
Предложение за програмата на проекта „Ние за нас в Европа” (вероятно през септември в Мюнстер) 

 

 Пристигане 1. ден 2. ден 3. ден 
9:00 – 
12:30 

Пристигане Нормално е да сме 
различни! 

Акцент за деня: Общуване с 
различни от нас 
→Кооперация и участие 
(партиципация) 
(въведение в темата) 
Методи: 
„Салон за игри“ (около 40 
минути) + оценяване (около 
40 мин.) 
 
Почивка  
 
Рисуване на нашата къща 
Европа (около 60 мин.) 
 
Кратко представяне на 
YouthPass 
 
Представяне на работата на 
Zugvogel e.V.? 
! Ще уточним в близко бъдеще с 
Zugvogel e.V. 

 
Раздаване на  
формулярите за оценка; 
оценка на сутринта 
(около 40 мин.) 

Нищо не пада от небето! 
Акцент за деня: Участие 
(партиципация) в смисъл на 
възприемане и 
решаване на социални 
проблеми 
(Въведение към темата 
включване-инклузия) 
Методи: 
Представяне на организации 
и проекти в България от 
представителите на 
съответните организации 
 

Представяне на AD e.V.: 
създаване, история и 
иновативни проекти със  
следната цел: Тълкуване на 
въпроса как хората, 
политиката и структурите си 
влияят взаимно 
 

Workshops, семинари или 
работа в малки групи с 
акцент върху самоотговорен 
и самоопределен живот в 
сравнение със зависим 
живот.  
! Трябва да изясним тази част с 
AD e.V. Следващата седмица ще 
говоря за това с Биргит Едлер. 

Заедно действаме! 
Акцент за деня: Включване-
инклузия и участие 
(партиципация) в смисъл 
на самоотговорно, 
кооперативно активно 
поведение 
Методи: 
 
Примери за иновативни 
социални проекти по 
отношение на темата 
включване 
 
Посещения на иновативни 
социални проекти: 
Запознаване със 
създаването и 
функционирането им 
 
! Какви проекти са 
подходящи? 
 

13-14.30 Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка 



14:30-
18: 00 

След 15:30: 
Добре дошли & 
Запознанство 
Zip Zap метод (около 15 мин.) 
Социограма на групата (около 
20 мин.) 
Анкета по отношение на 
очакванията: 
„Съкровищница ” и 
„Опаковане на куфари” (40 
мин.) 
 
Почивка  
 
Представяне на тима и на 
отговорностите на всеки 
Програмата: поставяне на 
цели, протичане (около 40 
мин.) 
 
 

Общуване с различни от 
нас →Кооперация и 
участие (партиципация) 
(практически опит) 
 
Методи: 
 
Workshops и ролеви игри за 
по-добро  разбиране на 
положението на хората в 
неравностойно положение 
 

Посещение на градския 
музей в Мюнстер 

Обзор на предобеда 
 
Методи: 
Обмисляне на сценарии по 
отношение на включването 
(инклузията) и социалният 
ангажимент в Европа и тяхното 
влияние върху развитието на 
европейското гражданско 
общество 
(около 90 мин.) 
 
Почивка  
 
Представяне на  
сценариите (историите) 
Оценка на техниките в  
сценариите 
(около 60 мин.) 
 
Посещение на ботаническата 
градина или на 
забележителностите в града 
 

Обзор  
 
Методи: 
Всеки показва по собствен 
творчески начин какви 
желания има за родината си 
(около 60 мин.) 
 
 

след 
18:00 

Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря 

след 
19:00 

Свободно време Свободно време Свободно време Свободно време 

 

 

 

 

 



 4. ден 5. ден 6. ден 7. ден 
9:00 – 
12:30 

Включването (инклузията) и 
участието (партиципацията) 
означават живяно гражданско 
общество! 
Тема на деня: Активно европейско 
гражданско общество 
Методи: 
Представяне на Citizens of Europe e.V.и 
техните проекти 
Семинар на тема: "Значението на 
социалният ангажимент на локално ниво 
като ядро за европейски ангажимент” 
Почивка 
Представяне на работата на 
Комисията за насърчаване на 
включването (инклузията) на хората с 
увреждания в град Мюнстер (KIB), 
референт Дорис Рютер (упълномощен 
представител на социалните служби за 
хората с увреждания в град Мюнстер) 
Посещение на  службата за 
консултации на хората с увреждания 
(Аня Щелинг, социални служби в град 
Мюнстер) 

Включването (инклузията) и 
участието (партиципацията) като 
практическо изживяване! 
Влагане на собствените таланти за 
благото на обществото  
Методи: 
- Подготовка и провеждане на театрално 
представление като обзор от етапите на 
работа и като силно преживяване за 
завършек на проекта 
! Театър-педагогът Марк 
Хуне ще подпомага изпълнението 
и разработва програмата за 
на следващите дни. Яница остава 
в контакт с него. 

 
 

  

13-14.30 Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка 
14:30-
18: 00 

Обзор: 
Представяне на предложения за 
конкретни подобрения в родината като 
кратки идеи за социални проекти (около 
45 минути) 
Обмисляне и записване на въпроси за 
предложената дискусия относно темите 
включване (инклузия), социален 
ангажимент и активно гражданско 
общество (около 45 минути) 

   



Почивка 
Акцент за деня: Решаване на 
социални проблеми в смисъл на 
включване (инклузия) и практическо 
участие като двигател за развитието 
на активно европейско гражданско 
общество 
Методи: 
Дискусия с подходящи професионалисти: 

ръководители на проекти, представители на 
сдружения, политици като депутата на  CDU 
(бел. прев.: партия в Германия) Маркус 
Пийпер, експерти от  социалните служби в 
града 

Въпроси за дискусията: 
Възможности за социална ангажираност 
Подкрепа на социални проекти 
Взаимозависимост на човек, политика и 
структура / Насърчаване на политическа 
култура и на активно гражданско общество 

Цел на дискусията: 
- Младите хора трябва да отговорят на 
отворени въпроси, свързани с това да се 
научат как да узнаят за възможностите за 
социална ангажираност и да ги използват. 
- Младите хора трябва да разработят идеи 
как да се открият нови възможности за 
социален ангажимент. 
- Разбиране на социалната ангажираност 
като средство за насърчаване на 
политическия ангажимент 
-Усещане (преживяване) на включването 
(инклузията) като път към намирането на 
европейска идентичност 

след 
18:00 

Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря 

след 
19:00 

Свободно време Свободно време Свободно време Свободно време 
 


