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Oбучение за Младежки мултиплаери организира Сдружение „Младежки форум 

2001-Разград” 

 

Екипът на Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” организира безплатно обучение 

за деца и младежи от област Разград на възраст 15-29 години. Тренингът беше част от проект 

„Младежки Информационно-Консултантски Център.” 

Обучението се проведе на 8-9 юни 2017г. в СПА Комплекс „Островче”. Обучител беше проф. д-

р Нели Бояджиева от СУ „Свети Климент Охридски”, град София. 

Двадесет и шест младежи бяха обучени в ефективни техники как да привличат внимание, 

поддръжници и да убеждават в името на обществени каузи. Целта на обучението бе чрез 

интерактивни методи да бъдат засегнати темите за доброволчеството и  мултикултурната 

чувствителност у младите хора.  

Представителите на седемте общини на област Разград споделиха своите размисли за 

предрасъдаците и стереотипите, които битуват в тяхното родно място. Младежите имаха 

възможност да изкажат мнения относно дискриминацията  и ксенофобията в отношенията между  

хората в малките населени места.  

С решаването на казуси се осмисли необходимостта от запазване на културните ценности и 

значимостта на мултикултурното разбирателство. Обучението завърши с работа по групи, чрез 

която ще се даде възможност да се реализират младежки инициативи за междукултурен диалог на 

местно ниво.  

Чрез обучението се повиши познаването, толерантността и разбирането между отделните 

културни общности в различните населени места на област Разград, чрез разнообразни 

интеркултурни дейности, осъществени от младежки мултиплаери, които работят на местно 

ниво. 
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