
Нека да започваме... 

 

Матeриал по проекта „Ние за нас в Европа” 

 

      

 

 
 
 

 

По съдържанието:  

нека започнем с конкретното планиране на срещата в Мюнстер през следващата година! 

 

 

Здравейте приятели, 

нека започнем с конкретното планиране на срещата в Мюнстер през следващата година! 

Аз се занимах със следните въпроси: 

1. За кого е предназначен проектът? 
2. Какво искаме да осъществим? Какви резултати очакваме? 
3. Кой с кого и как работи? 
4. С какво трябва да се съобразим при организирането на проекта? 

Обобщила съм отговорите на първите два въпроса на базата на предишни статии (вж. статия 1, 
статия 2, статия 3 и статия 4). Така ние можем по-лесно да получим отговор на отворените 
въпроси във връзка с подпомагането и организацията на проекта. Би било наистина чудесно, 
ако до края на следващата седмица имаме отговор на всички отворени въпроси! 

Сърдечно ви благодаря за ангажираността! 

С поздрав, Ани 

 

По 1-ви въпрос: За кого е предназначен проектът? 

Ние искаме млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са част от тях са хора в 
неравностойно положение, да разширят социалните и интеркултурните си компетенции. Под 
хора в неравностойно положение имаме предвид хора с увреждания, хора от социално слаби 
семейства, както и сираци и полусираци. 

Освен това ние искаме, все повече хора да се замислят над идеята за „приобщаването”, както и 
да се занимаят с темата „европейското гражданско общество“ и „идивидуалността и 
съвместната работа“. 

Дата: 13.12.2009 Автор: Ани 



По 2-ри въпрос: Какво искаме да осъществим? Какви резултати очакваме? 

Първа фаза: 

Интеркултурният обмен между хора в неравностойно положение и неощетени хора от Германия 
(в това число и преселници) и България със следните акценти: 

• запознаване и формиране на екипите 

• начин на поведение с различията: в рамките на интеркултурния обмен ще покажем, че да си 
различен е нормално. 

• индивидуалност и съвместна работа: с помощта на ролеви игри ще покажем, че във времето 
на глобализацията ние сме силно зависими едни от други. Чрез съвместна работа на всеки му е 
по-добре, защото заедно ние можем да постигнем повече. 

→ методи: роелви игри и работа в малки групи 

→ компетенции, които ще бъдат придобити: способност за комуникация, интеркултурни 
компетенции респ. работа 

Втора фаза: 

Обща инициатива като например представление със следните акценти: 

• да бъдем активни извън рамките на толерантността: Ние не сме толерантни само по 
отношение на разликите респ. ограниченията на ближните ни, а действаме заедно и извън 
рамките на толерантността. Така ние показваме талантите си. 

• обогатяване вместо отчуждаване: Чрез работа в екип ще учим един от друг и един за друг (а 
също и ще преоткрием себе си). 

• концерт-бенефис: нашето представление ще завърши с концерт-бенефис. Така ние искаме по 
креативен начин да представим идеите за приобщаването, индивидуалността и съвместната 
работа и да докоснем широката публика. 

→ методи: проби, участие в организацията, представление 

→ компетенции, които ще бъдат придобити: работа в екип, организационен талант, способност 
за действие 

Трета фаза: 

Замисляне над въпроса, как човекът, политиката и структурата се повлияват едни други, 
вземайки за пример развитието на амбулантизацията с акцентите: 

• работна група по темата „Самоопределяне на живота” 

• представяне на иновативни социални проекти 

• дискусия със съответните експерти на тема „Подпомагане и реализация на социални проекти“ 

→ методи: работна група, запознаване със социални проекти, дискусия 

→ компетенции, които ще бъдат придобити: социално знание, политическа култура, способност 
за разрешаване на конфликти 



По 3-ти въпрос: Кой с кого и как работи? 

Първа фаза: 

За да разберем ограниченията на хората с увреждания, можем да участваме в съответни 
работни групи и ролеви игри. Подкрепата на Zugvogel e.V. би била за нас от голямо значение. 
Ще вляза в контакт със сдружението следващата седмица. 

Втора фаза: 

Нуждаем се от подкрепата на организации, които искат да изпълнят социо-културни цели. 

Отворен въпрос: 

• Познавате ли такива? 

Трета фаза: 

Ние искаме да научим повече за историята на амбулантизацията и то лично от хората, които 

вдъхнаха живот на това развитие преди 20 години. Затова контактирахме Ambulante Dienste 
e.V.. Освен това искаме да се запознаем по-отблизо с иновативни социални проекти. 

Отворен въпрос: 

• Има ли социални проекти, които много ви интересуват? Кои мениджъри на проекти искаме да 
поканим на дискусията? Кои организации биха могли да са наши партньори? 

По 4-ти въпрос: С какво трябва да се съобразим при организирането на проекта? 

Тук има много отворени въпроси: 

• Къде могат да нощуват нашите гости? (Трябва да помислим за това, че мястото трябва да е 
приспособено за хора с увреждания.) Какви са цените на нощувките на човек в момента? 

• Къде ще се проведат заседанията в първата, втората и третата фаза на проекта? 

• Как ще организираме транспорта до съответните социални проекти, в случай че искаме да ги 
посетим? 

Какви са цените? 

• Къде искаме да се проведе представлението във втората фаза на проекта? 

• Какви материали са ни нужни в рамките на провеждането на проекта? 

Колко са високи съответните разходи за тяхното набавяне? 

• Връзки с обществеността: 

Как проектът ще стигне до външни лица и какво ще струва това? 

• Последно, но не на последно място 

Какви занимания искаме да планираме в свободното време? 


