
 

 

 

 

 

Доклад на българската група по задачите: 
„Привличане вниманието на хора, които не участват в проекта, по темите 

„Инклузия” и „Партиципация”; „Информиране на медиите с цел 
популяризиране на срещата в Мюнстер, Вестфалия”; „Презентация на 

готовия документален филм като учебен продукт за европейско 
сътрудничество с цел усилване на европейското съзнание в и извън рамките 
на работните групи”; „Качване на документалния филм онлайн”; „Локално 

представяне на опита ни с инклузията и активното гражданско общество 
чрез презентация на усвоените знания от срещата в Мюнстер, Вестфалия”; 
„Организиране на мероприятия (презентация на филма и фотоизложба) в 

социалните и градски институции в родните държави с цел да се 
разпространи усвоеното от срещата в Мюнстер, Вестфалия”; „Събиране и 

оценяване на медийни материали” 
 

 
В настоящия доклад българската група ще опише подробно инициативите, предприети 

от нея, по отношение на популяризиране на проекта, неговите идеи и постигнати резултати. С 
оглед на пълната обективност и изчерпателност бе решено в доклада да бъдат споменати и 
онези инициативи на участниците, които не получиха отзвук в българските национални и 
регионални печатни и електронни медии.  
 Поради конкретните обстоятелства българската група реши, че най-лесно и ефективно 
би се оказало разпращането на прессъобщения до медиите относно предстоящите инициативи 
по проекта. Мотивът за решението бе, че комуникацията по имейл с медиите би се оказала по-
ефективна, отнемаща по-малко ресурси, както и че би се оказала по-бърза и надеждна.  

В тази връзка първото прессъобщение бе изготвено на 3 август, 2010 г., достъпно на 
адрес: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70742. В него бяха описани темите на проекта, 
планираните мероприятия, както и интересни моменти от програмата за предстоящата среща в 
Мюнстер през септември. Писмото бе разпратено да националните и регионални медии ― 
вестници, радиа, теливизии, ― и до всички техни отдели. Съответно единствено сайтът 
„Епохални времена” публикува нашето съобщение, достъпно на адрес:  http://www.epochtimes-
bg.com/2010-03/2010-08-26_06.html.  

Второто подобно съобщение бе съставено на 30 септември, достъпно на адрес:  
http://europajugendbg.wordpress.com/2010/09/30/press2/. Целта беше чрез него да информираме 
медиите за успешно протеклата среща в Мюнстер от 3 до 12 септември. В него бяха 
споменати и изготвянето на филма, както и предстоящите фотоизложби. Второто ни писмо не 
получи отклик. 

Междувременно в началото на юли, 2010 г., г-жа Радослава Златкова, редактор 
„Новини” на Радио „Благоевград”, клон на Българското национално радио, се свърза с Евгения 
Тагарева, тренер на участниците в проекта „Ние за нас в Европа”, и в резултат на това  на 16 
юли г-жа Златкова интервюира Александър Марков, координатор на българската група, по 
телефона. Триминутният запис по-късно бе излъчен в новинарската емисия на радиото. 
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На 1 октомври, 2010 г., Аксиния Алексиева, участник в българската група, гостува в 

предаването „М като мога” на местната видинска телевизия „Телевизия Видин”. В него 
Аксиния представи проекта „Ние за нас в Европа” в рамките на 20 минути, споделяйки за 
неговите идеи, участници, реализация, за срещата в Мюнстер, както и за посещението на 
комплекса „Хоф Холц” в Гелзенкирхен. Ася сподели и защо точно в Мюнстер е протекла 
срещата, заявявайки че в града съществуват подходящи условия за хора с увреждания. 
Описание за гостуването е достъпно на адрес: 
http://europajugendbg.wordpress.com/2010/11/20/78/. Документ, издаден от „Телевизия Видин”, 
удостоверяващ участието на Аксиния, е достъпен на адрес:  
http://weurope.mixxt.eu/networks/groups/Niezanasvevropa/forum/thread.52932:3#posting_52932_29
9699. 

 На 5 декември Евгения Тагарева участва в предаването „Клуб Неделя” по радио 
„Пловдив” (клон на Българското национално радио), което е партньор по проекта, в което тя 
разговаря с  водещата  Нели  Бистрашка  за  едногодишната  работа  в  рамките  на  
младежката инициатива, за работата ни онлайн в рамките на нашия блог, за срещата в 
Мюнстер, за посещението на работното място на Аня Щелинг, както и за комплекса „Хоф 
Холц” и за футболната среща със спортен клуб „Бяло-Синьо Аазее”. Не на последно място, 
стана дума и за театралното представление като завършек на срещата в Мюнстер и като начин 
за практическо изживяване на идеите, обсъждани в течение на една година. Записът е 
достъпен на адрес:  
http://weurope.mixxt.eu/networks/groups/Niezanasvevropa/forum/thread.52932:3#posting_52932_29
9723;  http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/22/112/. 
 На 14 декември Нели Бистрашка взе интервю и от Александър Марков, което беше 
излъчено по радио „Пловдив”. Интервюто беше 5-минутно, като в него се обсъдиха накратко 
темите на проекта, успешно завършените етапи. Стана дума и за фотоизложбите и 
завършването на документалния филм. Интервюто е достъпно на адрес:   
http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/21/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0
%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/.  
 На 15 декември Александър Марков участва в нощния блог „Заедно след полунощ”, 
излъчван по програма „Христо Ботев” на Българското национално радио, където в рамките на 
половин час стана дума за иновативните идеи в основата на проекта „Ние за нас в Европа”, за 
личните впечатления и равносметка от участието в проекта. Стана дума и за трудните 
моменти по време на реализацията на документалния филм „Ние за нас в Европа” и за 
работата по театралното представление на сцената в Мюнстер. Не на последно място, беше 
споменато развитието на новата онлайн платформа, като се подчерта амбицията на 
организаторите и участниците тя да се превърне в място, където идеите и реализацията на 
нови социални проекти да намерят своята естествена работна онлайн среда. Запис от 
гостуването е достъпен на адрес:  
http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/21/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0
%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/. 
   Последваха и други гостувания. На 29 декември Евгения Тагарева даде интервю за 
програма „Хоризонт” на БНР, а на 24 януари й предстои гостуване в предаването „Днес” на 
Нова българска телевизия ― Пловдив.  
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На 20 декември, 2010 г., Евгения Тагарева и Ивета Дулова посетиха Общинския съвет 
за хората с увреждания ― Община Пловдив, където представиха проекта пред местните 
власти, запознаха управата на града с идеите и темите на проекта, с неговите цели, както и със 
срещата, протекла в Мюнстер. На срещата те показаха снимки и презентация и споделиха 
амбицията на участниците в инициативата новата онлайн платформа да се разрастне.  
 На 26 януари предстои Евгения и Ивета да се включат в заседанието на Обществения 
съвет за съдействие и контрол при изпълнението на „Стратегията на Община Пловдив за 
равни възможности на хора с увреждания 2009-2011”. На срещата Евгения и Ивета ще 
запознаят Обществения съвет с международната инициатива и възможностите, които онлайн 
платформата дава за социално партньорство. На заседанието ще присъства и г-жа Нина 
Банкова, директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности”.  
 Не на последно място, участниците организираха и фотоизложба в град Пловдив в 
дните 09-15 ноември 2010 г., която се проведе в Образцова математическа гимназия 
„Академик Кирил Попов”. На нея бяха изложени серия снимки, подбрани специално от 
българската и немската група, които постигнаха общо съгласие относно това, точно кои 
фотоси да бъдат показани. Изложбата се премина успешно и се радва на широк интерес. 
Повече информация за нея е достъпна на адрес: 
http://europajugendbg.wordpress.com/2010/11/16/foto/. 
 Трябва да се спомене и завършването на документалния филм „Ние за нас в Европа” 
през месеците ноември и декември. Той ще бъде презентиран пред местната управа в Пловдив 
на 26 януари и е достъпен на адрес:   http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/21/12-2/; 
както и на адрес:    http://www.youtube.com/watch?v=oiwaBkE65UM&feature=related. 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

http://europajugendbg.wordpress.com/2010/11/16/foto/�
http://europajugendbg.wordpress.com/2011/01/21/12-2/�
http://www.youtube.com/watch?v=oiwaBkE65UM&feature=related�

