
Проект "Европейски час"

Цел:Организиране на широка информационна кампания за запознаване на младите хора с европейските ценности, 
евроинтеграционните процеси и практическите ползи от членството на България в Европейския съюз.

Целева група: млади хора от различните етнически малцинства в ученическа възраст от основни и средни училища 
в град Разград, община Самуил, Лозница и Цар Калоян. 

Дейности: Създаване на Европейски младежки офис; сформиране на Клубове “Приятели на Европа”; Проучване на 
общественото мнение; Пътуващ цветен автобус с балони “Моята мечта Европа” в общините Лозница, Самуил и Цар 
Калоян; Виртуално пътуване в страните-членки на Европейския съюз и кандидатките за членство; Фокус-групи; 
Конкурс за есе “Аз съм европеец”; Конкурс за рисунка; Подреждане на кът с материали за Европейския съюз и изложба 
с рисунки; разработване на информационни материали за проекта и Европейския съюз; Уебстраница “European Values”. 

Очаквани резултати: 

 Създаден е Европейски младежки офис в Разград, в който граждани и млади хора от област Разград 
получават актуална информация и материали за европейската интеграция и Европейския съюз, ползват 
създадената материална и техническа база;

 Повишени са информираността, знанията и уменията на младите хора за евроинтеграционните процеси и 
европейските ценните  в ученическа възраст от Разград, Лозница, Цар Калоян и Самуил чрез организираните 
младежки срещи с пътуващия цветен автобус с балони “Моята мечта Европа”;

 Организирани са изложби, конкурси за есе “Аз съм европеец” и рисунка “България в Европа”, организират се 
празници, свързани с важни дати на Европейския съюз;

 Сформиран е “Europ@Club” - Клуб “Приятели на Европа”, който обединява младите хора с интереси в 
областта на европейската интеграция; 

 Организирано е проучване на общественото мнение срез 300 млади хора от град Разград 

 Интернет-страницата на проекта “European Values/Европейски ценности разпространява полезна и интересна 
информация, продължава да се актуализира и след приключване на проектa. 

Местоположение: Разград, Цар Калоян, Лозница, Самуил
Продължителност: 15 ноември 2005г. - 30 май 2006г. 
Ръководител на проекта: Ангелина Стоянова

Проекта се финансира от Държавната агенция за младежта и спорта


