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I.
Ролята на масовия спорт
за устойчивото развитие на
общност
Общ преглед
Според групата на високо равнище (ГВР) на масовия спорт, създаден от Европейската комисия на
масовия спорт се определя като: Масовия спорт е физическо занимание за свободното време, организиран и
неорганизиран, практикувани редовно на не-професионално ниво за здравни, образователни или социални
цели.

В масовия спорт имат благотворно влияние върху различни сектори, като например:

• Здраве
неоспорими и важните ползи за здравето от спорта и физическата активност и
тяхната решаваща роля в борбата със затлъстяването и други незаразни болести са
подчертани в много отношения (изследвания, екшън политика, насочена за финансиране).

Имаше широко съгласие, че базата данни е била най-силната и добре изградена около
положителни резултати физическо и психическо здраве, които могат да са резултат от редовното участие

в спорта. Те включват намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, инсулти,
някои видове рак, остеопороза и затлъстяване, наред с другите. 1 Доказателство документиране роля
на спорта за подобряване на психичното здраве за тези, които страдат от депресия и тревожност
също беше подчертано. 2

1

Препоръки на главен медицински директор на цитираните в Q 41, Q 121, Министерството на здравеопазването Бъдете

активни, Бъдете здрави, 2009 г., цитирано в GSEU 29 и 14 GSEU
2

GSEU 20, GSEU 19, 29 GSEU
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•

Социално включване и ползи за обществото

В светлината на важните предизвикателства, че ЕС и неговите държави-членки в момента
са изправени по отношение на по-приобщаващи общества, групата на високо равнище подчерта
значението за ЕС (Комисията и държавите-членки в рамките на съответните им области на
компетентност) да увеличи усилията за подкрепа спорта като инструмент за социално включване на
групи и лица в риск от социално изключване. Акцентът трябва да се постави на мигранти и бежанци, а
да не забравяме и други социално изключени групи (възрастни хора, лица с увреждания и т.н.).

В съобщението на Комисията обръща особено внимание на потенциала на спорта като
средство "за насърчаване на социалното включване на малцинствата и други уязвими групи или в
неравностойно положение и да допринесат за по-добро разбиране сред общности, включително в
райони след конфликт." 3

• Образование, умения, неформално обучение и личностно развитие
Спорт представлява инструмент за ангажиране на лицата на всички етапи в процеса на
обучение, които допринасят за подобряване на академичните постижения и да съдейства за
развитието на умения и качества, които могат да помогнат движат лица по-нататък по пътя към
заетост.
Групата на високо равнище подчерта, че спортните клубове, сдружения и фитнес съоръжения,
използвани като учебните заведения, както и участие в самите масовия спорт, може да направи значителен
принос към неформалната

обучение и
развитие на кръстосани умения, като дисциплина, работа в екип, лидерство, решаване на проблеми и т.н.
Освен това, доброволна и професионална роля в масовия спорт предоставят все повече възможности за
развитие на информационните технологии, маркетинга, управлението и комуникационни умения. По този
начин, на масовия спорт може да има положителен ефект върху намаляване на големия брой (младостта)
безработни, като предлага възможности за развитие на умения и преодоляване на основните умения.
Масовия спорт може да допринесе с помощта на неговата социална и възпитателна потенциал за
насърчаване на толерантността, взаимното разбирателство и европейските ценности.

3 COM

(2011) 12
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•

доброволчеството

Масовия спорт е силно зависимо от доброволци. В съобщението на Комисията се разглежда
въпросът за доброволчество основно чрез предложението за "подкрепа на включването на
квалификациите, свързани със спорта при прилагането на Европейската квалификационна рамка" 4 и
да "насърчи валидиране на неформалното и формалното и неформалното обучение, придобити чрез
дейности като доброволческата дейност в спорта." 5

Доброволчеството има положителен принос на много нива, от индивид на благоденствието и развитието на
солидарността в обществото и организационна и националното икономическо здраве. Групата на високо равнище
подчертава, че ролята на доброволческата дейност в масовия спорт е основно условие за предоставянето на цялата
страна е на достъпна цена и квалифицирани масовия спорт дейности

и мероприятия в по-голямата част от държавите-членки.

•

икономическо измерение

При включването на икономическото въздействие на масовия спорт, важно е да се
има предвид, че 60% от европейците са с повече или по-малко от честотата, ангажирани в
спортни дейности, както и че се изчислява, че около 60 милиона души са спортни членовете
на клуба в Европа.

Източници:

Европейска комисия, Доклад за комисар Тибор NAVRACSICS "масовия спорт - Shaping Европа",
групата на високо равнище по въпросите на масовия спорт, под председателството на сър Греъм
Уотсън и Нилс Nygaard този доклад е изготвен от съдокладчиците, Волфганг Бауман и Карлос
Кардосо, и представен на Европейската комисия през юни 2016 г..

4 Европейската

квалификационна рамка (ЕКР) "действа като устройство за превод националните квалификации да станат

по-разбираеми в цяла Европа, с цел насърчаване на мобилността на работниците и учащите в различните страни и
улесняване на тяхното обучение през целия живот". Http://ec.europa.eu /education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
5

EM 5597/11
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Камарата на лордовете комитет на Европейския съюз, масовия спорт и за Европейския
съюз, Комисия на Европейския съюз, 16-ти доклад на сесията 2010-11, публикува от
органите на Камарата на лордовете, Лондон: The Канцеларията Limited
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II.

Европейски програми,
политики и статии по спорт

II.1. Програма Еразъм + Sport
Спортният глава в + програма
Еразъм има за цел да подкрепи
европейските партньорства в областта
на масовия спорт, за да преследва
следните цели:
•

Справи трансгранични заплахи за целостта на спорта, като допинга, уредените

мачове и насилие, както и всички видове нетърпимост и дискриминация;
•

За насърчаване и подкрепа добро управление в областта на спорта и двойна кариера на спортистите;

•

За да се насърчи доброволчески дейности в областта на спорта, заедно с социално

включване, равните възможности и осъзнаване на важността на здравето физическа активност,
чрез увеличаване на участието в и равен достъп до спорт за всички.

Както е предвидено в регламента за създаване + програма Еразъм, фокус е да се обърне
внимание на масовия спорт.

Дейностите в областта на спорта се очаква да доведе до развитието на
европейското измерение в спорта чрез генериране, споделяне и разпространяване на
опит и знания за различни въпроси, засягащи спорта на европейско ниво.
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В крайна сметка, спортни проекти, подкрепяни чрез Еразъм + би трябвало да доведе до
повишени нива на участие в спорта, физическата активност и доброволческа дейност.

По-специално,
-

Повишаване на знанията и информираността по отношение на спорта и физическата активност в
страните по програмата;

-

Повишена информираност по отношение на ролята на спорта за насърчаване на социалното
приобщаване, равните възможности и здраве подобряващо

-

физическа дейност;

-

Засилено сътрудничество между институции и организации, работещи в областта на
спорта и физическата активност;

-

По-добро участие на спортните организации и други заинтересовани организации от
различни страни по програмата в

-

подобрени мрежи;

-

Подобрен обмен на добри практики.

Дейностите в областта на спорта се очаква да допринесе за изпълнението на
Европейската седмица на спорта, която е инициатива от страна на Комисията за насърчаване
на спорта и физическата активност в Европейския съюз, с оглед на намаляващите нива на
участие.

дейности

-

подкрепа за съвместни партньорства

-

подкрепа за не-за-печалба европейски спортни събития с участието на няколко страниучастнички и допринася за цели като социално включване, равни възможности,
HEPA

-

подкрепа за укрепване на доказателствената база за създаването на политика

-

диалог със съответните заинтересовани страни в Европа
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съвместни партньорства
Съвместни партньорства дават възможност да се развива, да прехвърли и / или
изпълнение

иновативни резултати и / или участват в интензивен

разпространяване и използване на съществуващи и нови продукти или иновативни идеи в различни
области, свързани със спорта и физическата активност. Те включват различни организации и лица в
и извън спорта, включително и по-специално публичните власти на местно, регионално, национално
и европейско ниво, спортните организации, свързани със спорта, организации и образователни
институции.
Съвместни партньорства са, по-специално, иновативни проекти, насочени към:

-

Насърчаване на участието в спорта и физическата активност, особено чрез подкрепа
на прилагането на Съвета

-

Препоръка за здравето физическа активност и е в съответствие с Насоките на
ЕС за физическата дейност;

-

Насърчаване на участието в спорта и физическата активност, особено чрез подкрепа на
Европейската седмица на спорта;

-

Насърчаване на образованието чрез спорт със специален фокус върху развитието на умения,
както и подпомагане на изпълнението на насоките на ЕС двойна кариера на спортисти;

-

Насърчаване на доброволческата дейност в спорта;

-

Борба допинг, особено в развлекателни среда;

-

Combat уредени мачове;

-

Подобряване на доброто управление в областта на спорта;

-

Борба с насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта;

-

Насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта.

Съвместни партньорства трябва да насърчават създаването и развитието на трансевропейски мрежи в
областта на спорта. като по този начин ЕС може да предостави възможности за засилване на
сътрудничеството между заинтересованите страни, които не биха съществували без действията на ЕС.
Съвместни партньорства следва също да насърчава взаимодействие с и между местни, регионални,
национални и международни
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политики за насърчаване на спорта и физическата активност и за решаване на свързани със спорта
предизвикателства.

Източник:

Европейска комисия, EACEA за образование, аудиовизия и култура
http://ec.europa.eu/sport/ ,
http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/sport
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II.2. Стратегия Европа 2020

Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Европа

2020

три

напред

поставя

взаимно

засилване приоритети:

умен

растеж:

изграждане на
икономика, основана на
знанието и иновациите.
Устойчив растеж: насърчаване на по-ефективно използване на ресурсите, по-екологична и
по-конкурентоспособна икономика.

Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с висока трудова заетост и социално
и териториално сближаване.

Конкретно по отношение на политиката на ЕС, спортът може да допринесе в значителна степен
за постигането на три от петте водещи цели на стратегията Европа 2020, а именно тези на заетостта,
образованието и бедността и социалното изключване.

В съобщението на Комисията посочва редица начини, по които спортът може да допринесе за
постигането на целите, заложени в Стратегията Европа 2020: "спортът има силен потенциал да допринесе за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и нови работни места чрез положителното му влияние върху
социалното включване, образование и обучение, както и общественото здраве. " 6

6 COM

(2011) 12
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Източник:
Европейска

Комисията,

Европа

2020

стратегия,

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe2020-strategy_en
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II.3. Бяла книга за спорта

"Спортът е част от всеки мъж и
жена наследство и неговото отсъствие
никога не могат да бъдат компенсирани."

- Пиер дьо Кубертен 7

В Бялата книга за спорта
съдържа редица
да бъде

предложения за

действия
изпълнение или подкрепа от
Комисията. Тези действия са обединени в настоящия план за действие, кръстен на Пиер дьо
Кубертен. Планът за действие ще ръководи дейността на Комисията в своите дейности,
свързани с спорта през следващите години, докато напълно като се вземат предвид и при
зачитане на принципа на субсидиарност и автономията на спортните организации.

Съдържание:

1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. социална роля на спорта
2.1 Укрепване на общественото здраве чрез физическа активност
2.2 Обединяване на усилията в борбата срещу употребата на допинг
2.3 Засилване на ролята на спорта в образованието и обучението

2.4 насърчаване на доброволчеството и активното гражданско чрез спорт

2.5 Използване на потенциала на спорта за социалното включване, интеграция и равни възможности

2.6 Укрепване на превенцията и борбата срещу расизма и насилието
2.7 Споделяне на нашите ценности с други части на света

7 Пиер

дьо Кубертен (1863-1937), френски педагог и историк, основател на съвременните Олимпийски

игри.
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2.8 Подкрепа за устойчиво развитие
3. икономическото измерение на спорта
3.1 Преминаване към основани на доказателства спортни политики,

3.2 Укрепване на обществена подкрепа за спорта по-здрава основа

4. Организация на спорта
4.1 спецификата на спорта
4.2 Свободно движение и националност

4.3 преводи
агенти 4.4 Играчи "
4.5 Защита на непълнолетни

4.6 корупцията, прането на пари и други финансови престъпления
4.7 Системи за лицензиране на клубовете

4.8 Media
5. ПРОСЛЕДЯВАНЕ

5.1 Структуриран диалог
5.2 Сътрудничество с държавите-членки
5.3 социален диалог
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Източници:

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, Бялата книга за спорта, Брюксел, 11.7.2007 г., COM
(2007) 391 окончателен

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, Работен документ на Комисията план за
действие "Пиер дьо Кубертен" Придружаващ документ към спорта на Бялата книга за,
Брюксел, 11.7.2007 г., SEC (2007) 934
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II.4. HEPA Европа (Европейска мрежа за насърчаване на здравето
физическа активност)

HEPA Европа е мрежа, която работи за подобро здраве чрез физическа активност сред всички
хора в Европейския регион на СЗО, чрез укрепване и
подкрепа на усилията за увеличаване на участието и
подобряване на условията за здравословен начин на
живот.

СЗО / Европа тясно си сътрудничи с
мрежата, при спазване на целите на програмата
в областта на транспорта и
здраве, които включват насърчаването на физическата активност като здравословна средства за
устойчив транспорт.

Цели
Насърчаване на по-добро разбиране на здравето физическа активност и да даде посилен глас на промоция физическа активност в здравната политика и в други сектори в
Европа,
включително подкрепа за
развитие на работната сила

Разработване, поддръжка и разпространение на ефективни стратегии и много секторни
подходи за насърчаване на здравето физическа активност

Фостър запазването и създаването на социални и физическа среда, както и
ценности и начин на живот в подкрепа на healthenhancing физическа активност
Заедно с други заинтересовани институции и организации, подобряване на координацията
в промоция физическа активност в различните сектори и административни структури.
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Водещи принципи
Съсредоточете се върху подходи базирани на популацията за популяризиране на
healthenhancing физическа активност, като се използва най-добрата налична научни
доказателства акцент върху значението на мониторинг и оценка; насърчаване на
развитието на стандартизирани методи за измерване и системни проучвания

Насърчаване на непрекъснат обмен, разпространение и споделяне на
опит и познания
Подкрепа на сътрудничеството, партньорството и сътрудничеството с други свързани с него
сектори, мрежи и подходи.

Всички дейности на HEPA Европа се основават на твърдения на СЗО на политиката, като Глобалната
стратегия за храненето, физическата активност и здравето, Европейската харта за борба със затлъстяването,
Плана за действие за НБ и спрямо съответния документи от Европейската комисия.

Източник:
Световна

Здраве

Организация,

областен

за

офис

Европа

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physicalactivity/activities/hepa-europe
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II.5. Работен план на ЕС за спорта 2014 - 2017

Продължителност: 3 години (2014-2017)

•

3 приоритети

• 16 изхода
• 5 експертни групи:
-

Уговаряне на мачове

- Добро управление
- Развитие на човешките ресурси
- HEPA - икономическо измерение
Приоритети

1.

Интегритет на спорта, по-специално борба с допинга, борбата срещу matchfixing, защита на
непълнолетните лица, доброто управление и равенството между половете;

2. Най-икономическото измерение на спорта, по-специално устойчиво финансиране на
спорта, наследството на големи спортни събития, икономическите ползи от спорта и иновациите;

3. Спорт и обществото, в частност HEPA, доброволчество, заетостта в
спорта, както и образованието и обучението в областта на спорта.

Източник:

Европейска комисия, експертни групи (работен план на ЕС за спорта 2014-

2017),

http://ec.europa.eu/sport/policy/cooperation/expert-groups-20142017_en
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II.6. Насоки на ЕС за физическата дейност препоръчителни действия политика в
подкрепа на здравеопазването физическа дейност

ЕС

Най-

група

работната

"Спорт и здраве", която
е отворена за участие
на всички държави
-членки,

получи мандат
от заседание на министрите на спорта на държавните-членки в рамките на финландското
председателство през ноември 2006 г., за да се подготви насоки на равнището на ЕС за физическата
дейност. Най-основна грижа е да има насоки предполагат приоритети за политиките, които ще
съдействат за увеличаване на физическата активност. За тази цел на работната група назначена
експертна група от 22 известни експерти с конкретната цел изготвяне на тези насоки.

Тези насоки са насочени предимно към политиците в държавите-членки, като вдъхновение за
формулирането и приемането на actionoriented национални насоки за физическата дейност. Целта на
документа не е цялостна академична преразглеждане на този въпрос, нито предефиниране на препоръки

и конкретни цели на СЗО. добавената стойност на ЕС се предоставя, като се фокусира върху
изпълнението на съществуващата СЗО препоръки за физическа активност, като е ориентиран към
действие и като се фокусира единствено върху физическата активност (а не храна или други свързани
с тях теми). Този документ е предназначен за широк кръг от потребители, които се занимават с
физическа активност.
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Ръководството включва:
1. Предимства на физическа активност;

2. Съществуващите насоки и препоръки за физическа активност;

3. А междусекторен подход
4. Области на политиката:

а. Спорт,
б. Здраве,
° С. Образование,
д. Транспорта, околната среда, градоустройството и обществената сигурност,

д. Работна среда,
5. Услуги за възрастни граждани;

6.

Показатели, мониторинг и оценка;

7. За информиране на обществеността и разпространение.

Източник:
Препоръчителни на Европейската комисия, съгласно Правилата на ЕС за физическата дейност Действия
политика в подкрепа на здравеопазването физическа дейност, одобрени от работната група на ЕС "Спорт &
Здраве" на заседанието си на 25 септември 2008 г., потвърдено от министрите на държавите-членки на ЕС,
спортни време на срещата им в Биариц на 27-28 ноември 2008 г., Брюксел на 10 октомври 2008 г.
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II.7. Европейска седмица на спорта

Европейската седмица
на спорта се осъществява на
европейско, национално,
регионално

и

местен

равнище и е структурирана да
включва теми и дейности, които
се харесват на всички
аудитории.

Публичните власти, спортното движение, организации на гражданското общество, частния сектор,
инициативи на местно равнище и физически лица, които работят заедно, за да вдъхнови хората да бъдат по-активни.

Седмицата е структурирана около четири Фокус Теми: Образованието на околната среда, на
работното място, на открито, спортни клубове и фитнес центрове. Това са основните настройки, където хората
могат да подобрят своите навици и #BeActive! В сърцето на седмицата е Главната проява, темата на която ще
се променя всяка година. Тя обединява хората, вземащи решения, заинтересовани страни и експерти от цяла
Европа, за да споделят най-добрите практики и да излезе с новаторски начини, които да вдъхновят
европейските граждани да се движат чрез интерактивни семинари, конференция високите етажи и други
дейности.

Европейската седмица на спорта има за цел да популяризира спорта и физическата
активност в цяла Европа. Седмицата е за всеки, независимо от възрастта, фон или фитнес ниво. С
акцент върху инициативи на местно равнище, това ще вдъхнови европейците да #BeActive редовно и да
се създадат възможности в ежедневието на хората живее за повече.

Източник:
Европейска

Комисията,

европейски

седмица

на

Спорт,

http://ec.europa.eu/sport/week
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III. Проектът
Гражданското общество - на Fair Play актьор

на Европейския съюз

III.1. Общото мнение на проекта
Както се подчертава в

на

европейски

Бяла книга за спорта,
спортни дейности
генериране

многобройни ползи за обществото
като се започне от нейния принос
за икономиката на ЕС и стойността
тя има за благоденствието на
гражданите. Също така, спортни
занимания са добър промоутър на
социалните и демократичните
ценности като социално
включване, насърчаващи

равен

възможности и
равни шансове.

Проектът Гражданското
общество - на Fair Play актьор

на

европейски

съюз осигурява

на

пространство за оценяване на
предимства на масовия спорт в работата с младежта и образованието, както и в областта на здравеопазването.
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Проектът Гражданското общество - на Fair Play актьор на Европейския съюз се финансира от
+ програма Еразъм на Европейския съюз.

Целите на проекта Гражданското общество - на Fair Play актьор на Европейския съюз са:
За укрепване на международното сътрудничество между участниците
участващи в спортни дейности, работа с младежта и образованието;
За да се повиши информираността за стойността на спорта и физическата

активност за личното, социалното и професионалното развитие на физически лица;

За насърчаване на масовия спорт на общностно равнище и
методи, характерни за гражданското общество;

Да допринесе за валоризация и признаването на
компетенциите, развити благодарение извънкласни дейности - спорт, доброволчество и
неформалното образование методологии;
За насърчаване на демократичните и социалните ценности като социална

включване, равни възможности и равно

шансове,

борбата срещу

дискриминация чрез спорта.
Дейностите по проекта са
разработени в рамките на
международен консорциум на активни
организации на гражданското
общество готови да ценим опита си в
областта на спорта, младежта и
образованието полета

да подсиля

на

Европейско партньорство и да се развива на организационния капацитет на организациите на гражданското
общество.
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Проектът Гражданското общество - на Fair Play актьор на Европейския съюз са били
осъществени от консорциум от 5 организации от 5 европейски страни:

асоциация EuroDEMOS Румъния

Международни отношения изследователска асоциация Студентски България

Vision2020 Великобритания

TDM2000 Италия

Mladinski център BIT Словения
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В рамките на проекта са реализирани дейности за разработване на стимули за
практикуване на масовия спорт, за да се повиши нивото на участие на гражданите в областта на
спорта и физическата активност.

Проектът е реализиран в рамките на 3 основни етапа:

1. международна
че

обучение

събрана

представители от 16 различни страни
на Европейския съюз. Обучението е
предвидено образователната рамка
за участниците да разберат ролята
на спорта за
развитие

на

на

общност. В рамките на обучението го
беше обсъден на Европейската рамка на политиката за спортни дейности.

2. Общество спортни първенства граждански организирани във всеки един от партньорите
общности за насърчаване на ролята на спорта и физическата активност за благосъстояние. В рамките на
гражданското общество спортни първенства на там разработена и внедрена дейности, насочени към повишаване на
информираността за ползите от масовия спорт на индивидуално и общностно равнище.

3. Кампании за популяризиране на масовия спорт и в полза на
спорт, за да се увеличи активността на ниво в ЕС.
Чрез дейностите по проекта е била създадена рамка за диалог и сътрудничество между
организациите на гражданското общество, публична администрация, вземащи решения и
образователна институция за насърчаване на масовия спорт на ниво общност.
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III.2. Методи за работа с спортни занимания в рамките на младежта и
образователен сектор

Международен курс за обучение

"Стойността на масовия спорт за образование
и работата с младите хора"
8-17 април 2016 г., Яш, Румъния

Международното обучение събра 30 младежки работници и младежки лидери от 16
страни от Европейския съюз: Великобритания, Гърция, Кипър, Белгия, Полша, Латвия,
Словения, България, Португалия, Испания, Словакия, Франция, Румъния, Чехия, Португалия и
Италия.
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Участниците бяха младежки лидери, младежки работници и преподаватели от
неправителствени сдружения на гражданското общество и университети активни в области като
неформалното образование, работа с младежта, социално включване, борбата срещу
дискриминацията и ксенофобията,
култура, трудова заетост, равен

възможности, масовия спорт и др.

Обучението е предвидено образователната рамка за участниците да
разберат ролята на спорта за развитието на общността.
В рамките на международната обучението бе споделен опит от различни страни на
Европа, подадена примери за добра практика, и е създаден международен фон, където
участниците са креативни и идентифицирани заедно нови начини на действие на местно,
национално и европейско ниво.
В рамките на обучението бяха
приближи теми като: Европейската
политика за рамка за спорт
дейности,

европейски

документи за спорт, социален
включване чрез спорт, разбиране
на

синергия

между спорта и работата с младежта и
образованието в Европа, значението на
гражданското общество в насърчаването на
спорта и физическата

дейност за благосъстоянието на общностите.

В рамките на обучението бяха обсъдени и анализирани от Европейски програми и документи за
спорт като: Еразъм + Sport, Насоки на ЕС за физическата дейност; Бяла книга за храненето, наднорменото
тегло и затлъстяването; HEPA Европа, Европейската мрежа за насърчаване на здравеопазването физическа
дейност; стратегиите на ЕС в областта на социалното включване и равните възможности, специално към
стратегията на ЕС за равенство между половете, стратегията на ЕС за хората с увреждания и Директивата за
равенство между расите и изследвания по отношение на младежта нагласа за спорта на европейско равнище
в съответствие с Евро-барометър.
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В рамките на програмата има

бяхаприложен
методологии да се развива дейността на
гражданското общество чрез въвеждане
на спортни дейности и да се повиши
нивото на участие в спорта от страна на
гражданите.

Най-

обучение е

разработена по време на неформално

методологии за разработване на компетенциите между участниците, като: семинари, входове, презентации,
световно кафене, симулация, енергетици, тийм билдинг, спортни дейности, междукултурното вечер и т.н.

В рамките на обучението се

на

прилага

SDD

(Структурирана демократичен
диалог) методология,
методология на диалог, което
доведе със съвместна визия и
план за действие.

Според методологията SDD Получената план за действия, които са включени
като приоритетни следните:

-

За създаване и прилагане на план за стратегия за следващите 10 години

-

Повече подкрепа за финансиране на спортни дейности на гражданското общество

- Още уроци по физическо възпитание в училищата ни
-

Безплатни спортни съоръжения за проекти, финансирани от

- Още спортни съоръжения в училище
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-

Насърчаване на известни личности за доброволчеството в спорта

-

Обучението на децата в детската градина за равенство

-

Изграждане на нови места за спортни дейности

-

Направи часовете по физическо възпитание по-креативни

-

За да се даде свобода аква фитнес класове на жените, които са имали рак и хирургия

-

Насърчаване на масовия спорт, за да мотивира обществото да участват в спорта

Планът за действие е резултат от
повече от 75 предложения за действие, които
са били анализирани и са гласували чрез
системата SDD. Участниците, както и записани
видео в подкрепа на тези идеи, които са били
качени на IDEA PRISM App.

Сред другите предложения са:

-

Нараства

на

директен

комуникация между органите, образователни институции и представители на гражданското общество;

- Създаване на по-добри условия за спорт на открито в градовете;
- Смесете професионалисти с аматьори в спорта;
-

За да създадете работа предлага да се развива спортна дейност като фактор за социализация на колективи
и уважение;

-

Уважавайте план и да направи спортни класове.

В задействане въпрос, който генерира тези идеи е Кажете ни едно конкретно действие, което власти,
образователни институции или гражданското общество биха могли да приложат, за да се оцени на масовия
спорт в образованието и работата с младежта.

Участниците са участвали в спортни мероприятия че може да се прилага както методи
на обучение в работата с младежта, като например: щафета, ръгби таг, kinball и водни спортове.
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Методите оказаха ефикасни при разработването на работата в екип,
адаптивност, честна игра, динамика, равно участие, както и физическо състояние.
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В рамките на обучението е организирано обществения дебат Спорт - катализаторът на
общността с вземащите решения и публичната администрация, където бе обсъдена ролята на спорта
и да се подчертае значението на сътрудничеството между основните участници на Общността за
развитие на масовия спорт, така и за повишаване на участието на гражданите в областта на спорта.

В дебата той е присъствал Г-н Сорин Аврам Iacoban - заместник на румънския парламент и
председател на Румънската федерация по шахмат, а също привърженик на въвеждането на класове по
шахмат в началното училище в неформалното образование в Румъния. Той поддържа отворените
дискусии за повишаване на осведомеността относно значението на физическата активност за здраве и
увеличаване на участието и равен достъп на спорта за всички.
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обучение при условие знания и разработени методики за да повишат качеството на организациите
на гражданското общество. Обучението вдигна информираността на гражданското общество по отношение на
ролята на спорта като социална и образователна дейност и като катализатор на общинско ниво.
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III.3. национални спортни събития във всяка от страните партньори

III.3.1. Купа на гражданско общество в Румъния 79 октомври 2017 г., Яш, Румъния

Кратко описание на събития за популяризиране
на спорта

Купа на гражданско общество в Яш поддържа и рекламира като масовия спорт на

шах, футбол и бягане.
Тези спортове са избрани въз основа на тяхната достъпност в масово ниво и като
средство за подпомагане както на психически и физически дейности.

дейности

Купа на гражданското общество са включени събития и спортни състезания, които имат за цел да
популяризира ролята на спорта за благосъстоянието на общността. Дейностите се проведоха в рамките на Iasi
празниците, 25- тата издание. Събитието допринесе за участието на гражданското общество

в насърчаването на спорта за всички и засилване на сътрудничеството между основните социални
актьори. Събитието стойности възможностите, създадени от гражданското общество за насърчаване на
масовия спорт и допринася за признаването на компетенциите, развити чрез участие в спортни
дейности, доброволчество и дейности, специфични за неформалното образование.

1. Семинар на тема "Насърчаване на активното гражданство чрез спортен
The дейности ", в Iasi City Hall на 7 октомври
Семинарът включваше анализ на Националната стратегия за спорта 2013 - 2030 - Правото
на активен начин на живот, на гражданите в действие, работен план на ЕС за
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Sport 2014 - 2017 г. Планът за действие е довело в Международния обучение Стойността на масовия спорт за
образование и работата с младите хора - дейности на проекта.

Теми подхожда: доброволчески дейности, социално включване, борбата с расизъм и въобще заемане
предразсъдъци, активното гражданство, здравословен начин на живот.

Семинарът е създаден рамка, но благоприятен за споделяне на добри практики от общностите на
подкрепа на спорта за всички участници, така и примери за конкретни действия, че властите, образователни
институции или гражданското общество може да

прилагат за оценяване на масовия спорт
в образованието и работата с младежта.

По време на семинара на Кмет на
Яш-н Михай Чирика са предадени неговата
подкрепа като официален представител на
Община Яш за инициативи на гражданското
общество, на оценяване на масовия спорт за

развитието на общността и подчертаха необходимостта от повече дейности, които включват спорт за своите
многостранни ползи, като например за здравеопазване, образование, социална ангажираност, активно
участие, участие в обществения живот.
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На семинара участваха участниците в турнира за Купата на гражданското общество, както и
представители средствата за масова информация и младежите от Яш. По този начин, на семинара
създаде благоприятен фон на диалог и сътрудничество между заинтересованите страни.

2. Купа на гражданското общество - шах, на Стефан чел Маре пешеходна улица, на 7

октомври

40 оборудвани маси на
шахмата са били пуснати на
Стефан чел Маре пешеходна
улица в централната част Яш. В
конкурса са участвали в
граждански

представители

общество

от 8

региони от Румъния. Конкурсът
стартира с 25 отбора и
трябваше 6 кръга.
Успоредно с конкурса радва да играе шах в аматьорски игри различни хора
от всички възрасти, от 5 до 80-годишна възраст, както и социално положение. По
време на събитието имаше участие над 150 души.
През целия следобед насладиха създаване на стратегии с движенията на
шахматните фигури, което показва, честна игра, както и на конкурентоспособността, и найвече да харчите качествено време в рамките на награждаване света на шахмата.
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3. Купа на гражданското общество - Футбол, "Gh. Asachi "Технически университет Sports
Комплекс на 8 октомври

Участниците са били замесени в
футболен мач, с 4 кръга на 20 минути.
участниците

показан

работа в екип, способност за създаване на стратегии,
динамика

участниците

и мобилност.

всичко

получени медали

на

и

сертификати и чашата се предлагат на екипа
на печеливша.
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4. Семинар за насърчаване на спорта значение на национално ниво,

Конферентна зала, Sport Hotel 8 октомври

Най-

участниците

имам

Идентифицирани начини за развитие и
насърчаване на масовия спорт.
Резултатите включват:

-

влиянието на масовия спорт

в общността - подобряване на
здравето, социализацията, социалната
интеграция, неформалното образование за децата, икономически растеж и работни места, приятен
начин да прекарате свободното си време, насърчаване на спазването на правилата на добро
поведение на равнище на Общността, развитие на силна личност сред хората, борба sedentariness,
насърчаване на равенството на шансовете , инициативност и креативност, борба с дискриминацията;

-

съществуващите нужди за развитие на масовия спорт - обучение на персонала,

възможности за финансиране, точна законодателство за насърчаване на масовия спорт, логистика и
съоръжения, повече проекти, посветени на масовия спорт, подобряване на
психическата и физическата активност здраве, насърчаване на
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конкурентоспособност и честна игра, необходимостта от по-лична комуникация и обмен на
ноу-хау;

-

необходимите ресурси - финансови ресурси и подкрепа за спорт, места за

практикуване, логистика и материали, повече възможности за участие, човешките
ресурси и инициатори на масовия спорт, информация и възможности, насърчавани
на маса ниво;
-

дейности, които могат да бъдат изпълнени от страна на гражданското общество за развитието на

масовия спорт - открити спортни мероприятия на обществени места, публично - частни партньорства за
насърчаване на масовия спорт, за набиране на средства за подпомагане на Спортния младежи в
неравностойно положение, семинари, конференции, гледане на филми със спорта тема, animatiions и
видеоклипа, популяризирани на социалните медии и други chanells.

5. Кръст на Яш, 9 октомври

Участниците в турнира за Купата на гражданското общество са участвали на кръста Яш - Ia'si Alearga.
Кръстът беше организирано от Iasi City Hall в рамките Яш празници поредица от събития, и са включени раса
деца (1,2 км), известният състезанието (2,5 км), Бягащият Страстен състезанието (5 км), състезанието The
Champions (8 , на 5 км).
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Също така в рамките на кръста там са участвали над 24 доброволци членове на
EuroDEMOS Асоциация на всички възрасти.

Брой и профила на участниците
81 участници от 5 региона на Румъния.
Участниците бяха представители на неправителствени организации и асоциации, като например
спортни клубове, младежки асоциации, хуманитарни асоциации, технически колежи, полиция сдружение,
асоциация за стари хора, ученици съвет, които имат за профил на дейност: образование (формалното и
неформалното), спорт, социална включване, равни възможности, участието на младите хора, правата на
човека, доброволчество, участието на младите хора.
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Гости
Г-н Михай Чирика - кмет на Iasi City

Партньори

Iasi City Hall

www.primaria-iasi.ro

Румънската федерация по шахмат

www.frsah.ro

County Посока за младежта и спорта Яш

www.djt-iasi.ro

Яш окръг асоциация по шахмат

www.ajsiasi.ro
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Примери за популяризиране на проекта

Община Яш официална уеб страница

уеб страница Радио Яш
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Facebook страница EuroDEMOS

Свидетелства

свидетелства на участниците

Информацията, придобита в рамките на тази дейност ще бъдат полезни в бъдещата дейност ще
организират в рамките на асоциацията и за насърчаване на спорта като начин на живот. Използваната
методология се основава на реалността на реалното общество и насърчава сътрудничество в намирането на
решения и решаване на предизвикателствата в областта на спорта и не само. начина на организация беше
много добре завършен, с внимание към детайлите, местата и логистика адекватни и подходящи за
дейностите.

Ще използвам тези резултати за бъдещи спортни състезания,
демонстративни мачове, дейности с окръг дирекция за младежта и спорта
- Ботошани. ( Asoltanei Лоредана Елена)

Информацията, са полезни, защото те ще ми помогне в дейността ми в
този клас с ученици, методологията е разнообразна и участие,
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дейности много добре организирани в красиви места, много добро сътрудничество между членовете на
групата и фасилитатори. Предложили сме да се развива повече спортни дейности в училищата, в
местните общности. Ние ще организираме състезания спортни, ще разпространи в организацията и се
развиват малки спортни клубове. ( Cazan Florică)

свидетелства на организаторите

Купа на гражданското общество създаде уникален фон на сътрудничеството между
представители на гражданското общество в цялата страна, държавните органи и официални
представители на образование, както и от различни сфери на дейност с общия целите на оценяването и
насърчаването на масовия спорт и техните многостранни ползи на индивидуално и общностно равнище.
Купа на гражданското общество са оказали положително въздействие в Яш, местната общност и на
участващите участниците от повиши осведомеността за предимствата на спортуване и значението на
активното участие. ( Каталина Aghiniţei)

Заключения
Купа на гражданското общество, участващи в 3 работни дни 81 участници от сектора
на гражданското общество от 5 региона от Румъния в неформално и динамични дейности, които
са замесени в екипи, дебати и анализи, открити дискусии, мозъчна атака, както и участие
в спортни дейности като шах , футбол и бягане. Според отзивите на участващите актьори
случай е успех и е необходимо да се извършват повече от този тип събития и концентрирана
подкрепа и ангажираност за насърчаване на масовия спорт. Доказано е, че гражданското
общество има много важна роля за насърчаване на масовия спорт и да я направи
привлекателна и достъпна за всички и с сътрудничество, всеотдайност и ангажираност е
възможно да донесе положителните социални промени в нашите общности.
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III.3.2. Купа на гражданското общество в България

28-30 октомври 2016 г. Тетевен, Хотел Олимп
Организация: IRRSA
Кратко описание на събитията
за популяризиране на спорта

Екип спорт: волейбол, футбол, тенис,
стрелба с лък Индивидуални спортове:
Стрелба с лък, тенис на корт, тенис на
маса

Отборни турнири: Волейбол, футбол,
тенис, стрелба с лък индивидуални
турнири: тенис, стрелба с лък

ЗАЩО?

В началото на проекта направихме проучване сред участниците
и резултатите показват, че те са един от най-предпочитаните спортове. Искаме също така да
насърчават колективните спортове, тъй като да бъдеш в екип * е много важно в днешно време.

Базата предлага отлични условия за волейбол, тъй като това е обучение и игра съвпада с една от
най-добрите волейболни отбори в България - Тетевен Волей. Волейбол е един от най-успешните отборни
спортове в България, тъй като националният отбор е сред най-добрите в Европа и света.

Поради големия интерес, условията и популярността на този спорт, ние решихме, че
ще допринесе за успешното и ефективно изпълнение на проекта.
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Тhe конкуренция, която се проведе по волейбол се основава на принципа на елиминиране. Победителят
се определя в игри, дължащи се на официални правила.

Футбол е най-популярният спорт в света и затова един от най-желаните за
практикуване. Включване в проекта драстично повишен интерес сред кандидатите и да
допринесе за енергични и ведра атмосфера. Имаше отлични условия в комплекса, в
който бяхме решили да останат и голямо желание от страна на участниците.
Турнир проведено въз основа на елиминации. Носителят се определя в две половини
на 20 минути. Начертайте резултат двата отбора се изпълняват дузпи.

Тенис Също така е набира популярност в България, защото на нашите играчи от световна
класа Григор Димитров и Цветана Пиронкова.

Ние също така реши да постави един нетрадиционен спорт в нашия проект стрелба с лък. Като спорт, стрелба с лък изисква умения за прецизност, контрол, фокус, повторение и решителност.
Той е на разположение, за да се практикува от всички без значение на възрастта, пола или способности. В същото
време това не е толкова лесно да се практикува, защото трябва специално оборудване и Купата на гражданското
общество е голяма вероятност да го изпробвате.

дейности

дискусия

с

директор

на

отдел "Младежки
дейности и спорт"

от община Тетевен
за развитието
на

подходящ
условие за младежта
да спортуват. ние
Обсъдихме добри примери от България и ЕС, както и резултатите след прилагането
на някои от практиките в община Тетевен.
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Среща с старши треньор на Тетевен Волей - Треньорът на отбора Тетевен Волей направи кратък курс
за волейбол - сесии история, правила за управление на екип, обучение. След това той е направил
малко по-сесия за основните умения, необходими, за да играе волейбол обучение - да служи, да
премине, настроен, атака, блок и разкопки.

Семинар на тема "Аз и спорт" - Неформално метод, където участниците се разделят на четири
групи. Всяка от групите трябваше време, за да обсъдят "Защо трябва да правим спорт?". След
като е направил презентация за резултата от своите разисквания.

тенис на маса игри

Тенис турнир
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Волейбол турнир

Футбол турнир
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Фитнес тренировки с условна треньор от Тетевен Волей

Стрелба с лък теория

урок -

"Робин Худ" стрелба с лък стрелба с лък
спортен клуб условие теория урок. Те са
един от най-добрите клубове за стрелба

с лък в България

и

тесте

постоянно, представляващ страната ни

в

международен

конкурси.
"Робин Худ" стрелба с лък спортен клуб официалния сайт: http://scrobinhood.com/
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Стрелба с лък тренировка треньорите са направили тренировка с
всеки участник в продължение на четири
часа в първия ден. На следващия ден
бяха проведени както индивидуални, така
и екипът на конкуренцията.

Стрелба с лък на конкуренцията (екипи и индивидуално)
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Брой и профила на участниците
58 участници от различни университети и неправителствени организации

(Univestiry за национално и световно стопанство, Технически университет София, Национална спортна
академия, Министерство на вътрешните работи академия, Национален военен университет)

Гости
Петър Мечкаров - старши треньор на Тетевен Волей

Димчо Диков - директор на отдел "Младежки дейности и спорт", община Тетевен

Професионалните спортисти от "Робин Худ" стрелба с лък спортен клуб
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Местни и национални партньори

Община Тетевен - http://www.teteven.bg/

"Робин Худ" стрелба с лък спортен клуб - http://scrobinhood.com/

спонсор

на

събитието:

"Българското мляко фирма"

(БМК)

-

http://bmk.bg/bmk_en/contacts.html
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Примери за популяризиране на проекта

свидетелства на участниците

От ранно детство съм играл волейбол и отидох на спортни лагери с екипа
училище. Нивото на организация, при условие, условия и атмосферата ме върна спомени
от годините, когато съм играл спорт активно. Дните, прекарани тук са ме таксуват и даде
необходими, за да се помни, че спортът е голяма част от живота и всеки трябва да отнеме
време да спортува. ( Симеон ВАНОВ)
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Никога не съм се упражнява редовно, дори и в часовете по физическо възпитание, но този
спорт проект ми даде още една гледна точка към спорта. През тези няколко дни съм играл спорт, както
никога преди, така и с голямо желание. Усетих приятелска среда и енергията на всички, това е, което
ме вдъхнови да спортуват с удоволствие. След този проект вероятно ще продължи да го спортове като
тенис или фитнес. ( Благовеста Андонова)

Организатори и партньори свидетелства

От организаторите перспектива ние сме повече от доволни от резултата получаваме. Ние бяхме в
състояние да развие култура на по-добро разбиране на спорта и здравословен начин на живот, заедно с
ползите от него за изграждането на активно гражданско общество. Ние сме проведе няколко кръгли маси и
дискусии по време и между действителните спортове, които са довели до голямо предложение, което ние се
надяват да се реализира и да видим бъдещето си, дори и след края на проекта. Теми като ползите от спорта
- с набляга на тревата спортове и занимания на открито, активно гражданско общество, неправителствения
сектор, е важно да има доверие партньорство, структуриран диалог, мултикултурализъм и ангажиране на
младите хора, наслоени в основата на трите дни в община Тетевен се.

Ние фокусиране на всички по-горе теми с висока ангажираност на всички участници,
партньори и спонсори на събитието. Въпреки, че турнирът на спорта, която организирахме е на
местната почва тук, в България успяхме да привлече повече опит от европейските ни
партньори, които са част от Гражданското общество - на Fair Play актьор на Европейския съюз проект.
Това е отново доказателство, че европейските проекти като този ползи за укрепване на връзката
между нации в ЕС.

Налице е също така положителни забележки от партньорите в България. Един от найактивните партньори е не друг, а самата община. Имахме гости от длъжност на кмета, който
изрази своята благодарност и радост за това, че домакин град европейски проект с такъв мащаб.
В един от кръглата маса, че са провели кратък лекция за предимствата на активния начин на
живот и
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спорта като един от начините да се направи това. Заедно с това по-голяма полза за всички млади хора е да
чуя, че офис на общината ще бъде винаги отворена и готови да помогнат на всеки млад човек, който има
страхотна идея, че те искат да се реализират. Във връзка с гореизложеното, ние ще кажем, че сме поставите
основите на едно по-нататъшно сътрудничество.

Ние като студенти с много приятели в спортни клубове, винаги са били слухови това
как трябва да се направи на младите хора по-активни и че трябва да има начини да се направи
това. Ето защо решихме да поеме активна страна и да дадем на тези клубове сцената за идеите
си, като ги прави по-надежден партньор в нашия турнир. Съдии и треньори в областта на
футбол, волейбол, тенис и др постоянно поддържането на тесни гледате през всяка стъпка, че
нашите участници се задължиха. Те са били най-ценните съветници и ментори на всеки отделен
като им предоставя информация, правила и препоръки за това как да се спортува не само
активен, но безопасна и здравословна.

Заключения

За да обобщим всичко по-горе, ние ще кажем, че не само резултатите успели нашите
очаквания, но обемът, който се дава на спорта, младежта, гражданското общество, сътрудничества
между местната власт и НПО сектора все още отекват няколко месеца след това. Освен това найценното нещо е, че това не е краят на един проект, но в началото на революцията на нагласата на
гражданското общество и как тя трябва да действа и да си взаимодействат с околната среда.
Възпроизвеждане на спорта е най-лесният начин да се изгради отборен дух и да съдейства за
разбирателството, защото няма никакви бариери и предразсъдъци.
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III.3.3. Купа на гражданско общество в Словения
18-20 август 2016 г., Črnomelj, Словения
Организация: Младежки център BIT

Кратко описание на събитията
за популяризиране на спорта

Баскетбол, тенис, колоездене, футболно, Флорбол хокей, оформят бокс, пилатес, зумба, аеробика,
волейбол на пясък и различни спортни игри за деца и възрастни в стария град и за речните Kolpa.

дейности

Игри са съставени от 6 различни игри, от улов топки, насочване, плуване, и т.н. Това са
участвали 6 отбора от цяла Словения.
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Организирахме Баскетбол и Флорбол турнир 3 х 3.

Рано сутринта на 12-часов колоездене маратон започнало, където ездачите преминаха през Бела
Крайна и се опитаха да бъде на колелото за цели 12 часа.
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В старата част на града хората са видели за първи път някои нови спортове като

Муай Thaibox и Shape Бокс за жени.

Възрастни практикуваха кръгова тренировка и Хит ефект мазнини изгаряне тренировка за загуба на
мазнини.
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Събота и беше посветена на деца. В сутрешните децата семинари започна, когато те направиха
мажоретките инструменти, които по-късно бяха тествани при пристрастията любимия си отбор в турнир по
футбол. Имаше и надуваеми замъци, предвидени в които децата да могат да скачат и да играят по цял ден.
Те биха могли също така да използвате Проходилки карстови автомобили с педали.
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Там бе организирана футбол и баскетбол турнир специално за деца, а също и различни
игри, които се състоят от бягане, скачане в чували, които хвърлят топки и в края на състезанието
с отидете картовете.
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Турнир в плажен волейбол при Primostek и Градац се проведе в продължение на целия ден.

На всички три дни там също бяха проведени обучения и срещи за обучение
в хандбал и фитнес в Лока, Črnomelj.

Брой и профила на участниците
На Cup гражданско общество в Črnomelj участвали 54 възрастни (на възраст 15-45)
участници от цяла Словения, както и около 50 местни жители от Бела Крайна регион. Трябва да
споменем също около 50 деца (на възраст 3-15) участници и някои хора от Črnomelj които са
членове на религиозни и ромски малцинства. Имаше и някои млади участници с икономически и
социални бариери.

Гости и партньори
При организиране на това събитие имахме наистина голяма подкрепа от община и кмет на
Črnomelj. И двата заместник кметове дойдоха на събитието. Като гости поканихме спортисти, които са
започнали като деца в местните клубове в Črnomelj и сега са добре известни професионалисти в Словения
и Европа. Наши партньори в Еразъм + спортно събитие бяха асоциация на Бела Крайна и много от местните
спортни клубове като Спорт асоциация Виница, футболен клуб Student.
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Примери за популяризиране на проекта
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Свидетелства

Спортът е моят живот. Аз съм, участващи в спорта, тъй като бях дете. Тази година
започна с нещо съвсем ново и по-екзотични форма бокса и аз го looove! ( Саня)

Открих, че това събитие толкова вдъхновяваща и сега знам, че имаме много спортни
клубове
в Črnomelj, за които аз дори не знаят. Тъй като аз не съм, че спортен, аеробика или зумба ще
бъдат перфектни за мен! Благодаря ви, MC BIT за това!
( Лана)

Това събитие е невероятно. Трансформиране на пътища в детски площадки, какво идея! Играх
хокей за цял ден и моля, направете този вид събития отново, като че ли всеки да бъде щастлив. ( Тадей)

Насърчаване на спорта, здравословен начин на живот и да излиза с приятелите си на чист
въздух - безценно! Направихме нещо наистина добро за нашата местна общност.

( Юре)
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Първо бях малко concered защото нямахме никакъв опит по този начин. Как ще стане това?
Ще бъдем в състояние да го направи, без никакви проблеми? Община Črnomelj ни помогна с затваряне
на главния път и на събитието беше прекрасна. Наистина се наслаждавах Всички - организатори и
участници. Накрая oldt собствен отново е пълен с живот. ( Кристиан)

За насърчаване на спорта и нашия клуб по такъв начин е наистина добра и иновативна.
Никога не е направил нещо подобно преди и аз наистина го радва и имам някои нови членове. ( Simon)

Заключения

Като стимул за съживяване на Стария град, на промоцията на здравето и по-малко
използване на автомобили, ние решихме да затворите стария град на целия трафик. Улици, пътища и
паркинги също станаха игрища за различни видове спорт, детски работилници и други дейности. Така
че ние добавя допълнителна стойност на цялата община. С Еразъм + спортно събитие ние насърчава
много различни спортни клубове в община Črnomelj и така те имам някои нови членове и по-голяма
видимост. Освен това ние насърчава информираността на физическа активност и здравословен
начин на живот.
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III.3.4. Купа на гражданско общество в Великобритания 28-и
- 30-ти юли 2016 Гортън Манчестър
Организатор: Vision2020
Кратко описание на събитията
за популяризиране на спорта

Нашият екип за планиране на проекта започна процес на картографиране проект и
стратегия за доставка, които участват седмична активна Тенис (таблица) играете и тренировки
на два часа минимум всяка неделя поради масовия характер на избраните от нашата
организация в сътрудничество с младежите, момичета, млади жени, спорт, по-възрастни хора в
общността Гортън, Манчестър Великобритания.

дейности

Дейностите,
включени

Тенис
седмични
коучинг
дейности,
тенис

Конкурси и
Турнир.
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Екип по проекта са ангажирани младежи и възрастни на един за оценка на тенис умения по време на ''
V2020 Sports Day "Турнир на гражданското общество", достъп до състоянието на тяхното здраве и здравословен
начин на живот ги насочване към съответните тримесечия за допълнителна поддръжка.

Проектът насърчи участниците да участват в продуктивни, позитивен и достъпен Тенис на
маса дейности което води до подобряване на физически, емоционално и тласък в самоувереност и
самочувствие от наличието отиде в тенис игра, които до момента те не разполагат с достъп до.

1.

LR Cllr Джули Рийд, г-жа. Карл Остин-Behan, кмет на Манчестър, д-р
Мойсей Yaor & Г-н Ayodeji Olofintila (V2020)

2.

LR Cllr Джули Рийд, г-жа. CarlAustin-Behan, Господи Mayorof Манчестър, д-р Мойсей Yaor
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Снимка: LR-н Даниел Olotua и г-н. Ayodeji Olofintila (V2020)
V2020 тенис треньори и членове на екипи имат международен опит в работата с младежи,
ранна интервенция и социална работа, придобит чрез посещаване на различни международни
обучения, работни срещи и семинари.

V2020
младежки клубове
"на Hyde Road M18
7EE и M12 4QW

Levenshulme,
Манчестър,
предвиден път за

млади
хора,
и т.н. от

възрастни

местната

общност
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да участват във всички наши проекти и дейности като членове на младежки форум и доброволци като по този
начин им обучение в социални спортове, лидерство, работа в екип, управление на проекти и на дългосрочен
план като положителни модели за подражание за членове на клуба.

Ние си сътрудничи със съответните органи, за да се гарантира успеха на '' Society-Sports турнира

гражданска ''

с участието на Тенис на маса конкурси и

първенства, в които Трофеите и лаврите бяха спечелени от конкуренти.
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45% от участниците в '' 'V2020 Sports Day "Турнир на гражданското общество" са в неравностойно
положение и с по-малко възможности, проектът е насочен конкретно към хората с ниски доходи, които не могат
да си позволят този вид възможности, освен ако е предвидено в V2020.

'' Турнир гражданско общество '' V2020 Sports Ден даде на хората в и извън
местната общност нещо да се направи и да се създаде опит да носят в бъдеще и други
сфери на начинания.
Около 25%

в

намаление
предотвратими здравни

предизвикателства сред
участниците, като
затлъстяване, стрес и
нездравословен
начин на живот се очаква, тъй
като те продължават да
упражняват след '' турнира
гражданско общество ''

с участието на постоянна игра на тенис на маса за повече от 2-4 часа седмично.

90,2% от участниците по проекта имат повече доверие в
общуване и работа в мрежа с други участници се чувстват свободни и уверени да участват в
групови упражнения, социални спортни занимания като тенис, преди и след Тенис разтягане и
движение на тялото.
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Брой и профила на участниците

Повече от 50 души с различен статут и профил красили събитието, включително Кметът на
Манчестър Cllr Карл Остин-Behan, общински съветници, представители на граждански общества,
директори на обществени групи, благотворителни организации и хора в неравностойно положение,
младежи, момичета, млади жени, по-възрастни мъже и жени, представители на местната тенис
клубове, треньори, наставници и членове на местната общност.

V2020 е работил с младите хора, момичета, млади жени, по-възрастни хора, хора в
неравностойно положение в рамките на местната общност, наставляваха и ги треньор през
множество социално спортни дейности за подготовка на '' турнир гражданско общество '' V2020 Sports
Day

Гости и Партньори
Официални лица, посетили са:

Г-жа. Карл Остин-Behan, Кмет на Манчестър
Г-жа Bernard Стоун, Съветник Гортън Южна Манчестър
Cllr Петър Куксън, Съветник Гортън Южна Манчестър
Г-жа Джули Рийд, Съветник Гортън Южна Манчестър
Д-р Мойсей Yaor, NCC Манчестър

Д-р г-жа Естер Oludipe, Директор Highway Hope
Д-р Джоузеф Osagie - пастор, Общността Църква Грейс, Манчестър
Ayodeji Olofintila - председател, Vision Инициатива Leadership 2020
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Примери за популяризиране на проекта
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Свидетелства

Свидетелства на участниците

Много задоволително и много добър го подобрих тенис умения, засилено доверието ми и
проект esteem.The беше доста овластяване, физически и показателно. Силно практично и
вдъхновяващо. Доста си струваше. В '' Тенис Конкуренция / турнир '' сесии са здравословни. ( Runoh)

В '' Тенис конкурс '' е с участието на, вдъхновяващи, творчески и голямо
предизвикателство да изведат най-доброто в мен и моя екип members.The събитие ми
предостави възможността на среща с нови хора и да се работи с тях. обучители / треньори и
проект екип бяха отлични, както научихме различни практически умения тенис. ( Patani)

Конкуренция на '' първенство по тенис / конкурс '' е предизвикателство и засилено самоуважението
ми confidence.A добре комплектована събитие; извади най-доброто от моите тенис умения и способности. ( Oswani)

"V2020 е '' първенство по тенис / Competition''is чудесна инициатива. Аз се възползвали
изключително от проекта. Той е абсолютно фантастично преживяване за всички, които са били част от
него. Много благодаря на координатора, организаторите и спонсорите. Надявам се, че да продължите
да подпомага и насърчава членовете на общността чрез иновативни проекти като този. Бог да ви
благослови всички. " ( Гбенга)
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Организатори и партньори Свидетелства

събитие Cup гражданско общество V2020 беше водещата първенство по тенис събитие
насърчаване на интеграцията, която дава възможност на всички членове на общността да се събират за работа
в мрежа, връзка, насърчаване на уелнес, здравословен начин на живот и здравословна конкуренция, с което в
истинска промяна сред всички групи в рамките на общността, тъй като тя е била проектирани, изготвя и
прилага от всички в рамките на местната общност. С действителното участие на местните хора във всички
процеса на проекта, беше постигнат напредък и трансформация постигнато между всички заинтересовани
страни; процеса на трансформация е вдъхновяваща докато ангажимент обществени групи ", за да събития /
проекти V2020 е осигурено в бъдещи проекти. ( Г-жа Bernard Stone)

Събитието е създадена чудесна възможност за членовете на общността в неравностойно
положение, за да се срещне с ментори, треньори, обществени организации, като кмет на Манчестър, общински
съветници и др, за да общувам с тях, да се обсъждат важни въпроси от местно естество, насърчаване на
гражданските отговорности и ангажираност към местната социална трансформация и гражданство. Като
партньори с V2020 на своя кръстоносен поход социална трансформация, които наблюдаваме с интерес, че
младите хора, момичета, млади жени и по-възрастни хора в общността са толкова страстен за социални
спортни дейности, особено за тенис, които играят сега, защото на прякото участие в турнира за Купата на
гражданското общество, организирани от V2020 и други социални дейности в рамките на общностите. ( Dr.Mrs.
Esther Oludipe, директор Highway Hope).
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Заключения

В обобщение, участници "участва ефективно на всички дейности по
програмата, включваща тенис седмично коучинг дейности, тенис Конкурси и турнира.
Онлайн среди, създадени преди доставката на програмата бяха поддържа и след
програмата; среди, като например Skype, електронна поща и Facebook страница, създадена
целенасочено за проекта продължиха и след приключването на проекта за разпространяване на
информация, споделяне на файлове и документи, свързани с програмата.

Тези среди са били използвани също за насърчаване на участниците да помислят върху процеса
на обучение, както и оценка на текущото им знания за действията по програмите Еразъм +.

Няколко от участниците са се образували съюзи и партньори, за да кандидатстват за нови проекти,
включващи представители на партньорските ни страни и организации на други програми.

Ние ливъридж нашия опит в предоставянето на местни, национални и международни
програми за обучение особено Еразъм + програми (5 Еразъм + Програми 2015; и 5 проекта през
2016 г., 11 проекти за резервната списък и т.н.)

И накрая, като повторите процеса на проекта през целия живот на проекта и цикъл, това
помогна подобряване на ефективността на проекта този начин се гарантира, че процесът на проекта се
рафинира и подобрена.
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III.3.5. Купа на гражданско общество в Италия
5-7 август 2016 г., Каляри ИТАЛИЯ

Организация: TDM2000

Подготовка за гражданско общество Sport Cup в Каляри, Италия
Преди началото на официалните дни на Спорт Купа на гражданското общество, ние започнахме
промоция, която е продължила 4 пълни месеца, наречен "Пътят към гражданско общество Sport Cup".

Пътят към гражданско общество Sport Cup съм виждал най-вече на участието на нашите служители в
четири различни събития, които сме свикнали да споделят информация, събиране на контакти, предоставяне на
информационни материали и се пригответе за събитието на август.

1) VIVICITTA "( 03 април 2016 г.).
Vivicittà е спортно събитие работи в
същото време в 43 градове в Италия
и 11 в света, включително градове
като
Париж (Франция), Осака (Япония) и Сараево (Босна и Херцеговина), създаден, за да се насладите на красотата на
движение в града и насочена към всеки, който желае да участва. В Каляри тя включва състезание по полумаратон за
спортисти, детски тичам и неконкурентна кандидатира за всички, където можете да видите работи заедно само заради
удоволствието да правиш спорт в града много хора, идващи от различни социални и икономически среди , както и
възрастните, хората в инвалидни колички, млади майки с децата си на количка и такива. Благодарение на
партньорството ни с UISP (италиански спортен съюз за всички) предоставихме стикери и листовки информация за
всички участници (2000 души).
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2) SPARTAN ( 16-ти февруари 2016 - 16 април, 2016). Спартан е
събитие бойни изкуства се проведе в Каляри в залата "Зона 21".
Основната идея е да се осигури обучение на група от хора (мъже
и жени), които никога не са се състезавали преди по време на
мач, което ги превърна в сплотена група от спортисти могат да
участват в реална спортно събитие. Sports извършени включват
джиу-джицу, Поле и муай Тай. Ние сме участвали както в частта
на обучение и в последното състезание.
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3) ICHNUSA SAILING KERMESSE
(14-15 май 2016 г.). ISK е събитие за всички
любителите на ветроходни спортове, както и
различни видове спорт, които могат да
бъдат направени във водата (сърф, кайт,
гмуркане, кану, и повече).
То

включва плаване

конкуренция, справедлив за различни
спортни организации за насърчаване на тяхната работа, както и няколко работни срещи, където всеки, от деца
до възрастни, могат да опитат и да научат за различни видове спорт. Ние сме участва с информационен пункт
предоставя нашата информация и предоставяне на листовки.

4) ATENEIKA ( 27 Май, 2016 - 07 Юни 2016). Ateneika е ежегодно събитие на Университета в Каляри
Олимпийските игри. Ученици от различни факултети могат да създават екипи или да обедини силите си
с хора от едни и същи курсове и да участват в множество дисциплини като футбол, тенис, волейбол,
баскетбол, лека атлетика и повече, с 1600 спортисти, състезаващи се и над 10 000 младежи,
присъстващи на събитието през цялата си продължителност. Нашият екип е участвал, както и започна
стабилно сътрудничество с екипа Ateneika, че ни напусна мястото за изграждане на информационен
пункт за нашия проект и спорт Купата на гражданското общество.
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ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО SPORT CUP в
Каляри, Италия - 5-7 август 2016

Кратко описание на събитията
за популяризиране на спорта

- 5-ти и 6-ти месец август, посветена на Футбол.
Той бе избран след малко изследвания проведохме на местно ниво през месеците подготовка, в
която се свързахме с няколко граждани на различни целеви групи (но предимно младежи 18-30
от всички краища на остров Сардиния) и излезе, че е най-популярният спорт в срок от числа. Ето
защо, ние открихме в него е лесен за използване и мощен инструмент, за да бъде в състояние
да достигне до голям брой граждани и насърчаване на посланието за силата на масовия спорт,
които искахме да започне.
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- 07 август е посветена на една голяма Колоездене конкурентен и неконкурентни план.

Ние решихме да отидем за колоездене, както стана ясно от нашите изследвания, че хората харесаха прости
спорт, че всеки може да направи, са полезни за да се движите, и ви дава възможност да се насладите на
градската зона по различен начин. Това стана ясно по време на работа, при който участвахме, и като за много
хора колоездене беше още по-популярен, организирахме една от най-големите групи колоездачни прояви,
провеждани някога в нашия град. Изборът да се направи едновременно конкурентен и неконкурентен серия
беше с цел да се даде възможност за най-много хора, колкото е възможно, за да участват, без да иска да се
състезава, но само в името на здравето, приятелство, забавление и фитнес.

дейности

Дните Футболни даде възможност за
5 отбора (10 човека всеки) да се
състезават в двудневен турнир.
Конкурсът стартира на 5-ти август с кръгла,
в който всеки отбор трябваше да се
изправи всички останали отбори в 30-та
минута мачове.
На 6 август всяка отбора се изправиха един срещу друг отново във втори кръг.

Всяка победа брои за 3 точки
в турнира, с равен брои 1
точка и загуба 0 точки.

Двата отбора, които имат най-голям
брой точки, пред които са изправени
един срещу друг в 40 минути финален
двубой.
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Реч на ценностите на масовия спорт е дадено в началото за всички участници,
персонала и публиката с аплодисменти след него.

Максималната феърплей и правилното поведение е бил помолен да всички
участници в мача, който се поддържа по време на турнира, с всички играчи, които
имат конкурентна нагласа, но винаги с правилния дух към противника.
Наградите бяха дадени на екипа на печеливша, голмайстор, най-добър играч, найдобър вратар и най-справедливо играч. Малък подарък беше дадена на всички отбори. Играчите,
които не участват в мача се случва в този момент са били реферите за другите отбори мачове,
което води до по-нататъшно развитие на отношението им на честната игра.

Що се отнася до 7-ми август, колоездене план за участие, както бе споменато, два вида участници:
конкурентоспособна и неконкурентни.

Мотоциклетистите се събраха всички заедно в центъра на града и бяха дадени
отличава риза за участие.
И двете писти са на 10 км, преминавайки през морето на Каляри към конкретна контролно-пропускателен
пункт и обратно до мястото на срещата.
Линейка и кола на персонала последва развитието на план да се избегнат всякакви инциденти по време
на него, нито да реагира бързо, за да никакви проблеми.
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Най-

конкурентен

тичам

започна първо, неконкурентни, с повече
хора
участващи,
веднага след, с обща продължителност около
4 часа на събитието.
Ние предоставихме награди за
първите три велосипедисти и малък подарък
за всички другият.
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Участниците

Футбол турнир:
- 50 участници
- 30 души публика и персонал
- По-малките възможности: 2-ма участници с хронични заболявания, 5 участници от селските райони, 2-ма
участници с трудно икономическо положение

- Гости: Серхио Lorrai - заместник-кмет на град Gairo
Колоездене на конкуренцията:

- 50 официални участници
- Над 100 повече участници се включиха в неконкурентни колоездене
- По-малките възможности: 3 участник с хронични заболявания, 10 участници от селските
райони,
3 участници с трудно икономическо положение, 2-ма участници с имигрантски произход
(Литва, Армения)

- Гости: Юрий Marcialis - зам. за младежта и спорта на Община Каляри
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Партньори

Sigma Calcio Каляри

Община Каляри
http://comune.cagliari.it

Federazione Italiana Amici дела Bicicletta
http://www.cagliariciclabile.it/bici/wp/

харта Bike
https://www.facebook.com/charterbike.it/?fref=ts
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Примери за популяризиране на проекта
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Участници Свидетелства

" За мен да играя футбол е всичко, тъй като, когато бях дете, това е мечтата на детето си да
се превърне в играч. Играя в този турнир е чудесен начин да прекарват времето си с приятели. Не
спечелихме, но ние сме оставам тук с всички отбори, като едно голямо семейство "Марко D'Angelo
(участник в турнир по футбол на спорта Купата на гражданско общество в Каляри)

" Благодарение на поканата в това събитие, ние имаме възможност да се срещнат и да прекара
малко време от работното ни място, имат общи ценности и уважение един към друг. Аз мисля, че ние трябва
да работим повече, за да обясни на тези стойности за деца от детството си, тъй като понякога днес
спортистите не са най-добрите модели за подражание. Днешната дейност е добър инструмент "Фабрицио
Presidente (участник в турнир по футбол на спорта Купата на гражданско общество в Каляри)

" Спорт означава забавляват, релаксиращ, освобождавайки съзнанието си от ежедневната рутина. Обичам
колоезденето и аз го правя много в свободното си време. Това е забавно и е чудесен начин да сте здрави, да получите поекологично чист средство за транспорт. Но аз обичам конкуренцията твърде "Марко Мура (участник

в конкурса колоездене на спорта Купата на гражданско общество в Каляри)

87
www.fairplaycivilsociety.ro
Гражданското общество - на Fair Play актьор на Европейския съюз ( Проект No. 567415-PPE-1-2015-2-RO-SPO-SCP (2015-2952))

EuroDEMOS
Разрешение: Е 001 360, Е 001 361; Акредитация:
2016-1-RO01-KA110-035249
Офис: 20 Pacurari улица, Яш - Румъния; Е-мейл:
eurodemos@yahoo.com

Организатори, партньори и гости Свидетелства

" Това е основно нещо, което винаги сме искали да направите, но понякога ние просто не
спират за достатъчно дълго и да отнеме известно време, за да го организирате правилно. Имаме
навика да играят футбол всеки вторник с персонал, членове и приятели на нашата асоциация. Ние се
забавляваме и да остане здрав, но най-вече ние получаваме възможност да се срещнат и да споделят
за опита на всеки един от нас в приятелска, здрава и спокойна атмосфера. Днес е по-различно: ние
просто сме в по-голяма група и нови приятели и партньори " Федерико Gaviano ( TDM
2000 г., служители и участник в турнир по футбол на спорта Купата на гражданско общество в Каляри)

" Това е много важен момент за спорт и социализация за нашия град, а начин на живот и да се
насладите на града по необичаен начин. Ние имаме днес внушителен брой хора, участващи да се конкурират
или просто да се насладите колоездене. програма на Каляри е да насърчава масовия спорт много с нашата
администрация. Тази инициатива се вписва перфектно, това е един полезен инструмент за диалог между
хората в нашата общност, която може да покаже колко е голям ние сме " Юрий Marcialis ( Заместник за
младежта и спорта на Община Каляри, по време на колоездене план на спорта Купата на гражданско общество
в Каляри)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спорт Купа на гражданското общество е голям успех и прекрасно събитие за участниците,
организаторите, публика и всички партньори и гости, участващи. Основният резултат подчерта, е
този, който ще бъде в състояние да живеят заедно в общността, наслаждавайки се на ценностите, че
спортът може да подхранват: уважение, солидарност, толерантност, здравословен начин на живот,
сътрудничество, честна игра и активно участие.
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Както се подчертава в Бялата книга на Европейската комисия по въпросите на спорта,
спортни дейности генерират множество ползи за обществото като се започне от нейния принос за
икономиката на ЕС и стойността тя има за благоденствието на гражданите. Също така, спортни
занимания са добър промоутър на социалните и демократичните ценности като социално включване,
за равни възможности и равен шанс.

Физическата активност, здраве и качество на живот са тясно свързани помежду си. Човешкото
тяло е проектиран да се движи и затова се нуждае от редовна физическа активност, за да функционира
оптимално и да се избегне заболяване. Доказано е, че заседналия начин на живот е рисков фактор за
развитието на много хронични заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, а основната
причина за смърт в западния свят. Освен това, активен обществен живот носи много други социални и
психологически ползи и има пряка връзка между физическата активност и продължителността на живота, така
че физически активните групи са склонни да живеят по-дълго от неактивните. Стационарните хора, които
стават все по-активни физически доклад почувствате по-добре, както от физическа и умствена гледна точка, и
се радват на по-добро качество на живот, както е посочено в Насоките на ЕС за физическата активност.
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III.4. Информация за партньорите, участващи в проекта Гражданско общество на Fair Play актьор на Европейския съюз

координатор:

EuroDEMOS асоциация - Румъния

EuroDEMOS (Лидерите на Общността в рамките на Европейския фон) е сдружение на защита на
правата на човека, гражданско училище на участието на доброволци, квалификация и развитие на местно,
национално и международно ниво на млади лидери на общественото мнение, с помощта на приложният
програми с европейско значение, като 27-годишен доброволно гражданско постоянна дейност. EuroDEMOS

е тип чадър асоциация на, състоящ се от 5 организации (напр. Младежки Org, Студенти Org, жените
Org) и 12 специализирани звена на домейни на граждански интерес (образование, младеж,
демокрацията, култура и т.н.).

През последните 14 години на дейност на международно ниво EuroDEMOS неправителствена
организация, специализирана в европейските политики в лидери на мнение обучение. цел на организацията е
насърчаването на правата на човека и демократичните ценности и на социални модели.

EuroDEMOS НПО се оценява като важен член на Европейския парламент АГОРА,
активни в приоритетните програми на Съвета на Европа и Европейската комисия. EuroDEMOS

е член на Платформата на Азия-Европа Младежки сътрудничество, сътрудник ОССЕ
(Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа), Монитор на защитата на човешките

права и основните свободи в Румъния и промоутър от тях в световен мащаб.
персонал EuroDEMOS асоцииране се състои от специалисти, които имат всяка над 7
професионални квалификации от жизненоважно значение за изготвянето, прилагането и насърчаването на
гражданските програми и проекти на организацията на местно, национално и международно ниво.
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EuroDEMOS е инициатор и координатор на първата Европейска мрежа за насърчаване на
младежта Участие във вземането на решения на процеса "участваха млади хора Коалиция"
(www.involved-youth-coaliton.com).

EuroDEMOS асоциация също е оторизиран да предоставя професионално обучение в
Центъра за професионално на управителя на квалификация на проекти и социални и
граждански умения.
EuroDEMOS инициирани и координирани многобройни граждански програми от интерес за
Общността в области като младежта и спорта, образованието, правата на човека, демокрацията,
гражданството, устойчивото развитие, екологията и опазването на околната среда, социално
подпомагане, културата и изкуството и т.н., разработени национални и международни мрежи и
платформи, международни и напречни стратегии и политики, граничните, международни бюлетини.

Също така, в рамките на EuroDEMOS асоциация функционира множество центрове с
конкретната дейност, в съответствие с нуждите на общността: Център ресурси за управление на
доброволци и неформалното образование; Младежки център; Център за мониторинг на защита на
правата на човека в Румъния; Независим център за гражданите избирателна образование и т.н.

За контакти:

асоциация EuroDEMOS
Ул. Pacurari20, бл.4, партер, Яш, Румъния Email: eurodemos@yahoo.com
Телефон: 004 0746 471 857

www.eurodemos.org , www.involved-youth-coalition.com
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Партньори:

TDM2000 - Италия

"TDM 2000" е независима организация, не на печалба, която координира млади хора,
които желаят да си сътрудничат в доброволния сектор, които ги подкрепят в разработването на
лични и професионални умения чрез учене чрез опит и неформалното образование.

Области на интерес: младежка политика, предприемачество, човешките права, демокрацията,
междукултурно обучение, активното гражданство, неформалното образование, международно
сътрудничество, местно развитие и миграцията. Всички дейности, които изпълняваме, са мислели, планирани
и осъществени от млади хора.

Последната има 2 различни офиси бяха доброволци и работата на борда на дневна база.
Групата се състои от 800 членове, които участват активно в проектите на неправителствената
организация. TDM 2000 е акредитирана да бъде домакин, да изпращате и координира доброволци в
рамките на ЕДС. Ние сме признати като доброволец на организацията от регионалното правителство
на Сардиния. Ние сме регистрирани от Съвета на Европа и ние участваме в програмата Леонардо да
Винчи. От 2009 ние сме домакин на проект по Национална публичната служба. През 2010 TDM 2000
подписа партньорство с Университета в Каляри за признаване на неформалното обучение и
предоставянето на кредити. Всъщност работи за изпълнение на признаването на умения и за
формалното образование за средното училище. Ние си сътрудничим с "AgenziaRegionale дел Lavoro"
публична институция, занимаваща се с предоставянето на права на младите хора на пазара на труда,
за да даде насоки и информация за програмите на Европейския съюз, както и обучението на младите
хора. Ние също подписа подобно споразумение с "ENTE Ersu" обществената институция, която има
право да даде стипендия и жилища за студенти.
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Associazione TDM 2000 е член на TDM 2000 Международна мрежа и мрежата Ана Линд
Foundation. TDM 2000 осъзнавам през първата седмица на месец август всяка година на
международен културен фестивал, който дава възможност за около 200 младеж от всички краища на
света, за да открият и споделят различни култури.

За контакти:
TDM2000

Ex изкуство, Пиаца Детори 9, Каляри, Италия Email:
info@tdm2000.org Телефон: +39 070666941

http://www.tdm2000.org/
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Изследване на международните отношения Student Association - България

IRRSA е независима неправителствена организация, основана през
1999 г. Тя се основава на доброволен труд. IRRSA събира студенти по международни отношения, европейски
изследвания и политически науки в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

IRRSA се занимава с организиране на публични лекции, дискусии, кръгли маси с
представители на политически и дипломатически елит. Това също води семинари за писане на
проекти с експерти в областта. Той организира симулационни игри сред студентите от всички
курсове за изучаване Политически науки. Освен това, ние правим Пролет топка за тези, които
учат международни отношения и политически науки. Разследвани и анализи текущите процеси и
явления във външната политика. Той също така поддържа партньорски отношения с
Атлантическия клуб в България, Българското дипломатическо дружество, AIESEC, Съветът на
Университета за национално и световно стопанство Student. IRRSA е член на Националния
младежки форум и колективен член на Българското дипломатическо дружество.

Сдружението
изследва, анализира и коментари относно процесите и явленията, свързани с политически,
икономически, културни, научни, спортни и други отношения между субектите на
международните отношения. допринася за повишаването на квалификацията и понататъшното професионалната реализация на студентите.

се стреми към установяването между учениците от различни възрасти от нашата
академична общност в УНСС и организации в страната и чужбина.
способства за свободното изразяване на учениците и техните възгледи. се стреми да даде на своите членове
възможност да вземат участие в различните университетски, национални, европейски и световни програми.
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се стреми да повиши престижа на УНСС и академичната общност в нашето общество, в това
число, което ги прави по-популярен чрез средствата за масова информация. представлява
интересите на студентите от нашата академична общност пред изпълнителния орган на УНСС и
институциите, които пряко влияят на тяхното обучение.

поддържа връзка с възпитаник, чийто водещ отдел е "Международни
отношения" в УНСС отдел, както и да насърчи тяхното участие по въпросите на
сдружението и студентите. създава контакти с фирми от Privet и правителството
областта в България, защото тя възвишения, че образованието и бизнеса
трябва да вървят ръка за ръка.

За контакти:
IRRSA

Студентски град, "Осми Декември" ул, Университет за национално и световно стопанство, София,
България Email:. Office@saimo-bg.org Телефон: +359879379654

www.saimo-bg.org
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Vision2020 - Съединени Kindgdom

V2020, организация регистрирана благотворителна организация (CC No: -1142264), приема
поучителен ИКТ, социални, обучение на лидерски умения, спортни / упражнения за укрепване на
общностите, предоставят възможности за социално слаби, трудни за достигане на младите хора; с
лингвистичен

адаптации

и

социално културната

сложността / предизвикателства, трудности и идентификации; дава възможност на тези в неравностойно
социално положение, трудни за достигане на младите хора; чрез осигуряване на възможности и съдействие ги
намерите маршрути обратно в образованието, доброволчество и заетост.

Въз основа на Черно етнически малцинства и азиатски общности на Гортън, Манчестър
Великобритания; една от най-социално слаби квартали в UK; между 10% най-нуждаещите се
отделения във Великобритания, 30% най-нуждаещите Долна Super Output зона. (Доклад на
правителството '08), V2020 подобрява личностното развитие на младите хора чрез по-широко

влак,

участие на общността,
овластяване и умението им чрез коучинг, менторство; като по този начин подобряване на

самочувствието им и уважение чрез младежки обмени, младежки инициативи; Обучение и създаване
на проекти и т.н. "RTS" Младежи възстановят улиците "KIO" Kick го нашия Kick Out Расизмът е избран
като казус от Младежта в действие / Британски съвет през 2012 г. (виж Младежта в действие и SALTO
уебсайт), насочени към изграждане на връзка в общността, да намалят нивата на антисоциално
поведение, нетолерантността, расизма и ксенофобията чрез изключени младите хора чрез
реформаторски и участие дейности.

Благодарение на неговия принос към работата с младежи, председател V2020 бе назначен за
шампион на Младежта в действие Международен младежки труд, договорени треньор на обучение и
съвместни дейности, басейн, Местно контакти и местното Координатор от Британския съвет. Британски съвет
одобри "EPAC" Евромед на следните проекти: Път към активна гражданска позиция, "WARX" война срещу
расизма и ксенофобията, "ОРП" Рома Outreach Project "," Младежта YIDS диалога между културите и т.н. Тъй
като ние продължаваме да разширяваме обхват, организации като Comic Relief, награди за
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Всичко, ЕСФ - Отново на работа програма, Swimathon фондове са одобрени средства за различни проекти.

Нашата организация също е акредитиран като ЕДС изпращащи, хостинг и
координираща организация от Британския съвет за следващите 7 години. AQA също е
регистрирал институт за изследвания и развитие на лидерски V2020 като център за акредитация
за всички курсове, доставени в центъра и на местната общност.

Свържи се с
Vision2020

19 RAWSTHORNE AVENUE, Манчестър Email: vision2020leadershiptraining@gmail.com
Телефон: +441612307284
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Mladinski център BIT - Словения

YC BIT е първият младежки център в Крайна региона на Бела (SE Словения), създадена в края на
2004 г., като двете най-активните младежки организации в региона (МКК-Младежки културен клуб, KBSученическата общество на Бела Крайна ). Той се намира в центъра на град Crnomelj и се присъединява към
Информация офиса и МКК клуб. Това е довело предимно от доброволци и се поддържа от договорни
партньори. Нашата основна целева група са младите хора на възраст между 15

и 30-годишна възраст. Специално внимание е посветено на младите хора с по-малко
възможности, особено тези със социални, икономически и образователни бариери.

Младежки център BIT's визия е да се създаде екип, който ефективно ще работи за
изпълнение на млади нужди people's и следователно ще насърчи младежите да се идентифицират с
ценностите на организацията.

Мисията е да подготви и координира програми и проекти, които дават възможност на младите
хора да прекарват свободното си време по креативен начин и да изпълняват своите образователни, експерт,
културни, художествени и други нужди.

Програмните цели на организацията са следните:
-

За да се насърчи активното участие на младите хора и европейско гражданство

-

Да се информират младите хора за различни теми, свързани с ежедневието

-

За да предложи адекватна помощ и да се позова на потребителите на подходящи институции

-

За да се осигурят условия, които ще помогнат на подрастващите да прекарват свободното си време по
креативен начин

-

Неформалното образование и обучение за работа с младежта

-

Промоция и участието на младите хора в доброволчески труд

-

За да се повиши осведомеността и да се намали последствията от нарушител поведение сред
младите хора

-

За да се насърчи самостоятелно iniciativness и креативността на младите хора

-

Директен и постоянна комуникация с местната младеж, за да изпълни своите нужди
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-

За насърчаване на политическия (участие в процесите на вземане на решения) и участието на младите
хора за социално

-

За да се осигури участието на местната младеж в международни дейности

-

Сътрудничество и взаимодействие със сродни организации на местно, национално и
международно ниво

Младежки BIT център през 2012 г. придобива статут на организация, която действа в интерес на обществото по
въпросите на младежта.

Основни области на нашата работа са:

-

Младежка информация и консултиране (индивидуално и групово)

-

Неформалното образование и проекти на местно ниво (семинари, курсове,
презентации,

кръгли маси,

изложби,

конференции, младежки инициативи)

-

Международен младежки проекти (Европейска доброволческа служба, обучение курсове, семинари,
обмяна на опит дейности, работа в мрежа)

-

Клуб програма (Нетърговски / алтернативни концерти, Изправете забавни шоупрограми, фестивали)

-

Техническа и организационна помощ на лица и организации

контакт
Mladinski център BIT
Trg svobode 1, si8340 Črnomelj, Словения Email: mcbitcrnomelj@gmail.com
Телефон: +38641280379

www.mc-bit.si
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