
          

 

 

   31% от хората на възраст между 11 и 17 години признават, че са чели или слушали онлайн 

послания подбуждащи към омраза към хората заради цвета на кожата им, националност 

или религия. „94% от младите хора в ЕС използват ежедневно интернет“„където могат да 

бъдат изложени на потенциално вредно съдържание, което може да създаде зависимост, 

причини безпокойство или провокира агресия“.  

   Работата с млади хора може да помогне за предотвратяване и противодействие на речта на 

омразата и дезинформацията онлайн. Но поради бързите темпове на социално 

взаимодействие в дигиталната среда може да бъде голямо предизвикателство да се справи с 

това, с което младите хора се занимават и са изложени. 

   Проектът ЗАЕДНО, финансиран от Еразъм +, има за цел да предостави на младежките 

работници възможности за обучение в иновативни методи и практики за младежка работа, 

като отговаря на потребността им да бъдат по-добре подготвени за осъществяването на 

младежки програми за медийна грамотност, превенция на речта на омразата и насърчаване на 

толерантността онлайн.  Проектът обединява организации от Италия, Испания, Австрия, 

Полша, България и Обединеното кралство. 

   Основната целева група е междупоколенческа и междукултурна група от 24 младежки 

работници и младежи-доброволци. Проектът ще бъде от пряка полза и за партньорските 

организации, които ще имат възможност да развият своите практики и методи за младежка 

работа, както и да установят  сътрудничество между тях. 

   Младежите-доброволци ще могат да участват в обучения, които ще  повишат тяхната 

устойчивост към омраза и фалшиви новини онлайн и  ще им помогнат да изградят нагласи на 

толерантност и на активно противодействие на речта на омразата и фалшивите новини. 

   Методологията на проекта се основава на следните стъпки: 

   1. Иновативен дизайн на младежки дейности / методи, 

   2. Развитие и изпробване на добри практики за работа с младите хора, 

   3. Оценка и прецизиране на разработените модели, 

   4. Разпространение и работа в мрежа за утвърждаване и разпространяване на резултатите от 

проекта. 

   По време на проекта, който продължава до януари 2023 г., ще бъдат организирани три 

международни младежки срещи. Участниците в тези срещи ще могат да разработят и да 

представят ефективни практики и методи. Ще бъдат създадени кратки видеоклипове на 

споделените методи и практики, за да се подпомогне по-широкото разпространение на 

резултатите. 

   Младите хора и младежките работници могат да помогнат за това обществото ни да стане 

по-здравословно, подкрепящо различията, по-толерантно и по-безопасно за всички. За да 

бъде така, трябва да развиваме и подкрепяме инициативи за работа с младите хора и да 

отделяме ресурси за професионалното развитие на младежките работници. 



          

 

 

Допълнителна информация и контакти 

   Проектът ЗАЕДНО, финансиран от Еразъм +, предоставя на младежките работници 

иновативни методи за управление на младежки програми за медийна грамотност, превенция 

на речта на омразата и насърчаване на толерантността онлайн. 

   Еразъм + е програма на Европейския съюз в подкрепа на образованието, обучението, 

младежта и спорта в Европа. Програмата 2021-2027 поставя силен акцент върху социалното 

приобщаване, зеления и цифровия преходи и насърчаването на участието на младите хора в 

демократичния живот. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

   Партньорството по проекта „ЗАЕДНО да стигнем там“ обединява  организации от Италия, 

Испания, Австрия, Полша, България и Обединеното кралство. 

   Координатор на проекта: ProgettoMondo Mlal, Италия. Марина Ловато и Федерика 

Манфрини 

 educazione@progettomondo.org  +39 045 8102105 

   Asociación Madre Coraje, Испания. Мария Хосе Бел Мурчиано mjbel@madrecoraje.org  

+34956339264 

   Suedwind Association for Development Policy and Global Justice, Австрия. Susanne 

Lohersusanne.  loher@suedwind.at  +437327956641 

   Association For Supporting Youth Initiatives “CZ-ART”, Полша. Ева Езиак 

ewajeziak@gmail.com  +48730771978 

   Фондация „Център Отворено образование“, България. Румен Вълчев openedcen@gmail.com  

+359888533188 

   Gryd Ltd, Великобритания. Питър Стивънс info@gryd.uk  +447974816433 
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