
 

Запланувани дейности в рамките на
международната младежка инициатива 

„Ние за нас в Европа”
(europajugendbg.wordpress.com) 

Месеци Задачи за месеца и методи
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Добрата комуникация е предпоставка за ползотворна съвместна работа!

Задачи за месеца: 
(1) Да се опознаем още по-добре, използвайки интернет

Методи  :   
- Представяне  в  съответния  блог  (българска  и  немска  версия);  споделяне  на 

собствената  мотивация  за  участие  в  проекта,  а  също  и  на  личните  очаквания  от 
проекта (отнася се за онези, които още не са го направили)

- Онлайн обмен посредством превод на публикациите

(2) Взимане на единодушно решение за точния период на провеждане на срещата 
в Мюнстер, Вестфалия
Методи  :   
- Постигане на консенсус в българската група (по телефона, по скайп и по имейл) и 

представяне на резултатите в блога (българска версия: europajugendbg.wordpress.com) 
- Постигане  на  консенсус  в  немската  група  и  преговори  със  съответните  партньори, 

които ще вземат участие в срещата в Мюнстер, Вестфалия (по телефона, по скайп и по 
имейл);  представяне  на  резултатите  в  блога  (немска  версия: 
europajugend.wordpress.com)

- Съобщаване на резултатите чрез превод и вземане на единодушно решение

(3) Уреждане на съответните резервации
Методи  :   
- Резервиране на транспорта и престоя
- Сключване на предвидените застраховки
- Резервиране на камера за филма

(4) Спечелване на допълнителни партньори на проекта
Методи  :   
- Търсене  на  потенциални  партньори  (организации)  в  интернет  и  осъществяване  на 

контакт

(5) Вземане  на  единодушно  решение  за  подходяща  онлайн  платформа  за  
виртуалния обмен
Методи  :  
- Представяне  на  предимствата  и  недостатъците  на  блога  по  отношение  на 

комуникацията до този момент и предложения за подобряване (в блога → българска и 
немска версия)

- Обмен в блога (немска и българска версия) на тема: „Коя социална онлайн платформа 
би била най-подходяща за нашата комуникация?“ → Съзнателно поставяне на акцент 
върху целите на нашия обмен по време на първата фаза на проекта и представяне на 
аргументите за  и  против съответната онлайн платформа като подходящо социално 
интерактивно пространство 

- Обмен на резултатите на българската и немската група чрез превод
- Консултация  с  Д-р  Тойбенер  (Институт  за  социология  към  Вестфалския  Вилхелмс 

Университет Мюнстер) във връзка със социалната онлайн платформа
- Вземане на единодушно решение за желаната социална онлайн платформа, например 

чрез провеждането на анкета
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Съвместно плануване въпреки езиковата бариера и културните различия!
Задачи за месеца: 
(1) Оформяне на окончателната програма за срещата в Мюнстер, Вестфалия 

чрез изясняване на отворените въпроси 
като например:

      (а) Кои  иновативни,  социални  проекти  искаме  да  посетим  в  рамките  на  
           срещата?
      (б) С  кои  иновативни,  социални  проекти  от  България  искаме  да  се  запознаем
           по-отблизо?
      (в) Кои  политици,  представители  на  сдружения  и  т.н.  от Германия  и  България 
           бихме желали да поканим на срещата / на дискусията?
      (г) С  кои  хора  на  изкуството  искаме  да  работим  в  рамките  на  
     представлението?
      (д) И др.

Методи  :  
Забележка  : Когато е готова, договорената социална онлайн платформа ще се използва   
вместо двата блога

- Публикуване на отворените въпроси и техните отговори от страна на българската и 
немската група в съответния блог и обмен на резултатите чрез превод

- Вземане на  единодушно решение въз  основа  на  обмен на  фаворизирани  от  двете 
групи решения

- Публикуване на окончателната програма на двата езика онлайн

(2) Уреждане на организационни задачи 
Методи  :  
- Изпращане на покани на политици, представители на сдружения и т.н.
- (Потвърждаване  на)  резервация(та)  на  помещения  за  семинари  и  на  зала  за 

представлението

(3) Същевременно:   прилагане на договорената социална онлайн платформа
Методи  :   
- Използване на възможността за провеждане на консултация с Д-р Тойбенер (Институт 

за социология към Вестфалския Вилхелмс Университет Мюнстер)
- Извършване на прехвърляне на данните
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Подобряване на сътрудничеството ни!
Задачи за месеца: 
(1) Обмен на тема инклузия и активно гражданско общество 

със следните цели:
      (а) Както  българската,  така  и  немската  група  да  проверят  за  себе  си  дали  
           разбират едно и също под понятията “Инклузия“ и “Партиципация“.
      (б) Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това кои 
           акценти би трябвало да бъдат поставени при отделните семинари и реферати. 
      (в) Референтите да се информират за акцентите, така че да могат да оформят 
           презентациите си според желанията на участниците.
      (г) Двете  групи  да  развият  съвместно  разбиране  за  понятията  “Инклузия“  и 
           “Партиципация“.
      (д) Привличане  вниманието  на  хора,  които  не  участват в  проекта,  по  темите 
           “Инклузия“ и “Партиципация“.

Методи  :  
- Разглеждане на темите “Инклузия“ и “Партиципация“ и респективно „Какво се прави по 

тези въпроси в моя регион?“
- Публикуване на резултатите от търсенето на информация, анкетите, практическия опит 

и т.н. по темите “Инклузия“ и “Партиципация“ онлайн
- Обмен на резултатите и публикуване на отзиви за тях
- Онлайн  презентация  на  приликите  и  разликите  при  разбирането  на  понятията 

“Инклузия“ и “Партиципация“ в немската и в българската група

(2) Разработване на концепта на документалния филм
Методи  :   
- Съвместно  определяне  на  основните  идеи,  които  искаме  да  изразим  чрез 

документалния филм
- Вземане на съвместни решения във връзка с представянето на идеите чрез изкуството 

с помощта на динамична (онлайн) комуникация
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(3) Същевременно:   Отзиви  във  връзка  със  социалната  онлайн  платформа  и  
подобряването й при необходимост
Методи  :  
- Споделяне  на  мнения  във  връзка  с  предимствата  и  недостатъците  на  социалната 

онлайн платформа и онлайн презентиране на резултатите на българската и немската 
групи

- Обмен чрез превод
- Представяне на евентуални проблеми със социалната онлайн платформа и  тяхното 

отстраняване
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Да  презентираме  работата  и  идеите  си  на  обществеността  и  по  този  начин  да 
запалим обркъжението си по тях!

Задач  а за месеца:   
(1) Довършване на организационните задачи от последните месеци

Ние искаме:
      (а) Да съберем идеи във връзка с представянето на проекта на обществеността и

     да ги реализираме, за 
(б) да разпространим проекта „Ние за нас в Европа” както в Германия, така и в  
     България
Методи  :  
- Да  отговорим  на  въпросите,  към  кого  искаме  да  се  обърнем  чрез 

дискусията/представлението и къде/как ще разпространим плакатите, флайерите и т.н.
- Договаряне по телефона, скайп, имейл и чрез социалната онлайн платформа
- Подготвяне на текстове за вестници и оформление на флайери или плакати
- Презентиране, обмен и оптимизиране на резултатите онлайн
- Информиране на съответните медии  с цел популяризирането на срещата в Мюнстер, 

Вестфалия
- Разработване и реализиране на идеи за връзки с обществеността заедно с нашите 

партньори, за да се направи реклама на дискусията и на представлението
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Да даваш и да вземаш – това се нарича обогатяване!

Задачи за месеца: 
(1) Провеждане на срещата

По този начин ние искаме:
      (а) Да задълбочим опита си с инклузията и активното гражданско общество 
      (б) Да поемем съвместно инициатива и да покажем талантите си за обогатяване 
           на обществото
      (в) Да презентираме опита си
      (г) Чрез  представлението  да  се  обърнем  към,  да  подбудим  и  да  мотивираме  
           (младите) хора

Методи  :  
- Пристигане на българската група в Мюнстер, Вестфалия (Германия) 
- Участие на двете групи в срещата в Мюнстер, Вестфалия в рамките на уговорената 

програма
- Заснемане на материал за документалния филм и снимков материал

(2) Преглед на срещата и усвояване на резултатите от нея
Методи  :  
- Събиране и оценяване на отзивите на участниците, партньорите и т.н., както и тяхното 

съобщаване онлайн
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Постоянно развитие!

Задачи за месеца: 
(1) Подготовка  на  фотоизложбите  и  на  документалния  филм  въз  основа  на 

събраната информация и идеите за съвместното разрешаване на социални 
проблеми чрез активното европейско гражданско общество
Методи  :  
- Съвместно избиране на подходящи снимки и писане на съпровождащи текстове
- Съвместно развитие на крайния концепт за документалния филм въз основа на обмен 
- Работа по документалния филм като събиране на материал, обработка, монтаж и др.; 

представяне на междинните резултати онлайн
- Резервиране на подходящи помещения за мероприятията
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Представяне на плодовете на труда ни!

Задачи за месеца: 
(1) Презентация  на  готовия  документален  филм  като  учебен  продукт  за 

европейско сътрудничество  с цел усилване на европейското съзнание в и 
извън рамките на работните групи
Методи  :   
- Качване на документалния филм онлайн
- Записване на документалния филм на DVD и представянето му на нашите партньори и 

на публичните (местни) медии; разпространяване на филма чрез партньорите ни

(2) Локално  представяне  на  опита  ни  с  инклузията  и  активното  гражданско  
общество чрез презентация на усвоените знания от срещата в Мюнстер, 
Вестфалия
Методи  :  
- Организиране на мероприятия (презентация на филма и фотоизложба) в социалните и 

градски  институции  в  родните  държави  с  цел  да  се  разпространят  усвоеното  от 
срещата в Мюнстер, Вестфалия

- Събиране на отзивите на посетителите; първо оценяване с цел:
i. Развиване  на  идеи  за  (локални)  проекти  във  връзка  с  темите  инклузия  и 

активно европейско гражданско общество  и представянето им онлайн, както и 
ii. оптимизиране на оценяването на проекта 

- Посредством  динамична  (онлайн)  комуникация  между  двете  групи  (българска  и 
немска)  подобряване  на  идеите  за  европейска  работа  с  цел  разрешаването  на 
социални проблеми
 

(3) Същевременно:   Развиване на концепти за други проекти на тема „Инклузия и  
европейско  гражданско  общество“  с  помощта  на  онлайн  обмен  на  
българската и немската група
Методи  :   
- Обратна връзка по отношение на отделните идеи в рамките на онлайн обмен
- Взаимно подпомагане при търсене на информация, намиране на партньори и т.н.
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Представяне на значението на европейския ни опит!

Задачи за месеца: 
(1) Утвърждаване  на  онлайн  платформата  като  социално  интерактивно 

пространство,  което  дава  възможност  за  по-нататъшно  оценяване, 
подпомагане и проследяване на следващи проекти с международна подкрепа; 
развитие  на  европейската  идентичност  с помощта  на  следващи 
(проекто)идеи с европейско социално значение 
Методи  :   
- Представяне на разработените ни (проекто)идеи  на социалната онлайн платформа
- Събиране на отзиви за тях

(2) Оценка на проекта по отношение на придобития европейски опит
Методи  :  
- Оценка на базата на отзивите от фотоизложбите / от документалния филм както и от 

социалната онлайн платформа / за (проекто)идеите
- Събиране и оценяване на медийни материали
- Анкета за готовността на участниците  на базата на международен обмен да търсят 

решения на местни социални проблеми
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