ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Проект
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селски младежи християни и мюсюлмани”
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МЛАДЕЖКО
ДВИЖЕНИЕ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
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website: www.ymdrab.eu
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Скъпи приятели,
Радвам е се, че имаме
възможността да ви поканим
за участие в поредната
младежка инициатива, която
ще реализира нашата
орг а н из а ц ия „ М л а де жк о
движение за развитието на
селските
райони
в
България” (МДРСРБ).

Контекст на проекта
По исторически причини по-голямата част от българите християни са развили негативно
отношение и дори омраза към мюсюлманите. Бежанският поток от Близкия Изток и
нестабилната обстановка в съседна Турция, отразени през обектива на медиите, също
допълнително засилват страха от “ислямска инвазия”. Голяма част от младежите
християни не харесват исляма и мюсюлманите (включително и българо-мохамеданите) без
дори да са се срещали и разговаряли с такива свои връстници. За много християнски
младежи “турчин” и “мюсюлманин” е едно и също нещо т.е. трудно правят разлика между
етнос и религия. В последствие, това води до симпатизиране на крайно десни идеологии,
използване на език на омразата, включително и он-лайн, заклеймяване и дискриминация
при всякакви ситуации.
Българо-мохамеданите също са развили много стереотипи и предразсъдъци към българите
християни. За тях въпросът за тяхната идентичност е тема табу, болезнен или наймалкото с доста неясен отговор. Често младежите българо-мохамедани се чувстват
дискриминирани, както от българите християни (заради религията си), така и от
етническите турци (заради етно-културни и езикови различия). В резултат на това, тази
общност избягва контактите с другите етно-религиозни групи в страната и интеграцията
на младежите е затруднена. В същото време политиците използват социалната им
изолация, за постигане на тясно партийни цели, разделяйки по този начин още повече
обществото.
Идеята на проекта е да се съберем на едно място за 7 дни равен брой младежи християни
и мюсюлмани и заедно да обсъдим тези проблемите. Под формата на забавни и интересни
дейности, ще разгледаме предизвикателствата, които съществуват в ежедневното
общуване между нас, както и ще потърсим начини за тяхното разрешаване.

Каква е основната цел на проекта?
Основната цел на проекта е да инициира социален диалог и да развие междукултурна
чувствителност между младежи християни и мюсюлмани.

Какво ще правим?
В рамките на седем дни:






Ще идентифицираме стереотипите
и предразсъдъците, които
съществуват между българите
християни и мюсюлмани и как те
в одя т до в за имн о социа л н о
изключване и заклеймяване;
Ще
научим
повече
за
Идентичността, Културата,
Междукултурната Чувствителност,
Човешките и Социалните права,
Равенството на половете и др;
Ще генерираме идеи за последващи
младежки инициативи, които да спомогнат за развитие на социалния диалог и за
повишаване на толерантността между двете религиозни групи.

През цялото време участниците ще бъдат подпомагани от опитни фасилитатори и тренери.
В края на събитието ще изготвим общо становище, обобщаващо резултатите от
съвместната работата.
Моля вижте приложената Програма на дейностите на последната страница.

Ако не разбирате за какво става дума ... Или ви звучи скучно ...
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ВЪОБЩЕ!
Всички тези „сухи“ теми по време на проекта ще бъдат разглеждани и
дискутирани, чрез разнообразни, забавни и интересни дейности: ролеви
игри, симулации, работни групи, презентации, срещи с различни гости,
дискусии, разнообразни посещения, тематични вечери и много забавления.

Кога ще се проведе събитието?
От 3-ти (пристигане) до 10-ти (заминаване) септември 2017 г.

Къде?
В с. Кранево, намиращо се на брега на
Черно море, на север от гр. Варна.
Участниците ще бъдат настанени, ще се
хранят и ще
работят в спортнотуристически комплекс „АкваЛайф‟. Той се
намира на 100 m от плажа. Повече
информация за комплекса може да
намерите
на
неговия
уеб
сайт:
www.bul.aqualife-sport.com
Участниците ще бъдат настанени в хотел
Аква-Лайф Актив в двойни стаи, всяка със
самостоятелна
баня
и
климатик.
Храненията ще са на база блок-маса.

Транспорт
Пътуването към мястото на събитието е
предвидено за 3-ти септември (сутринта), а
отпътуването - за 10-ти септември (на
обяд).
След като приключи селекцията на
участниците, ние ще се свържем с вас чрез
имейл, за да уточним начина на пътуване
от родните ви места до с. Кранево и
обратно.

Какви участници търсим?


12 младежи християни и 12 младежи мюсюлмани;



на възраст от 15 до 30 години;



равен брой момичета и момчета от всяка религия;



мотивирани да вземат активно участие във всички дейности по време на проекта.

Поради ограничения брой места, при селекцията на участниците ще се даде преимущество
на кандидати, които:


не са участвали в предишните проектни на МДРСРБ - в Кранево (2015 г.) и в Св. Св.
Константин и Елена (2013 г.);



първи изпратят ДОБРЕ ПОПЪЛНЕН Формуляр за кандидатстване;



са силно мотивирани да участват в дейностите, а също така да действат като
мултипликатори (разпространители) на наученото след края на проекта;



нямат голям опит в младежки проекти за неформално обучение.

ВНИМАНИЕ!!!
За да бъдете избрани сред останалите кандидати, моля опишете как вие
отговаряте на посочените изисквания МАКСИМАЛНО КОНКРЕТНО И
ПОДРОБНО в приложения Формуляр за кандидатстване!

Какви са задължения на участниците?






Да спазват стриктно всички групови правила и указания за
безопасност, давани им от организаторите на проекта!
Да участват по време на целия период на проекта!
Да участват активно и мотивирано във всички дейности!
Да имат конструктивно и креативно мнение (дори и то да е
критично) по разглежданите теми!
След края на проекта да действат като мултипликатори на
резултатите и да ги разпространяват в своите общности!

Финансови задължения на участниците
Всеки участник трябва да заплати:
 Еднократна такса за участие в размер на 40 лева - при
пристигане в Кранево;
 20% от своите пътни разходи от родното си място до
Кранево и обратно.

Кои разходи поема МДРСРБ по проекта?






80% от пътните разходи на участниците от родните им места до Кранево и обратно;
Разходите за настаняване на участниците в комплекс „АкваЛайф“ за целия период на
проекта – 7 нощувки;
Храната на участниците за целия период на проекта – закуски, обяди, вечери, кафепаузи;
Разходите за обучение - конферентна зала, учебните материали, хонорари за експерти,
транспорт за посещения и др;
Разходите за ползване на услугите на комплекса - интернет, басейн, плаж и др.

Важно: Ако сте силно мотивиран да участвате в проекта, но нямате финансова възможност,
не се отказвайте! Попълнете Формуляра за кандидатстване и отбележете нуждата от
финансова подкрепа. Ние ще разгледаме всички кандидати без значение на тяхната
финансова възможност и след това ще направим всичко необходимо да осигурим такава
подкрепа в случай, че Вие бъдете одобрен/а.

Скъпи приятели,
Това е една уникална възможност да прекараме много интересни, полезни и приятни
моменти заедно. Ако желаете да се включите в това вълнуващо събитие, моля попълнете
Формуляра за кандидатстване и го изпратете на имейл: ionkododev@abv.bg най-късно до 13
-ти август 2017 г. (колкото по-рано го изпратите, толкова по-добре)!
Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл
ionkododev@abv.bg или на тел. 0887 50 55 44

Поздрави и до скоро виждане!
Екипът на МДРСРБ

Този проект се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на
Европа. Това е уникална фондация подкрепяща дейности организирани от, за и с млади хора.
This activity is supported by the European Youth Foundation of the Council of Europe.
A unique foundation supporting activities developed with, for & by young people.

Програма на дейностите
Ден 1
03.09.2017 г.

Ден 2
04.09.2017 г.

Ден 3
05.09.2017 г.

Ден 4
06.09.2017 г.

Ден 5
07.09.2017 г.

Ден 6
08.09.2017 г.

Ден 7
09.09.2017 г.

Ден 8
10.09.2017 г.
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