер, ENTERO Personal Training, Aikido Dojo Münster e.V., 
Medical Career® и AstA (Главен Студентски Комитет) в Университета за приложни науки 
в  Мюнстер. Така  бяха  покрити  разходите  за  организирането  на  мероприятието,  зали, 
техническо оборудване, осигуряване на уредба за хора с намален слух, запис на филмов 
материал и материали за разпространението на инициативата (плакати, брошури, ДВД), и 
т.н.  Заедно с  положения неплатен доброволен труд,  общата стойност на проекта „Нека 
всички заедно се забавляваме” надхвърля 3.000 €.

По  данни  на  госпожа  Тагарева,  председателка  на  фондацията  „Огънят  на  Орфей“, 
бюджетът на инициативата „Това е моят шанс“ е около 4000 €, като най-големият принос 
е  от  доброволен  труд.  Бюджетът  включва  и  закупуване  на  материали,  транспортни 
разходи, разходи за изяви в медиите, отразяване в плакати и снимки и др. Инициативата е 
реализирана  от  фондация  „Огънят  на  Орфей“  с  подкрепата  на  Български  Младежки 
Червен Кръст, Радио „Пловдив“ (Българско национално радио) и др.

Предвидената  стойност  на 
запланувания проект „Ангажирайки се 
да разгърнем Европа“ е около 6.000 €. 
В  момента  участваме  в  конкурс, 
организиран  от  вестник  „Фрайтаг“ 
(Берлин,  Германия).  Надяваме  се  да 
спечелим и така да подсигурим част от 
финансирането  на  проекта.  За  повече 
информация моля посетете:  http://euro-
pawettbewerb.freitag.de/profile/engagiert-
europa-gestalten/
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