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   Проектът "Заедно - да стигнем до там" се организира от Progettomondo - Италия в 

сътрудничество с Madre Coraje - Испания, CZ-ART - Полша, Suedwind - Австрия, Център „Отворено 

образование“ - България и GRYD LTD - Великобритания. 

   Проектът има за цел да предостави на младежките работници възможности за обучение по 

иновативни методи и практики за работа с младежи, в отговор на необходимостта те да бъдат по-

добре подготвени за управление на младежки програми за медийна грамотност, превенция на 

проявите на омраза и насърчаване на толерантността онлайн. 

   Организираните три срещи на младежките работници от петте страни им дадоха възможност да 

обменят добри практики и да обогатят своя опит за работа  по проблемите на речта на омразата и 

фалшивите новини, както и да разработят съвместно  нови дейности, които да бъдат прилагани 

при обучението на младите хора по  тези проблеми. 

Предложените дейности са един от резултатите от проекта и са разработени  от младежките 

работници по време на втората транснационална среща в Херес, Испания през  Април 2022г.. 

 

 

   Информация 

Тема Реагирай на речта на омразата 

Целева група  14-20 години 

Време 2 часа 

Крайна цел  Разширяване на гледната точка на 
младите хора по отношение на речта на 
омразата  

 Повишаване на осведомеността на 
младите хора за това колко 
разпространена е речта на омразата  

 Да разсъждават за това как младите 
хора могат да предотвратяват и да 
действат срещу речта на омраз 
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Въведение      
5 минути 
 
 

Водещите се представят, както и представят занятието и неговата  цел- да се 
обсъди речта  на омразата.  

 
Създаване 
на безопасно 
пространство 
5 минути 
 
 
 
 
 

В началото  водещите раздават на всеки  листовка с информация  за  
въпросите, които ще бъдат разгледани. (Приложение 1)   
Участниците  ще трябва да отговорят писмено на въпросите и да върнат отговора 
на водещите. 
На участниците трябва да се каже, че всеки е получил различни въпроси и не могат 
да показват своята листовка на другите.  

 За тази дейност ще трябва предварително да подготвите   от 20-30 
картички/пощенски картички.  
Картичките могат да бъдат  събрани  в един файл и прожектирани или могат да 
бъдат раздадени на участниците. 
Водещите  споделят, че участниците ще може да разгледат различни картички или 
изображения.  
Задачата на участниците е да разгледат  картичките и да изберат тази, която 
отговаря най-добре на техните чувства, когато чуват  думата "реч на омразата". 
Коя от картичките най-добре представлява реч на омразата  според участниците.  
Участниците следва да  опишат своя избор (картичка) с пет думи.  
Ако картичките са раздадени на участниците, те могат да изберат само една карта. 
 Ако картичките се показват на екран,  може да се случи така, че повече от един  
участник да избере една и съща  картичка.Тогава всички, направили един и същ 
избор, ще добавят своите коментари. 
Водещите записват коментарите на постер или на екран , така че всички да могат 
да ги видят. Ако някои от коментарите са еднакви или много сходни, водещите 
трябва да отбележат броя на еднакви или сходни отговори. 
В заключение трябва да се обобщят заключенията на всички участници и да бъдат 
попитани дали искат да добавят още думи, защото може би имат предвид още 
идеи. 
 

Картичките могат да бъдат изтеглети от следния линк: 

https://padlet.com/javisaborido/k36icuzkq37yr2xl)  

 

https://padlet.com/javisaborido/k36icuzkq37yr2xl
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Реагирай  
60 минути 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участниците се разделят на две,три или четири групи от по 2, 3 или 4 
члена и  всяка група получава ситуация, свързана с речта на омразата. 
В рамките на няколко минути всяка група трябва да реши как би реагирала 
в конкретната ситуация, свързана с речта на омразата и да запише 
отговора. След това трябва да сгънат частта от листа, където са записали 
своя отговор, за да не може да се вижда, и да предадат листа на съседната 
група. Ако всяка група ще трябва да разгледа и отговори как би постъпила 
в друга ситуация  и да предаде  своя отговор. Този процес трябва да се 
повтори, докато всяка група обсъди всички ситуации. 
Някои съвети  
Броят на групите ще зависи от броя на участниците, а времето за тази 
дейност е един час. Ако има само 2 групи (и съответно 2 ситуации), 
препоръчваме те да се обсъждат в групите в продължение на 6 или 7 
минути и след това цялата група да обсъди  отделните отговори за  15-20-
минути. 
Ако групите са 3 или 4, препоръчваме да се дадат 5 минути за обсъждане в 
малките групи и след това  40-минутно обсъждане в голямата група, но не 
за всяка конкретна ситуация, а за общите моменти в отговорите на всяка 
ситуация. 
Важно е да се подчертае фактът, че участниците трябва да отговорят на 
въпроса "как бихте реагирали?", а не  "как трябва да реагирате?". 
При обсъждането в групата могат да бъдат зададени въпроси като: 

 Ако въпросът беше как бихте реагирали  вместо "как бихте 
реагирали", 
щеше ли отговорът ви да бъде различен или не? 

 Какви според вас са най-добрите начини за реагиране? 
Водещите следва да обърнат внимание , че ако в ситуация на реч на 
омраза човек иска да окаже помощ, то трябва да попита  жертвата. Трябва 
да имаме предвид, че когато понякога осъждаме послание на омраза, 
съществува опасността да разпространим повече това послание. Трябва 
също така да поговорим  колко малка е границата между речта на 
омразата и престъпленията, извършени от омраза и колко сложни са 
ситуациите , когато има реч на омраза. 
Ситуациите, които ще бъдат обсъждани са дадени в Приложение 2. 
След обсъждането приканваме участниците да погледнат постера от 
въвеждащото упражнение и ги питаме дали искат да добавят нови думи. 
След това водещият споделя , че речта на омразата е сложен проблем и е 
невъзможно да се запознаем  с нея в дълбочина само за два часа. 
Предложените  дейности целят  да подканят участниците да помислят за  
някои  черти, свързани с речта на омразата, за това колко често тя 
присъства  във всекидневието, в социалните мрежи, целят да се помисли 
какво може да се направи,  за да й се противопоставим.  
Отделете 10 минути за тази част. 
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Обсъждане  и 
оценяване 
30 минути 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Листовка 
В тази листовка предлагаме кратка информация за речта на омразата, 
както и определение какво представлява  тя . Това е едно от многото 
определения на речта на омразата,  защото, както казахме, тя е сложен 
проблем и всяка страна го разбира по различен начин.   
В нея ще намерите и линкове  за някои интересни инициативи  срещу 
речта на омразата, а също така предлагаме кратка информация за  
европейския проект "Заедно да стигнем дотук", който е в основата на тази 
дейност." 
Отделете 5 минути за тази част. 
Съдържанието на листовката е в Приложение 3. 
 
 
 
Оценяване 
Оценка 
Сега ще ни кажете каква е ползата от това занятие. За тази цел 
разполагаме с нарисуваните раница, перална машина и кошче за боклук. 
Ще ви дадем листчета и ще трябва да напишете на тях няколко неща и 
всяко листче съответно да поставите ( да залепите)  
В раницата – нещата, които сте научили; 
В пералната машина  - какво ви накара да се замислите или за какво ще 
продължите да мислите 
В кошчето за боклук – от какво искате да се освободите или да премахнете 
(поведение, нагласи) 
Който иска, може да постави листчетата на съответното място, така че 
всички да ги прочетем, а който не иска да ги оповестява публично, ще ги 
предаде директно на нас, за да можем да оценим занятието. 
След това групата се запознава  с идеите и предложенията и ги обсъжда и 
занятието приключва приключва. 
Отделете 15-20 минути за тази част. 
Изображения за оценка са в  приложени 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДА СЪЗДАДЕМ БЕЗОПАСНО ПРОСТРАНСТВО    

В този семинар ще говорим за чувствителни 
теми като хомофобия, расизъм, тормоз, 
увреждания и др. Ако сте били или сега сте 
жертва на някакъв вид реч на омразата и бихте 
се чувствали неудобно да говорите или 
обсъждате тази тема, споделете го тук, за да 
можем да променим примерите, които ще 
използваме по време на тази дейност. Също 
така, ако смятате, че има друга информация,  
която трябва да вземем предвид, отбележете я. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  РЕЧ НА ОМРАЗАТА - СЛУЧАИ 

 

Намираш се на автобусната спирка и виждаш, 
че някой е поставил  
този стикер на разписанието. 
 

 
Той означава повече или по-малко "Забрана да 
бъдеш хомосексуален". 

Как ще реагираш? 
__________________________________________ 
 
 
Виждаш група твои връстници на плажа, които 
се надсмиват на младеж в инвалидна количка. 
 
Те му подвикват:“ Какво ще правиш тук, когато 
дори не можеш да плуваш?“ 
 
 

Как ще реагираш? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Момиче ви доверява, че някой е написал 
"дебела свиня" на шкафчето ѝ  
и след това анонимно е споделил снимката в 
Инстаграм, където сега други ученици ѝ се 
подиграват. 
 

Как ще реагираш? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На стена в центъра на града забелязваш 
постер, на който е написано: 
 
„За дете в риск  даваме по 1000 лева на месец! 
 Пенсията на баба ти е 200 лева!“ 
 
 

Как ще реагираш? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  ЛИСТОВКА 

 

                   РЕЧ НА ОМРАЗАТА 

Речта на омразата е навсякъде - достатъчно е да направите петминутно  проучване в социалните 
мрежи или да прочетете новините и вероятно ще откриете много послания на омразата. Но езикът 
на омразата се среща и на семейната трапеза, в училище, в магазина... и т.н.! 

Затова бъдете наясно, обръщайте внимание и винаги, когато можете, казвайте "стоп".  

Какво означава език на омразата? 

"Речта на омразата е сложно и трудно за дефиниране понятие, поради което няма общоприета 
дефиниция за нея. Мненията се различават както по отношение на разбирането за това какво 
представлява речта на омразата, така и за това какви последствия може да има тя.  

'Свободата на словото' често се противопоставя на речта на омразата  и следователно някои хора 
не са склонни да 'действат' срещу речта на омразата, защото я възприемат като неприемливо 
ограничение на основното им човешко право на свобода на изразяване. 

Според Комитета на министрите на Съвета на Европа речта на омразата  обхваща всички форми 
на изразяване, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расова омраза, 
ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза, основани на нетърпимост. 

Казано най-просто речта на омразата се отнася до всеки израз на дискриминационна  омраза 
към хората.  На речта на омразата трябва да се противодейства. 

 

 

 

 

 

Тези дейности са част от проекта "ЗАЕДНО да стигнем дотук". Този проект по програма 

"Еразъм+" има за цел да обучи младежки работници на иновативни методи и практики, 

свързани с превенцията на речта на омразата, медийната грамотност и насърчаването на 

толерантността в цифровата среда. 

Партньори по проекта "TOGETHER to Get There" са Progettomondo MLAL - Италия, Madre Coraje - 

Испания, Südwind - Австрия, CZ-Art - Полша, Център Отворено образование - България и GRYD – 

Обединеното кралство. 
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