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Кратко описание на проекта: 

Транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ има за цел да насърчи 

социалната ангажираност, която заедно с междукултурната съвместна работа играе 

ролята на зародишната клетка за дейно европейско-политическо гражданско общество. 

Младежи в неравностойно и в равностойно положение от България и Германия на 

възраст между 17 и 30 години (общо четиринадесет участника) ще развият и представят в 

рамките на проекта своите новаторски идеи относно включването (инклузията) и 

активното участие (партиципацията) като начин за намиране на европейската 

идентичност. Проектът ще се проведе в периода от май до декември 2010 година. За 

успешното му осъществяване получихме финансова подкрепа от програмата 

„МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“
1
, администрирана от Националната Агенция в Германия. 

                                                 
1

 Този проект е финансиран от Европейския съюз по програмата „Младежта в действие”. 

Съдържанието на този проект не отразява непременно позицията на Европейския Съюз или на 
Националната Агенция МЛАДЕЖТА за Европа и те не поемат отговорност за него. 
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1. Цел и приоритети на транснационалната младежка 
инициатива 

 

Идеята за инциативата „Ние за нас в Европа“ произтича от социално-политическия 

интерес на участниците. Главният контекст на транснационалната младежка инициатива 

„Ние за нас в Европа” е кризата в европейското гражданско общество, което все по-често 

се констатира от политици и журналисти. Проектът има за цел да посочи изход за 

излизане от кризата, показвайки нагледно възможности за социална ангажираност на 

междукултурно ниво.  

Транснационалната младежка инициатива цели създаването на действаща политическа, 

колективна европейска идентичност чрез отговорни социални действия, за да покаже, че 

тъкмо социалният ангажимент на местно ниво представлява зародишната клетка на 

ангажимент на европейско ниво. Инициативата има за цел участниците да обогатят своя 

опит като активни европейски граждани чрез непосредственото изживяване на и 

задълбочаване в идеята за включването (инклузията). 

Специфичният контекст и конкретно заплануваните мерки, включени в проекта „Ние за нас 

в Европа“, съвпадат с голяма част от приоритетите на програмата „МЛАДЕЖТА В 

ДЕЙСТВИЕ“ като например: Европейското гражданско общество, участието на младежи (и 

в неравностойно положение) и придобиването на нови познания за културното 

разнообразие в рамките на Европейския съюз.  
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2. Измерения на проекта 

 

a) Междукултурно измерение: Непосредственият съвместен опит на участниците ще 

допринесе за съзнаването на манталитета и културата на другата нация. Различните 

методи на работа се базират на транснационален диалог между участници с различен 

произход и от различна социална среда.  

Въпреки различията помежду им участниците ще имат възможността да разберат 

колко много ги свързва и какво могат да научат един от друг. Те ще изживеят, че 

дадености, специфични за дадена култура, могат да бъдат променени чрез социална 

ангажираност; диалогът, произтичащ от собствените културни разбирания, може да 

бъде средство за подобряване на двустранното разбирателството. По този начин те 

ще разберат, че възможности за подобряване на социалната среда могат да бъдат 

постигнати на принципа на обмяна на опит и обогатяване на собствената културна 

идентичност.  

 

b) Европейско измерение: Чрез международното опознаване на хора от различни 

култури като цяло и на социални учреждения и хора в частност участниците ще се 

почувстват и възприемат в по-висока степен като европейци и респективно като 

граждани на Европейския съюз. Връзката със социалната ангажираност поставя 

акцент върху личната отговорност на всеки един, но и върху свободата му на 

действие в неговите среда и обкръжение. По този начин ще бъде подпомогната 

борбата срещу нетолерантността и ексклузията
2
 на международно ниво. 

Основополагащите принципи за зачитане на човешкото достойнство, но също и по-

задълбоченото разбиране на човешките права и социалните възможности и 

задълженията спрямо другите хора са присъщи на проекта. 

 
 

3. Оформление на проекта 
 

 

Проектът е разделен на три етапа:  

 

Етап 1: В процеса на подготовка на среща, която ще се състои в края на лятото на 2010г. 

в Мюнстер/Северна Вестфалия, участниците ще се занимаят активно с темите „Включване 

(инклузия)“ и „Активно участие (партиципация)“. Резултатите ще бъдат публикувани на 

интернет платформа, подбрана специално за целта. 
 

 

 

 

                                                 
2
  бел. авт. Изключване на хора от общността поради културни или други различия. 
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Етап 2: По време на срещата в Мюнстер/Вестфалия участниците ще имат възможност да 

задълбочат познанията си за включването (инклузията) и активното участие 

(партиципацията) чрез практически опит и рефлектиране в рамките на различни модули: 

представяне и посещение на иновативни социални проекти; изясняване на отворени 

въпроси по време на заплануваните семинари и на дискусията със специалисти, 

представители на градската управа в Мюнстер, евродепутати и др.; участие в 

представление като метод за рефлектиране на получените познания; заснемане на 

документален филм.  

 

Етап 3: На този етап ще бъдат разпространени резултатите от срещата с цел 

предоставяне на възможност за тяхното използване. След срещата в Мюнстер, 

участниците ще организират срещи на местно ниво, за да споделят опита си на тема 

„Включване (инклузия)“. Това ще бъде постигнато чрез прожектирането на филма и 

разпространяването му на DVD, чрез фото изложби в социални и други учреждения и 

институции в съответните държави. Участниците ще разработят съвместно проектоидеи 

на тема „Включване (инклузия) и активно европейско гражданско общество“, които ще 

бъдат публикувани на социалната онлайн платформа. 

 

 

 

4. Съдържание и методи на проекта 
 

a) Новаторски елементи: Главната новаторска идея се състои според участниците в 

смисловата връзка между преодоляването на политическото безразличие и 

събуждане на гражданското самосъзнание чрез личното съпреживяване в рамките на 

различни практични възможности за социална ангажираност. Поощрението на 

иновативни елементи и идеи се осъществява също и чрез използването на различни 

медии и форми на комуникация (интернет платформа, среща на живо, дискусия с 

представители на политиката и гражданския (социалния) сектор, театър, 

фотоизложба и документален филм.) 

b) Насърчаване на самоинициативата и предприемчивостта: Проектът подбужда 

към креативност, самоинициатива и предприемчивост по няколко начина. 

Опознаването на немската и българската култура разширява мирогледа на 

участниците. В първия етап от проекта ще бъдат подготвени креативните елементи за 

филма и семинарите, които ще бъдат допълнени от посещение на социални 

учреждения в и извън Мюнстер/Вестфалия, както и от представянето на български 

социални учреждения и проекти от съответните им представители.  
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В рамките на театралното представление участниците ще рефлектират 

съдържанието на проекта и междинните резултати чрез театрална игра с помощта на 

социалния педагог Марк Хунен, който има опит в медийната и културната педагогика. 

Опитът, който ще бъде натрупан чрез интернет-комуникацията и по време на срещата 

в Мюнстер/Вестфалия, ще служи за основа на развитието и провеждането на 

собствени проектоидеи в родината. Мрежата подкрепя и придружава това развитие.  

c) Методи на работа: Следните методи на работа спадат към подготовката за, 

провеждането на и допълнителната работа след срещата в Мюнстер/Вестфалия: 

комуникация по интернет (чрез интернет платформа, скайп, имейл и 

видеоконференции), както и писмена и устна комуникация; използване на модерни 

технически методи за презентация, посещение на социални учреждения, активно 

участие в дискусии, рефлектиране (съзнаване и затвърждаване) на преживяното чрез 

театрално представление и музика с помощта на социалния педагог и тренерката; 

изготвяне на документален филм, прожекции и фотоизложби, и т.н.  

Чрез дискусии младежите ще провеждат интензивен местен и интернационален 

диалог на социални теми през всеки един от трите етапа на проекта. По време на 

проекта участниците ще работят в малки групи, които, в зависимост от конкретните 

задачи в проекта, които ще поемат, ще имат поглед от различна перспектива върху 

практичния социален ангажимент. Благодарение на директното общуване между 

отделните групи по време на всички фази на проекта участниците не само ще имат 

възможността да участват във всички дейности, но и да обменят своите разбирания 

и/или интерпретации според придобития си опит. По този начин се гарантира не само 

участието на младежите, а и интензивното им задълбочаване в темите в съответния 

етап на проекта.  

Особено внимание ще се отдели на непълнолетни с увреждания, участващи във 

всички фази на проекта. Затова помощта от страна на тренерката Евгения Тагарева е 

от голямо значение. 

d) Как планираните дейности и методи на работа допринасят за личното и 

социалното развитие на младежите, участващи в проекта: Личното и социалното 

развитие на участниците се стимулира чрез комуникативната структура на проекта, 

като ще се вземат под внимание потребностите на всички участници в инициативата. 

Тези потребности трябва да бъдат изяснени още по време на подготвителната фаза 

на проекта, за да се и се влеят в по-нататъчния концепт за него. 

Участниците ще имат възможност неформално да изживеят значението на активна 

гражданска  позиция  за  средата,
  
в  която живеят; как те могат да повлияят позитивно  
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на развитието на средата; как техният социален и емоционален потенциал съзрява. 

Благодарение на това преживяване те ще бъдат насърчени да разберат по-добре 

взаимозависимостите между човека, обществената структура и политиката. Чрез 

многообразието от импулси се цели всеки участник да се намеси активно в 

развитието на обществено-политическите процеси на базата на придобития си опит.  

 
 

5. Включване на младежи в неравностойно положение 
 

В този проект участват младежи със специални потребности в различни отношения. Сред 

тях са младежи с увреждания на крайниците или с увреждания на зрението. Особено за 

тях важат по-високи изисквания за достъпна среда без бариери и необходимост от 

комуникация на родния език. Затова тренерката и преводачите са също толкова важни, 

колкото и достъпната среда. Освен това в проекта взимат участие младежи с мигрантски 

произход и/или от социално слаби семейства.  

 
 

6. Влияние, мултиплициране на ефекта и последващи 
дейности 

 
 

Мултиплицирането на ефекта от инициативата се постига чрез утвърждаването и 

поддържането на социална интернет платформа, която предоставя широко поле за 

оценка, подпомагане и съпътстване на бъдещи проекти, подпомагащи активното 

европейско гражаданско общество. Насърчаването на самоинициативата и 

предприемчивостта допринася за трайното влияние на проекта. Представлението в 

Мюнстер/Вестфалия, както и фотоизложбата и документалният филм ще послужат за 

промяна на самосъзнанието относно темата „Включване (инклузия) вместо Интеграция“ с 

цел практически да се насърчи поемането на социална отговорност. Чрез поощряването 

на социалното мислене ще се намали чуждото вмешателство в живота на хората в 

неравностойно положение.  

 

Всеки участник или партньор може да обмени информация в платформата, независимо 

дали участва в проект в рамките на интернет платформата, дали провежда свой собствен 

проект или дали участва в проект на организация, която в момента не е наш партньор. По 

този начин се натрупва опит (ноу-хау) за доброто на всички и се задълбочават европейски 

партньорства. Платформата  предлага
  
освен това възможността

  
за

  
оценка

  
на проектите с 
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цел те да се доусъвършенстват. Всяка социална, икономическа и политическа дейност на 

участниците ще бъде от значение както за инициативата, така и за всеки участник, и всеки 

наш партньор. Включването на други допълнителни организации и партньори по време на                                                                                                                                                   

работата в проекта има реалните шансове да действа като мултиплициращ ефект на 

проекта. Така се разкрива потенциал за постоянна съвместна работа в бъдеще с нови 

организации. 

 
 

 
 

7. Публичност 

 
 

Публичността на проекта се гарантира от мултимедийния характер на инциативата. Освен 

това всички партньори са приканени да създадат самостоятелно връзки с обществеността. 

Целите на транснационалната инициатива и произтичащите от нея идеи ще бъдат 

оповестени не само в рамките на вътрешната комуникация чрез блога 

(europajugendbg.wordpress.com), както и на международната среща в Мюнстер, а и 

посредством местните медии (вестници и радио). Обичайните рекламни средства като 

брошури и плакати ще допълнят разпространение на идеите. Театралното представление 

в рамките на срещата в Мюнстер/Вестфалия ще послужи също за разкриването на 

проекта. Филмът, който ще бъде подготвен по време на инициативата, ще бъде 

предоставен под формата на DVD за разпространение по немските и българските медии, 

като по този начин ще се привлича допълнително внимание към инициативата и идеите на 

проекта ще могат да достигнат още по-широк кръг от хора. 

 
 

 
 

8. Разпространение и приложение на резултатите 

 
 

Приложението на резултатите е от значение не само за пратньорските организации. 

Резултатите ще бъдат направени обществено достояние и ще могат да бъдат използвани 

в най-различни региони и социални учреждения. Тяхното приложение е мислимо и 

възможно и при вече споменатите желателни бъдещи инициативи.  

Много идеи на участниците все още не са включени в конкретната програма на 

транснационалната инциатива „Ние за нас в Европа”, така че се очаква през следващите 

фази на проекта да се породят още много иновативни идеи. Резултатите ще бъдат ясно и 

точно представени в интернет, за да може да бъде проследено развитието на проекта.  

Третия етап на проекта е също така заплануван с цел разпространяване и използване на 

http://www.europajugendbg.wordpress.com/
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резултатите. Това, от една страна, ще се осъществи чрез утвърждаването на интернет-

платформата като място за комуникация със социално значение за Европа и, от друга 

страна, чрез прожекцията на документалния филм и изготвянето на фотоизложби. По този 

начин придобитите знания и (проекто)идеи ще бъдат представени на широката публика – 

от обикновения гражданин до социалните и градски учреждения и институции.  

                                                                                                                                                               

Така ще се родят нови идеи за проекти във връзка с инклузията и европейското 

гражданско общество.  

Подробностите и преглед на заплануваните дейности можете да намерите в „Запланувани 

дейности в рамките на транснационалната младежка инициатива ´Ние за нас в Европа´“ 

(вж. дейностите за месеците октомври, ноември и декември). 

 
 
 

 


