Бенефициент по проекта:

Сдружение „Младежки
общински съвет - Кюстендил“
Проектът „Младите хора – посланици на
толерантността”
е
финансиран
по
Национална програма за младежта (2021
– 2025)
Тематична област 5: „Толерантност и
европейска идентичност“
Общата цел на проекта е да се повиши
нивото на информираност на младите хора
относно проблемите на младежите от
уязвимите групи / младите хора в
неравностойно положение и да се повиши
толерантността им относно тази целева
група, чрез включването им в образователни
и информационни инициативи, които
допринасят за засилване на уважението към
различните по произход, култура, възгледи
и други прояви на човешка индивидуалност
Продължителност на проекта: 6 месеца

Договор № 25-00-51/15.12.2021

2500 Кюстендил
ул. „Патриарх Евтимий” 18
тел: 0892 362 130
e-mail: mos_kn@abv.bg

Целеви групи: младежи на възраст между
15 и 29 години от Област Кюстендил
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2021-2025),
Министерство на младежта и спорта


Онлайн конкурс „Толерантността
през погледа на младите хора“

Онлайн кампания за сформиране на
целева група по проекта
Ще бъде проведено анкетно проучване до
каква степен младежите са запознати с
проблемите на младежите от уязвимите
групи / младите хора в неравностойно
положение като цяло; какво е тяхното
отношение към различните по произход,
култура, възгледи и други прояви на
човешка
индивидуалност,
както
и
мотивацията
им
за
включване
в
инициативи по проекта.
Въз основа на анкетите ще бъдат избрани
30 участници от целевата група, които да се
включат в дейностите по проекта. При
подбора ще бъдат спазвани принципите за
равнопоставеност, недискриминация и
равенство между половете.


Тренинг за младежи

Ще бъдат проведени два двудневни
тренинга с участието на 15 младежи от
целевата група. /общо 30/. В първия
тренинг ще се включат 15 младежи на
възраст 15-19 /ненавършени години/, а във
втория - младежи на възраст 19-25
/ненавършени години/.
Целта на тренинга е да се изгради
толерантност, да се насърчи зачитането на
правата на човека и демократичните
принципи у участниците, които са основни
елементи за борба с предразсъдъците,
дискриминацията и различните форми на
насилие сред младите хора.



Платформа за толерантност

Ще бъде създадена уеб платформа,
съдържаща информация за:
- правата на човека и демократичните
принципи, ефективни методи за борба с
предразсъдъците,
дискриминацията
и
различните форми на насилие сред
младите хора;
- правата на детето, права на човека;
- институции, работещи за защита правата
на деца и младежи, жертви на насилие в
обл. Кюстендил
- нормативни документи, национално и
европейско законодателство, свързани с
правата на човека, антидискриминация и
др.
- психолози и педагогически съветници в
обл. Кюстендил.
Целта на платформата е да функционира
като онлайн инструмент с база от ресурси,
насочена към младите хора, който
допринася за повишаване нивото на
информираност на младите хора относно
проблемите на младежите от уязвимите
групи / младите хора в неравностойно
положение, както и за повишаване
толерантността им относно тази целева
група.

Ще бъде обявен онлайн конкурс за снимка,
колаж и рисунка сред младежи на възраст
15-29 години от обл. Кюстендил. Целта на
конкурса е да насочи вниманието на
младите хора и да ги провокира да изразят
своето
отношение
по
темата
за
толерантността към младите хора от
уязвимите групи в обществото и младите
хора в неравностойно положение.
Снимките трябва да отразяват и представят
през
погледа
на
младите
хора
толерантността като уважение, човечност,
търпимост, приемане и разбиране на
многообразието
от
човешки
индивидуалности,
култури,
произход,
възгледи, като добродетел, с която се
постига балансът в света, в който живеем.
Ще бъде открита изложба от участващите в
конкурса творби.

