Проект “ОБЩЕСТВО ПРИЯТЕЛИ”
В рамките на проекта предвиждаме: създаване на смесена работна
група по реализацията на проекта с участието на представители на българския,
турския и ромския етнос; среща с психолог, социален работник, педагог и
здравословна лекция; провеждане на среща с лидерите на общността и
обсъждане на проблеми с основните цели на проекта; провеждане на работна
среща на Младежки Форум 2001 с целевата група – обучителни курсове според
нуждите на всеки един от младежите в целевата група; междукултурен обмен –
организиране на съвместно празнуване на обреди и обичаи; провеждане на
конкурс – есе на тема “Какво знаем за ромите” в 10 местни и основни училища;
стимулиране на посещаемостта на учебни часове и връщане в училище; обмяна
на информация относно спецификите на бита и културата на различните
етнически групи живеещи на територията на града и околните села; материали
за запознаване на обществото със специфичния бит и култура на малцинствените групи; съвместно гледане на филми в
офиса на БСЧИГП в Разград с целевата група и членовете на Младежки Форум 2001; хепънинги, купони, партита; летен
лагер – тренинг.
Целта на проекта е да се приобщят младите хора от
общности на възраст от 15 до 25 години към
малцинствените
ценностите
на
демокрацията,
плурализма,
разбирателството
и
търпимостта. Това ще спомогне за преодоляване на различията между
младите хора от различни култури, представители на турската, ромската
и други малцинствени групи. Чрез контакта си с техните връстници от
Гражданско Движение “Младежки Форум 2001” те ще повишат своите
знания и умения, ще се насърчи тяхното развитие и образование.








Задачи по проекта:
Младежите и юношите от целевата група да получат начална компютърна
грамотност за повишаване конкурентноспособността им на пазара на
труда;
Превъзмогване или намаляване на междуетническите конфликти и различия;
Взаимно опознаване на различните етноси на ниво бит и култура;
Постепенно интегриране на малцинствените групи в обществото;
Гарантиране на по–улеснен достъп на малцинствените групи до информацията за временна и почасова трудова
заетост;
Преодоляване на стереотипите на взаимно недоверие между малцинствените групи и обществените институции;
Продължителност: 12 месеца: декември 2001 – ноември 2002
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