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П О К А Н А 
 
 

Скъпи приятели, 
 
Радваме се, че имаме 

възможността да ви 
поканим да вземете 
участие в следващата 
младежка инициатива, 
която ще реализира 
нашата организация 
„Младежко движение за 
развитието на селските 
райони в България” 
/YMDRAB/.  

НЕ Я ИЗПУСКАЙТЕ!!! 
 

1. Контекст 
Случващото се в с. Катуница ясно показа колко 

нестабилен може да бъде междуетническия мир в българските 
села и как един чисто криминален случай провокира 
избухването на масови протести в цялата страна, насочени 
срещу ромското малцинство. Рязко нараснаха антиромските 
чувства и мнения сред селските младежи, етнически българи. 
Те все по-често и открито заявяват, че понятия като 
„дискриминация” и „толерантност” са само празни думи, зад 
които ромите се опитват да прикрият своето асоциално 
поведение и престъпен начин на живот. 

В същото време ромските младежи подчертават, че е 
грешно да се правят заключения за цялата ромска общност 
само на базата на единични случаи. Те се чувстват жертва на 
негативно отношение от страна на останалите етнически 
групи в България. Според ромите основният проблем е, че те 
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живеят в обособени гета и на практика са изолирани от 
социалния живот на местните общности. 

За съжаление „Катуница” не е изолиран случай в 
българските мултиетнически села, а по-скоро е кулминация на 
трупаните през годините напрежение и липса на диалог между 
двата етноса. Все по-често тези взаимоотношения прерастват в 
открита омраза и агресия и това води до още по-голяма 
изолация и капсулация на младите роми. 

Миналата година „Младежко движение за развитието на 
селските райони в България” много успешно реализира 

проекта „Човешки права за всички, 
равни възможности и социални 
отговорности”. В резултат на него 
създадохме смесени контакти групи, 
включващи български и ромски 
младежи, които провокирани от 
междуетническото напрежение в 
техните села инициираха идеята за 
настоящия проект. 

 
2. Какво представлява проекта „Да си подадем ръка!”? 
Това е обучителен курс за превенция и ненасилствена 

трансформация на етнически конфликти между младите 
българи и роми от селските райони на страната. 

 
3. Какви са целите на тренинга? 
Основната му цел е да насърчи младите българи и роми да 

търсят начини за преодоляване и трансформиране на 
междуетническите конфликти по мирен път и да подобри 
чувството им за взаимна толерантност. 

 
4. Каква е целевата ни група? 
Ние търсим 20 младежи (етнически българи и роми) от 

общините Ботевград, Правец и Етрополе, на възраст от 15 до 30 
години, които са силно мотивирани да вземат участие в целия 
тренинг и са готови да действат като мултипликатори на 
резултатите след края му. 

Поради ограничения брой места, при селекцията на 
участниците ще се даде преимущество на равния брой българи 
и роми. Приоритетно ще включим младежи, които са активни 
на местно ниво по теми като: междуетническо напрежение и 
конфликтни ситуации, реалности и проблеми на младежите 
(българи и роми), живеещи в селата на страната. Приоритет 
ще се даде и на младежи със затруднен достъп до информация, 



неформално образование и възможности да участват в 
младежки дейности извън техните местни общности. 

ВНИМАНИЕ!!! 
За да бъдете избрани сред останалите 

кандидати, моля опишете как вие отговаряте 
на изискванията МАКСИМАЛНО КОНКРЕТНО 

И ПОДРОБНО във Формуляра за 
кандидатстване! 

 
5. Какво ще правим? 
По време на обучението 

участниците ще: 
 споделят и анализират 

различни видове конфликти между 
младите българи и роми и ще 
идентифицират причините за 
междуетническо напрежение в 
селските райони на България; 
 се научат да избягват 

погрешните „автоматични” мисли 
и схващания, чрез активна 
междукултурна комуникация, 
диалог и културен обмен; 
 придобият компетенции за 

ненасилствена трансформация на 
конфликтите, използвайки концепции като идентичност, 
културна и междукултурна чувствителност; 
 подобрят осведомеността си и разбирането за техните 

социални права и отговорности; 
 ще генерират идеи за намаляване 

нивото на междуетническо напрежение 
между българските и ромски младежи в 
селата; 
 заедно ще набележат пътища за 

преодоляване на взаимната изолация и 
за насърчаване включването на 
ромските общности в социалния живот 
на селата. 

6. Къде ще се проведе? 
Обучението ще се проведе в гр. 

Велинград.  
 

7. Кога? 
От 6-ти до 13-ти април, 2012 г. 

 



8. Какви са задължения на участниците? 
 Да присъстват по време на целия период на обучението; 
 Да бъдат инициативни и да участват активно и 
мотивирано във всички дейности; 

 Да имат конструктивно и креативно мнение (дори и то 
да е критично) по отношение на т.нар. ромски въпрос; 

 След края на курса да действат като мултипликатори на 
резултатите и да ги разпространяват в своите 
общности; 

 Такса за участие – 25 евро за всеки участник. 
 

9. Кои разходи поема YMDRAB по проекта? 

- Пътните разходи на участниците от родните им места 
до гр. Велинград и обратно; 

- Разходите за настаняване в хотела за целия период на 
тренинга – 7 нощувки; 

- Храната на участниците за целия период на тренинга – 
закуски, обяди и вечери; 

- Разходите за кафе-паузи – поне 2 на ден; 

- Хонорарът на тренерите и учебните материали; 

- Разходите за организиране на дейностите; 

- Разходите за пълното ползване на хотелските услуги - 
конферентни зали, интернет, фитнес, басейн и т.н. 

 

Скъпи приятели, това е една уникална 
възможност да прекараме много интересни, 
полезни и приятни моменти заедно. Ако 
желаете да се включите в това вълнуващо 
събитие, моля попълнете Формуляра за 
кандидатстване и го изпратете на имейл 
ionkododev@abv.bg най-късно до 21-ви март, 
2011 г. (колкото по-рано, толкова по-добре)! 

Ако нещо не ви е ясно или имате 
допълнителни въпроси, моля не се 
колебайте да се свържете с нас на имейл 
ionkododev@abv.bg или на GSM 0887505544. 

 

Поздрави и до скоро виждане! 
 

От Екипа на YMDRAB                       
 

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа чрез 
Европейската Младежка Фондация 

 
This project is being implemented with financial support from Council of Europe by the 

European Youth Foundation. 
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