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Нека  направим  възможно  реализирането  на  проекта  "Ние  за  нас  в  Европа"!  Това  е 
международен  проект  на тема "Европейско  гражданско  общество  и  социална 
ангажираност". В него ще вземат участие младежи от България и Германия, които ще имат 
възможността да  обменят идеите си на среща в Мюнстер (Вестфалия, Германия), която ще 
трае около две седмици и ще се проведе през 2010 година.

Основната тема на проекта е да повиши чувствителността към европейските политически 
и социални теми и към възможностите за социална ангажираност на младите хора. 

Основната цел на проекта е  насърчаване на  европейското съзнание и  на  политическата 
култура сред младите хора.  На базата на  междукултурен обмен  те ще придобият лични и 
социални умения, учейки се един от друг и преодоляваики  различията  помежду си.  Освен 
това, участниците в проекта ще разширят своя кръгозор, за да проявят по-голямо разбиране 
към съществуващите обществени въпроси. Младежите ще имат възможността да придобият 
представа как директно и косвено могат да се включат в решаването на социални проблеми. 
По този начин младежите развиват визии, които те реализират в родината си! Това може да 
бъде началото на общи цели и проекти! 

Проектът ще се състои от три части:

В първата част младежите ще се  занимаят с  темите "Европейско  гражданско общество" и 
"Активно участие (партиципация)".

Във  втората  фаза на  проекта  младежите  ще  участват  в  междукултурен  обмен  и  ще се 
съсредоточат върху проблемите на хората в неравностойно положение. 

В  третата  част те  ще  научат  за  положението  на  хората  в  неравностойно  положение  в 
България и Германия. По този начин те ще  разберат, че европейската интеграция не е само 
политическа задача на  отделните народи,  а  е  социална  задача  за  различните  групи  от 
населението. Професионалисти ще демонстрират ролята на  активното гражданско  участие 
(партиципацията),  на  структурата  на организациите и  на  подкрепата от  съответните 
институции за подобряване на положението на хората с увреждания. 

Проектът ще бъде отразен в кратък документален филм. Така се надяваме да дадем импулс 
за нови проекти!

Нищо не пада от небето! Необходими са ни ангажирани хора, които помагат на младите 

хора да развиват визии, които те да реализират в родината си.

Ние всички носим отговорността за нашето общество! 


