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По съдържанието:  

Какво представлява този проект – отговорите на 8 въпроса: каква е целта, кой е пътят, по 
какво този проект се различава от други проекти, по какъв начин е планиран трайният ефект 
от проекта… 

 

Цел на тази статия е представянето на проекта. По този начин тя е подходяща както като 
първоначална информация за заинтересовани лица, така и като презентация за контакти, а 
разбира се и като справка в блога. 

Ние започнахме с тези големи идеи респ. цели на проекта „Ние за нас в Европа‖: 

 Събуждане на съзнанието за европейски политическо-социални теми 

 Насърчаване на индивидуалността и съвместната работа и на политическата култура у 
младите хора, а по този начин и 

 подпомагане на европейското гражданско общество 

Както се вижда от нашите материали, ние искаме да осъществим един социален проект в 
европейските междукултурни рамки. Ние се занимаваме с темите „Подпомагане на 
европейското гражданско общество‖ [1-ва статия, 2-ра статия, 3-та статия], „Включване 
(инклузия) вместо интеграция‖ [1-ва статия, 2-ра статия, 3-та статия, 4-та статия], „Значение на 
амбулантизацията като възможност за самоопределяне на живота‖ [статия] и „Ролята на 
социалния ангажимент за България, Германия и разбира се Европа‖ [1-ва статия, 2-ра статия, 
3-та статия, 4-та статия]. 

Ето така се занимахме със следните въпроси: 

1. Какви са темата и смисълът на проекта „Ние за нас в Европа―? 
2. Защо проектът е важен за Европа? 
3. Защо проектът е важен за младите хора? 
4. Какво е значението на проекта за България и Германия? 
5. Какво различава проекта от други проекти със сходна цел? 
6. Какви са нашите конкретни стъпки за реализиране целите на проекта? 
7. Защо искаме проектът да се проведе в Мюнстер? 
8. Какво искаме да постигнем в близко бъдеще? 
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Томас и аз обобщаваме отговорите на въпросите и се радваме на вашите предложения и 
мнения! Благодаря много за вашите идеи и статии, защото благодарение на тях е възможно 
развитието на проекта! 

————————————————————————————————————— 

По 1-ва точка: Какви са темата и смисълът на проекта „Ние за нас в Европа“? 

Чрез участието си в един междукултурен, социален проект, младежите изживяват 
индивидуалността и съвместната работа и социалния ангажимент като зародишна клетка на 
трайното активно, политическо гражданско общество. 

Основна мярка е насърчаването на социалния ангажимент, който заедно с надхвърлящата 
границите на една култура съвместна работа, изразява дейното европейско-политическо 
разбиране на гражданското общество. 

Младите хора се занимават с актуалното проблематично поле „Инклузия вместо интеграция и 
подпомагане на самоопределянето на живота―. По този начин те се научават: 

• да разпознават социални проблеми, 

• да намират разрешения за социални проблеми и да ги прилагат, 

• като помислят над въпроса, как човекът, структурата и политиката си влияят взаимно. 

 

По 2-ра точка: Защо проектът е важен за Европа?  

В това време, в което политици и журналисти констатират кризата в Европа, този проект 
показва изход, различен от досега безуспешно извървяните пътеки. 

Само чрез този проект, който събужда солидарност и съживява индивидуалността и 
съвместната работа, може да бъде преодоляна политическата незаинтересованост на хората 
към все по-отдалечаващата се от собствената си житейска действителност Европа. 

Защото само пробуждането на социалния фактор може да стимулира трайно желанието за 
солидарност. А само желанието за солидарност носи трайната мотивация за политическа 
индивидуалност и съвместна работа и траен интерес към даряващо идентичност европейско 
гражданско общество. Само чрез „практически познания‖, които се натрупват чрез смислено, 
експериментално учене, могат да се променят съзнанието и начинът на поведение! 

 

По 3-та точка: Защо проектът е важен за млади хора? 

Тук младите хора научават „неформално‖, какво означава дейното гражданско общество за 
близкото им обкръжение, как да променят тези състояния и как съзрява техният собствен 
социален и емоционален потенциал. Чрез свързването на когнитивните знания и социалния 
опит те съзряват като личности и изживяват себе си като хора с политически и социални 
таланти и нужди, а също и като хора на действието, които подобряват обкръжаващия ги свят. 

Благодарение на това преживяване те си изграждат окуражаващо разбиране за връзките между 
човека, структурата и политиката. Чрез придобиването на Youthpass, един сертификат, 
участниците получават удостоверение за обучение за работа с младежи и документ, 
удостоверяващ придобитите умения. 



 

По 4-та точка: Какво е значението на проекта за България и Германия? 

- Насърчаване на социалното мислене, за да се подпомогне хора с увреждания да 
самоопределят живота си 

- Поемане на социална отговорност в социалната държава 

- Политическо активиране и идентификация с публично-правната общност 

 

По 5-та точка: Какво различава проекта от други проекти със сходна цел? 

Нашият проект има за цел създаването на една политически ефикасна, колективна европейска 
идентичност чрез социален ангажимент. Той е тази специална връзка между преодоляването 
на политическата умора и събуждането на гражданското съзнание посредством изживяване на 
възможностите, които са възможни само благодарение на солидарния начин на действие, който 
прави този проект единствен по рода си. 

Никой друг проект от този род не дава траен ефект. Ние обаче формираме мрежа и можем по 
този начин години наред да разпознаваме чрез воденето на разговори политическите движения 
на участниците, техните социални дейности, тяхната индивидуалност и съвместна работа и да 
ги обединяваме в една трайна оценка. По този начин проектът е примерно учене чрез 
преживяване и мотивационна клетка на дейното, активно гражданско общество. Проектът не е 
ограничен до самия себе си, а служи като стратегическа мярка на хоризонта на европейското 
гражданско общество, което трябва да бъде създадено. Трайният ефект и грижата на 
съзнателния начин на действие за обществото ще бъдат възможни чрез създаването на мрежа, 
основите на която ще бъдат положени в проекта и чрез създаването на дългосрочна оценка. 

 

По 6-та точка: Какви са нашите конкретни стъпки за реализиране целите на проекта? 

- размяна на мнения в блога „Ние за нас в Европа― като форма на индивидуалност и съвместна 
работа 

- среща на хора в равностойно и в неравностойно положение от България и Германия в 
Мюнстер през лятото на 2010 година 

- филм като траен ефект от проекта 

 

По 7-ма точка: Защо искаме проектът да се проведе в Мюнстер? 

До преди 20 години Мюнстер изглеждал по съвсем различен от сега начин. В обществените 
сгради нямало пригодени за хората с увреждания входове. Тъй като и общественият градски 
транспорт не бил прогоден за хора с увреждания, те не присъствали в картината на града. Тези 
хора трябвало да се откажат от участието си в обществения живот, тъй като липсвало и 
оказване на помощ от страна на амбулантни служби. 

Хора с увреждания, хора без увреждания, студенти по специалността Социална работа, 
политически ангажирани лица – тези хора преобразили Мюнстер по онова време. Конкретен 
пример за техните действия била блокадата на автобусите в сърцето на град Мюнстер – на 
Prinzipalmarkt. Днес Мюнстер е град, който в очите на много засегнати е не само особено 



красив, а и предлага на хората с увреждания високо качество на живот – нещо, което и в 
Германия не е напълно естествено. Това показва, че качеството на живот, което ние познаваме, 
не е самопонятност. То е резултат от съвместната работа! 

 

По 8-ма точка: Какво искаме да постигнем в близко бъдеще? 

- Развитие на концепта на запланувания филм 

- Организиране на програмата за срещата в Мюнстер 

- Спечелване на още привърженици 

 

Още веднъж много благодаря за вашите идеи и статии, защото благодарение на тях е налице 
развитието на проекта! 

С поздрав, 

Ани 
 


