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Фондация С.Е.Г.А. има удоволствието да ви представи новия „СТАРТ” – по-интерактивен, по-
модерен, по-добре изглеждащ. 
 
Новият „СТАРТ” разширява тематичния си обхват. Докато през последните четири години бюле-
тинът даваше информация за събития и процеси от местно, национално и европейско значение, 
касаещи ромската общност, то занапред „СТАРТ” няма да бъде толкова фокусиран върху ромската 
тематика. Във връзка с разширяването на обхвата на дейностите на Фондация С.Е.Г.А., бюлетинът 
ще дава информация в няколко области: 
• Ромска общност – като една от основните целеви група на Фондация С.Е.Г.А. както през пос-
ледните 15 години, така и занапред. 
• Образование – във връзка с експертизата и интересите на С.Е.Г.А. в образователната интег-
рация и включване на гражданско образование, междукултурно образование и образование за раз-
витие в учебния процес 
• Млади хора – във връзка със стабилния опит на Фондация С.Е.Г.А. в реализирането на младе-
жки програми, създаването и развитието на младежката мрежа „Доброволци напук” и цялостната 
политика на Фондация С.Е.Г.А. да дава приоритет на младите хора във всичките си дейности. 
• Развитие – във връзка с водещата роля на Фондация С.Е.Г.А. в Българската платформа за 
международно развитие и международните проекти, в които Фондация С.Е.Г.А. участва в тази об-
ласт. 
При отразяването на посочените области силен акцент ще бъде поставян върху дейностите на Фон-
дация С.Е.Г.А. Събития и дейности на държавата и други организации ще бъдат представяни нак-
ратко и само когато имат съществено значение за съответната тематична област. 
 
Бюлетинът ще продължи да бъде изпращан в текстов PDF формат до своите читатели. Въпреки 
това приоритет ще бъде даден на видео репортажи – като по-модерен и достъпен канал за преда-
ване на информация. На тази идея е базиран и новото мото на бюлетина – „Виж с очите си”. За-
напред бюлетинът “СТАРТ” ще се разпространява веднъж на два месеца, вместо ежемесечно, ка-
кто досега.  
 
Използването на бюлетина е повече от лесно. Всички материали ще бъдат представени в текстов 
вариант, в случай че нямате необходимите условия за гледане и слушане на видео, или пък ако 
предпочитате класическия начин на получаване на информация – четенето. Клипчетата, които из-
цяло предават текста в бюлетина, носят надписа „Клипчето препокрива текста”. Другият възможен 
надпис е „Клипчето НЕ препокрива текста”, което означава, че гледането на клипчето няма да ви 
даде цялата информация, която ще ви даде текста. Иначе само натискате върху думата “ТУК” на 
телевизорчето в ляво от заглавието и гледате. 
 
Пред вас е новият „СТАРТ”.  
Не се колебайте повече.  
Вижте с очите си. 
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Новият 
“СТАРТ” - 
инструкции 
за ползване 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си:  http://www.youtube.com/watch?v=5nxRJeA_-gI 

Клипчето препокрива текста. 
Вижте го ТУК 

http://www.youtube.com/watch?v=5nxRJeA_-gI�


През следващите 2 години Фондация С.Е.Г.А. ще работи приоритетно за изграждане на капа-
цитет на различни нива, промяна на нагласи и на политики за социално включване на общ-
ности в неравностойно положение, като разпределя дейностите си в четири основни направ-
ления: 
 
Направление 1: Изграждане на капацитет за социално включване на общности в неравнос-
тойно положение 
• Предоставяне на обучения и консултации на местни организации, инициативни групи, 

местни и държавни институции за ефективна работа с общности в неравностойно поло-
жение и за достъп до финансиране, по-специално в сферата на образованието и генери-
рането на доходи; 

• Фасилитиране на диалог между общностите в неравностойно положение и институциите 
за взимане на решения; 

• Техническа помощ за програми за генериране на доходи сред ромски общности; 
 
Направление 2: Политики за социално включване на общности в неравностойно положение 
• Разработване на политики за социално включване на общности в неравностойно поло-

жение на местно и национално ниво; 
• Идентифициране на проблеми, добри практики за решаването им и фасилитиране на 

партньорства чрез съвместна работа с държавни и местни институции, местни органи-
зации и общности; 

• Участие в съвети и структури, създаващи политики за социално включване на общности 
в неравностойно положение на местно и национално ниво; 

• Мониторинг и оценка на политики за социално включване на общности в неравностой-
но положение на местно и национално ниво; 

 
Направление 3: Промяна на нагласи за социално включване на общности в неравностойно 
положение 
• Провеждане на обучения и семинари, свързани с човешки права, междукултурен диалог 

и социално включване сред различни ключови целеви групи; 
• Организиране на събития и кампании, за насърчаване на междукултурен диалог и 

гражданска отговорност като инструмент за социално включване; 
• Изграждане на капацитета и разширяване на обхвата и дейността на младежката мре-

жа „Доброволци напук”; 
 
Направление 4: Международно развитие 
• Подкрепа на процеса по предоставяне на „Официална помощ за развитие” чрез Българ-

ската платформа за международно развитие; 
• Разпространение на добри практики за работа с общности в неравностойно положение 

в приоритетните за България развиващи се страни; 
• Популяризиране на Образованието за развитие в България и изграждане на капацитет 

на различни нива за неговото внедряване в образователната система. 
 
Основни целеви групи на дейностите на Фондация С.Е.Г.А. ще бъдат: местни организации и 
инициативни групи, предимно работещи с ромската общност; местни и държавни институ-
ции; училища.  
 
Младите хора и децата са хоризонтален приоритет във всички направления и целеви групи. 
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през следващите 
две години 



Институционална подкрепа 
януари 2010 – декември 2012 
Финансиран от американската фондация “Чарлз Стюарт Мот”. 
 
Основната цел на проекта е да подкрепи интегрирането на образованието за развитие в обра-
зователната система чрез: въвличане на училища и местни граждански организации, работе-
щи с общности в неравностойно положение (като ромите); изграждане на капацитет за ефек-
тивни партньорства; застъпничество за промяна на политики; изостряне на чувствителност-
та. 
 
 
Младежи срещу расизма 
януари 2010 – юли 2011,  
Финансиран от Програма „Основни права и гражданство” на Европейската комисия 
 
Проектът се изпълнява в България, Гърция, Италия, Унгария, Дания и Испания. Проектът ще 
повиши значително чувствителността относно расизма и ксенофобията сред младежки акти-
висти, организации и институции, които макар и да не работят конкретно по тези въпроси, 
работят с млади хора. Чрез семинарни обучения, обмяна на опит, трансгранично партньорс-
тво и консултиране младежки организации, работещи по различни проблеми, ще бъдат пре-
дизвикани да осмислят своя принос към изграждането на толерантна Европа и да приложат 
антирасистки политики в своята работа. 
 
 
Преподаване за Целите на хилядолетието за развитие 
април 2010 – април 2013 
Финансиран от програма EuropeAid на Европейската комисия 
 
Целта на проекта е да изостри чувствителността и да увеличи публичната подкрепа за Целите 
на хилядолетието за развитие. Това ще се случи чрез активно включване на обучителни инс-
титуции, учители и ученици в разработването на местни обучителни ресурси, които да попу-
ляризират Целите и които да бъдат интегрирани в образователните системи на Кипър, Бълга-
рия, Литва и Естония. Проектът предвижда разработването и тестването на образователни 
материали, обучения на обучители, провеждане на кампании в училища, застъпничество, 
мрежуване на училища на национално и международно ниво.  
 
 
Изграждане на капацитет на НПО в Гърция, Румъния и България за подкрепа на  
Целите на хилядолетието за развитие 
март 2010 – март 2012 
Финансиран от програма EuropeAid на Европейската комисия 
 

Основната цел на проекта е да изостри чувствителността и мобилизира подкрепа в България, 
Гърция и Румъния за постигане на Целите на хилядолетието за развитие чрез местни непра-
вителствени организации, работещи в сферите образование, здравеопазване и медии. Из-
граждането на капацитет на организации в тези три сфери цели да ги въвлече в дейности за 
изостряне на чувствителността сред техните целеви групи и партньори.  

Продължава на следващата страница      . 
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Проектите на  
към месец май 2010 г.  



Изграждане на капацитет за образование за развитие в новите страни членки от  
Централна и Източна Европа 
януари 2010 –  декември 2013 година  
Финансиран от програма EuropeAid на Европейската комисия 
 
Проектът обединява граждански организации от шест страни членки на ЕС – Австрия, Гър-
ция, България, Румъния, Унгария и Чехия. Целта на проекта е изграждане на капацитет за 
разпространение на образованието за развитие. Основните дейности са повишаване на капа-
цитета на учители и обучители от шестте страни; изграждане на ресурсни центрове за под-
крепа на обучителите и на учителите и прилагане на уроци по образование за развитие в учи-
лищата. 
 
 
Обучение на възрастни за интеграция на имигранти  
Декември 2008 г. – декември 2010 г.  
Финансиран от програма за учене през целия живот, подпрограма “Грюндвиг” на  
Европейския съюз. 
 
Проектът се изпълнява от международно партньорство с водеща организация италианският 
общински център Centro Еuropeo di Informazione, Cultura e Cittadinanza, а партньори освен 
Фондация С.Е.Г.А. са неправителствени организации и обучителни институции от Италия, 
Франция, Дания и Латвия. Основната цел на проекта е да насърчи и представи форми на 
обучение за възрастни, насочени към имигранти, разработвайки алтернативни обучителни 
подходи с междукултурен елемент.  По време на проекта ще бъдат разработени, изпробвани и 
разпространени инструменти и методологии за обучение на имигранти.  
 
 
Достъп до образование за развитие  
януари 2008 г. – юни 2010 г.  
Финансиран от програма EuropeAid на Европейската комисия  

Проектът “Достъп до образование за развитие” се реализира от международно партньорство в 
Кипър, Ирландия, Шотландия, Литва и България. Фондация С.Е.Г.А. е български асоцииран 
партньор. Дейностите по проекта са насочени към насърчаването и популяризирането на об-
разованието за развитие в образователния сектор на различните европейски страни и по-
специално в България, Ирландия, Кипър, Литва и Шотландия. Основните дейности на партн-
ьорството по проекта включват създаване на групи от учителски съвети за разглеждане и съ-
биране на образователни материали свързани с въпросите по развитие и глобално образова-
ние; работни срещи за споделяне на информация сред европейските участници по проекта; 
обучения и работни семинари за учители и представители на образователни институции; 
международна конференция за образование за развитието във формалното и неформалното 
образование.  
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Проектите на  
към месец май 2010 г.  



Какво означава „Образованието за развитие”, защо е 
важно и как да го включим в своите часове? Това бя-

ха някои от въпросите, на които 23 учители от София и страната се опитаха да си отговорят в 
рамките на семинара „Образование за развитие. Методи и възможности”, който Фондация 
С.Е.Г.А. организира в София от 16 до 18 януари 2010 година. 

Семинарът целеше още да повиши общата чувствителност на участниците относно глобализа-
цията и съпътстващите я глобални проблеми и да представи практически методи и инстру-
менти за преподаване на образованието за развитие в класните стаи. 

Четири бяха темите, на които семинарът обърна специално внимание. Първата от тях беше 
темата за човешките права и многообразието. Чрез интерактивни методи обучителите от Фон-
дация С.Е.Г.А. представиха на участниците важността от борбата със стереотипите и насър-
чаването на междукултурния диалог за пълна реализация на човешките права на всеки човек 
по света. 

След това отново с помощта на интерактивните методи учителите разгледаха въпроса за бед-
ността и неравното разпределение на ресурсите на планетата. След като сами изобразиха кар-
тината в глобален мащаб, участниците разгледаха и една индивидуална история – историята 
на Ашик от Пакистан, 10-годишно момче, което работи в тухлена фабрика, за да помогне на 
семейството си да погаси своите дългове. 

Третата тема беше тази за консуматорството – какво си купуваме и по какви критерии го из-
бираме, знаем ли кой и кога го е произвел и колко му е било платено за това, знаем ли какво 
съдържа. На тези въпроси учителите се опитаха да отговорят с помощта на симулация за но-
вогодишно пазаруване и работейки с историята на друго момче – Чага от Мали, който става 
роб в какаова плантация. 

Накрая беше разгледана и темата за опазването на околната среда. Всъщност нейното разра-
ботване започна още с началото на семинара, когато с цел подобряване на груповата динами-
ка, учителите, разделени в две групи, изработиха кошчета за разделно събиране на отпадъци. 
Рециклирайки хартия на място, обучители дадоха още много идеи на участниците за включва-
не на темата за околната среда под различни форми в клас. 

След като разгледаха още много методи, с които си борави образованието за развитие и след 
като обсъдиха помежду си различни възможности за включването му в учебната програма, 
учителите си тръгнаха доволни, но с домашна работа. Те имат три седмици, за да разработят 
един учебен час по своя предмет и съобразно възрастта на децата, с които работят, който да 
разглежда проблеми от образованието за развитие. Най-добре справилите сe имаха възможно-
стта да представят своята практика на международна конференция в Кипър през месец ап-
рил 2010 година. 

Семинарът беше организиран в рамките на проекта „Глобални връзки: Достъп до образовани-
ето за развитие”. Проектът е финансиран от Европейската комисия. 

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Как се учи  
образование 
за развитие? 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си: http://www.youtube.com/watch?v=s8aEtVNzWq8   

Клипчето препокрива текста. 
Вижте го ТУК 

http://www.youtube.com/watch?v=s8aEtVNzWq8�


От 7 до 10 април в Кипър се прове-
де международна конференция по 
въпросите на образованието за раз-
витие, в която от българска страна 
се включиха трима представители 
на Фондация С.Е.Г.А. и петима учи-
тели от страната. Конференцията 
беше финален етап на проекта 
“Достъп до образование за разви-
тие”, осъществен от кипърската ор-
ганизация “Световен център Бъде-
ще”.В нея, наред с България, участ-
ваха учители и експерти от Ирлан-
дия, Шотландия, Англия, Литва и 
страната домакин – Кипър. 

 
На конференцията, открита от заместник-министъра но об-
разованието в Кипър, бяха представени резултатите от две-
годишната работа по проекта, целящ да изостри чувствител-
ността на страните участници по проблемите на развиващи-
те се страни, човешките права, проблемите на бедността и 
на честната търговия. 
 
Участниците от Англия споделиха, че за тези 2 години от 
старта на проекта с 40% са се увеличили предметите в учи-
лище, в които се включва образованието за развитие – преди 
това то е било включено само в часове по история, геогра-

фия и гражданско образование, а сега се включва и в чуждоезиковото обучение, математика, 
икономика и др. В някои държави дори има стратегия за официално включване на образова-
нието за развитие в учебната програма. България обаче не е сред тях. В повечето страни лип-
сват обучени учители, които чрез интерактивни методи да въведат проблема “образование за 
развитие” в класната стая. Пийт Дейвис, представител на CONCORD, сподели: “Учебната прог-
рама е винаги остаряла, тя никога не се развива с темповете на образованието и актуалните 
проблеми в него. Животът става все по-сложен и динамичен, учителите са притиснати отвся-
къде и изискванията към тях са твърде много.” 
 
Том Хамилтън, директор на учителски инспекторат в Шотландия, сподели, че  през последните 
години фокусът на образователната им система е върху децата, които се учат да бъдат актив-
ни, здрави, грамотни, чувствителни към световните проблеми, толерантни към различните и 
граждански ангажирани. 
 
Представители на литовския младежки консултантски център споделиха, че образованието за 
развитие не е официално идентифицирано в учебната програма на Литва. Дали ще го включ-
ва в часовете си, зависи само от учителя. Същото сподели и българската група, но факт е, че 
това се прави в няколко столични училища, в Дупница и в ПГТМ-Градница, защото препода-
вателите там са участвали и в другите две обучения по проекта, а някои от тях и в обмените в 
Литва и в Шотландия. 
 
По време на работата в групи участниците споделиха добрите практики на своите страни за 
включване на образованието за развитие в клас, работиха върху казуси, генерираха идеи и 
участваха в симулативни игри, чрез които да провокират интерес у своите ученици. 
 
Конференцията завърши с пожелания за нови срещи и образователни обмени на учителите от 
различни страни и с надеждата за слънце над един по-добър свят! 

 
Даниела Йорданова, участник в конференцията 

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Образованието 
за развитие - 
от държава до 
държава 



 
На 22 и 23 януари 2010 година Фондация С.Е.Г.А. организира семинар Лаборатория 
“Образованието на децата” в рамките на проекта „АЛИ – Обучение на възрастни за интегра-
ция на имигранти”.  
 
Целите на лаборатория “Образованието на децата” бяха: 1) да изследва разбиранията на учас-
тниците за ролята и същността на образованието от гледната точка на различните култури; 2) 
да тества използването на обучителни методи, базирани на културния шок, за изостряне на 
чувствителността на участниците към културните различия; 3) да насърчи работата в между-
културна среда за създаването на т.нар. “местизо” култура. 
 
За изпълнението на целите на семинара бяха използвани методи на неформалното образова-
ние, като акцент беше поставянето на участниците в ситуации на културен шок. С ролева иг-
ра те представиха три културни шока, които съпътстват процеса на десегрегация. (Части от 
сценките с описание на културния шок). Първия – учител от „българско” училище се среща с 
родители от имигрантска общност и ги убеждава да запишат детето си в неговото училище. 
Втория културен шок – първия учебен ден на детето, където то среща неодобрение от учителя 
си и част от учениците. И третия – родители на българските деца заплашват директора да от-
пишат децата си заради имигранта.  
 
Участниците бяха поставени в още една ситуация на 
културен шок – когато три култури с коренно различни 
концепции за образователната система се срещат с цел 
да намерят компромисен вариант за разходването на 2 
милиона евро за образователни инвестиции. 
 
Накрая креативността на участниците беше насърчена 
до максимум и те построиха своите Училища на бъде-
щето.  
 
Основната цел на проекта АЛИ е да насърчи и предста-
ви форми на обучение за възрастни, насочени към ими-
гранти, разработвайки алтернативни обучителни подходи с междукултурен елемент. По време 
на проекта ще бъдат разработени, изпробвани и разпространени инструменти и методологии 
за обучение на имигранти. В основата на всички тези методи ще лежи теорията за местизо. 
Това е концепция за “смесена култура”, подкрепяща интеграцията на имигрантите чрез алтер-
нативни подходи на обучение за възрастни.  
 
Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”, 
подпрограма „Грюндвиг”. Повече информация можете да намерите на сайта на проекта 
aliiproject.org. 

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Образованието 
през погледа 
на различните 
култури 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си:  http://www.youtube.com/watch?v=WViHJbioFyY  

Клипчето препокрива текста. 
Вижте го ТУК 

http://www.youtube.com/watch?v=WViHJbioFyY�


“За мен свещените неща са на първо място семей-
ството и приятелите”, “Свещени за мен са преди 

всичко семейството, личното пространство на всеки човек и връзката със Създателя”, 
“Хлябът, който Бог ни дава всяка вечер — за моята култура и за моето семейство се 
смята за свещен”, “Аз разделям свещените неща на лични свещени и такива, които са 
съобразени с общността или държавата, в която живея. За мен свещено е и българското 
знаме”.  
 
Това са само част от личните мисли и чувства, които 25 участника с различен етничес-
ки и религиозен произход, споделиха помежду си в рамките на семинара „Свещените 
неща” в началото на месец март. Това беше четвъртата и последна от поредицата лабо-
ратории, които Фондация С.Е.Г.А. организира в България в рамките на проекта ALII – 
„Обучение за възрастни за интеграция на имигранти”. 
 
Свещеното, погледнато от ъгъла на различни култури – дали е различно и в какво се със-
тои разликата? Тази тема, приемана за някои като табу, разискваха участниците в рам-
ките на първия ден. И още – задължително ли свещеното е свързано с религията? И има 
ли по-малко свещено или най-свещено? 
 
Последният въпрос за степенуването на свещените неща зае централно място както в 
дискусията, така и в интерактивно упражнение, подготвено за участниците. Те трябва-
ше да изберат най-свещената измежду пет ситуации, представящи: връзката майка-
дете, връзката с господ, връзката с хората, връзката с природата и връзката със знани-
ето. Общо беше впечатлението колко трудно е това. 
 
Вторият ден от семинара беше по-динамичен. Разделени по групи, участниците трябва-
ше да представят сблъсъка на две култури, които взаимно нарушават нещо свещено за 
другата. Резултатите от съвместната работа бяха повече от впечатляващи. Части от 
сценките, които участниците представиха, можете да видите в клипчето. 
 
Както и в останалите три семинара от поредицата ALII, накрая участниците бяха насър-
чени да използват въображението си и творческите си заложби. Този път обаче методът 
беше различен – те трябваше да представят впечатленията си от семинара чрез рисува-
не с пясък. Изкуство, също приемано за свещен ритуал, в някои части на света. 
 
Проектът ALII цели да разработи, тества и популяризира техники за обучение на имиг-
ранти и се изпълнява в България, Италия, Франция, Дания и Латвия. Повече информа-
ция можете да намерите на сайта на проекта aliiproject.org. Проектът е подкрепен от 
Европейската комисия. 

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Свещен.  
По-свещен.  
Най-свещен. 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си:  http://www.youtube.com/watch?v=u2Utnv_vpq4 

Клипчето препокрива текста. 
Вижте го ТУК 

http://www.youtube.com/watch?v=u2Utnv_vpq4�


Фондация С.Е.Г.А. обявява отворена покана за млади обучители и фасилитатори, които 
имат желание да се включат в обучение, посветено на включването (мейнстрийминг) на 
антирасистка чувствителност в дейностите на младежки организации.  
 
Обучението ще се проведе от 17 до 22 юни 2010 година в Созопол и ще събере близо 20 
участници от България, Унгария, Дания, Италия, Испания и Гърция. 
 
Основната цел на обучението е да подготви обучители за разработване, изпълнение и 
оценка на обучения за включване на антирасистки практики в дейностите на младежки 
организации. 
 
Подробности, техническа информация и формуляр за кандидатстване можете да наме-
рите  на http://www.cega.bg/news.php?newsid=183.   
 
Обучението се организира в рамките на проект „Младежи срещу расизма”, който Фонда-
ция С.Е.Г.А. изпълнява заедно с партньори от пет европейски държави. Проектът стар-
тира през месец януари със среща на партньорите. 
 
В края на месец март пък в Гърция се проведе подготвителна среща на обучителите, ко-
ито ще водят обучението в Созопол. Всички те са опитни тренери по човешки права и 
разрешаване на конфликти, като трима от тях са обучени от Съвета на Европа.  
 
В рамките на проекта „Младежи срещу расизма” се предвижда двумодулно обучение за 
представители на младежки организации, което ще се проведе в България през септемв-
ри. Паралелни такива обучения ще се случат и в 
останалите пет държави, които участват в проек-
та.  
 
Предвидени са още много дейности, сред които 
международна конференция, публикация и онла-
йн кампания. Следете бюлетина „СТАРТ” и порта-
ла на Фондация С.Е.Г.А. за бъдещи дейности.  
 
Проектът „Младежи срещу расизма” се реализира 
с подкрепата на Програма „Основни права и 
гражданство” на Европейската комисия.  

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Обучение за 
обучители  
“Младежи  
срещу расизма” 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си:  http://www.youtube.com/watch?v=IbzASDautEg 

Клипчето препокрива текста. 
Вижте го ТУК 

http://www.youtube.com/watch?v=IbzASDautEg�


Фондация С.Е.Г.А. организира кратко, но важно 
проучване и ви кани да се включите. 
 
Проучването е посветено на запознатостта на не-
правителствените организации и други институ-
ции в България с Целите на хилядолетието за раз-
витие. Ако тематиката ви е непозната, моля ви не 
се отказвайте да попълните анкетата – това е съ-
що важно за нас. 
 
Въпросникът изглежда голям само на пръв пог-
лед, но всъщност няма никакви отворени въпроси 
и попълването му не отнема повече от 10 минути. 
ИЗТЕГЛЕТЕ ГО ТУК.  
 
Поканени да изпратят въпросници са: неправи-
телствени организации, читалища, училища, структури на местната, регионалната и 
държавната администрация, активни неформални групи. 
 
Молим Ви да обърнете внимание, че има възможност да се включите в международно 
обучение за обучители, свързано с Целите на хилядолетието за развитие, което ще се 
проведе в България от 4 до 9 юли 2010 година. Ако имате интерес, не забравяйте да по-
сочите името и контактите си в края на въпросника! 

 
Проучването се осъществява в рамките 
на проект „Изграждане на капацитет на 
НПО в Гърция, България и Румъния за 
подкрепа на Целите на хилядолетието за 
развитие”, подкрепен от Европейската 
Комисия. 
 
Основната цел на проекта е да изостри 
чувствителността и мобилизира подкре-
па в България, Гърция и Румъния за пос-
тигане на Целите на хилядолетието за 
развитие чрез местни неправителствени 
организации, работещи в сферите обра-
зование, здравеопазване и медии. Из-
граждането на капацитет на организа-
ции в тези три сфери цели да ги въвлече 
в дейности за изостряне на чувствител-
ността сред техните целеви групи и пар-
тньори.  

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Попълни анкета, спечели 
тематична тениска  

МОТИВАЦИЯ 

Първите 15 читатели на бюлети-
на “СТАРТ”, които изпратят по-
пълнен въпросник, ще получат 
като награда тениска с Целите 
на хилядолетието за развитие. 
Изпратете попълнен въпросник 
на cega@cega.bg и напишете в 
“subject”: START vuprosnik. 15 
тениски вече бяха спечелени от 
редовните посетители на нашия 

сайт. 

http://cega.bg/files/News/questionnaire_Gr-Ro-Bu_V2_BG.doc�


На 9 май 2010 г. от 19 ч. Roma Fashion ще представи уникалния моден и танцов спектакъл-
ревю “Светът е шарен” (The World is Colorful”).  
 
Този спектакъл е рядка възможност да се насладите на богатството и красотата на ромските 
облекла, да усетите магията на ромската култура. Чрез него организаторите от Фондация 
Roma Fashion търсят творчески и нестандартен поглед към “ромския проблем”. Спектакълът 
предлага начин за излизане от стереотипното мислене и нов поглед към “ромското” извън тра-
диционния за Балканите контекст на маргиналното и деградиралото. 
 
Ревюто ще съдържа две колекции: първата се състои от традиционни женски и детски облек-
ла, които описват пътя на ромите, от далечна Индия през близкия Изток, Балканите, Европа и 
Русия до страните от Латинска Америка; втората колекция 
интерпретира “джипси” стила през погледа на известни бъл-
гарски и международни дизайнери. Участват над 20 дизай-
нери, между които гости от Румъния, Сърбия, Македония и 
САЩ. След модния спектакъл, по време на коктейла тоалети-
те ще бъдат пуснати в продажба. Модното дефиле ще бъде 
съчетано с танци  на уникалния хореограф, актьор и танц-
ьор Алфредо Торес.  
 
Спектакълът се провежда за втори път в София. Предишно-
то издание на Roma Fashion събра над 300 гости, които се 
насладиха на богатата палитра от цветове на ромската дре-
ха и на емоционалната поезия на Лорка и Пушкин, посвете-
на на ромите. “Светът е шарен” се провежда под егидата на 
италианския посланик в България като представител на пос-
ланиците на европейските държави.  
 
Спектакълът стана възможен с финансовата подкрепа на 
Фондация СЕГА, Пакив Европейска мрежа, Институт Отво-
рено Общество, Десетилетието на ромското включване и др. 
„Широкият кръг от хора, които запалихме по тази идея, е 
красноречив знак за силата на красивото и артистичното, за 
добронамерената комуникация и нуждата от разбиране и 
приемане на различното.”, споделят от екипа на Рома Фе-
шън, които са в трескава подготовка за спектакъла.  
 
Билети се продават на касата на НДК, както и чрез системите на TICKETSTREAM и EVENTIM. 
Заповядайте! 

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Roma Fashion 
ви кани да  
видите света 
шарен 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си:  http://www.youtube.com/watch?v=uwmolriEORo 

Клипчето препокрива текста. 
Вижте го ТУК 

http://www.youtube.com/watch?v=uwmolriEORo�


Фондация „С.Е.Г.А.” има удоволствието да обяви офици-
алния старт на работата на Младежка мрежа 
„Доброволци напук”.  Наред с мрежата тръгва и отворен 
прием за доброволци, които биха искали да се присъеди-
нят към нея. Мрежата обединява млади хора от цялата 
страна, с различен етнически и религиозен произход, 
които участват в планирането и реализирането на ини-
циативи на Фондация С.Е.Г.А., свързани с младежката 
активност и особено с популяризирането на междукул-
турния диалог сред младите хора.  

 
Мрежата не се създава изведнъж от нищото – напротив. Тя е продукт на двегодишно неформал-
но сътрудничество на двадесетина млади хора от различни части на страната. Всичко започна 
през лятото на 2008 година, когато Фондация С.Е.Г.А. организира щурото Турне на толерантно-
стта – кампания по повод Европейската година на междукултурния диалог (повече за турнето – 
тук). Младежите, участвали в турнето, станаха ядрото на настоящата мрежа „Доброволци напук”. 
В последствие, през 2009 година част от тези младежи се събраха отново заедно, за да планират 
целите и дейностите на настоящата мрежа.  
  
Цели на мрежата: 1) Да дава идеи и предложения за различни кампании и инициативи, свърза-
ни с младежката активност и популяризирането на междукултурния диалог; 2) Да участва в реа-
лизирането на различни кампании и инициативи, свързани с младежката активност и популяри-
зирането на междукултурния диалог; 3) Да разпространява информация сред младите хора за 
различни възможности и да популяризира резултатите от дейността на Фондация С.Е.Г.А. и са-
мата мрежа.  
 
Членство  
Членовете на мрежата са млади хора, а не младежки организации.  Мрежата е отворена за нови 
членове, споделящи нейната мисия и цели. Препоръчително е (но не задължително) членовете на 
мрежата да бъдат  на възраст между 16 и 25 години. Членството в младежката доброволческа 
мрежа „Доброволци напук” не изключва (не пречи) на членството в други младежки организации 
и групи.  
 
Когато си член на мрежата, получаваш:  
• ВИП карта „ Доброволец напук”  
• Ежегодно свидетелство, удостоверяващо положения доброволчески труд и конкретните иници-
ативи, в които си участвал(а) 
• Възможност за пътувания в страната и чужбина за участие в семинари и обучения;  
• Възможности за личностно развитие;  
• Множество контакти и приятни изживявания;  
 
Как да разбереш дали участието в мрежата ще ти хареса? 
Ако ти е омръзнало да стоиш пред компютъра... 
Ако имаш усещането, че си загубил още един ден в правене на глупости... 
Ако искаш да научиш нещо, което не се учи в училище... 
Ако искаш да пътуваш, да контактуваш, да откриваш, да мислиш, да създаваш... 
 
Значи – да. Ние сме хората. Изтегли формуляра, попълни го и ни го изпрати на cega@cega.bg. Из-
глежда страшен, но всъщност отнема не повече от 10 минути. Чакаме те! 

ВИЖ С ОЧИТЕ СИ 

Доброволци напук 

В случай че не можете да отворите клипчето от линка към картинката до заглавието,  
копирайте този адрес в браузъра си: http://www.youtube.com/watch?v=sj__PHDDtro 

Клипчето НЕ препокрива текста. 
Вижте го ТУК 
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