
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на 
нейния и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

 

Бюлетин 1, февруари 2021г. 

 

Част ли сте от общността?  
 

Често ли помагате на хората и с ентусиазъм ли участвате в живота на вашата общност?  

Прави ли ви впечатление, когато нещо липсва и можете ли бързо да го превърнете във вдъхновение за 

нещо ново? Замисляли ли сте се някога как да разрешите въпроси от обществено значение? Участието и 

активността винаги ли са били ваши характерни черти?  

 

Ако това е така ... бихме искали да знаем повече за вас! 

 

Ние сме партньори от 10 организации, от 8 европейски държави и сме поели ангажимент по проект 

озаглавен „Нашето гражданско наследство“, финансиран от Европейската комисия, да помогнем на 

всички, които биха искали да участват активно в живота на своите общности, да са активно ангажирани 

граждани, и да насърчават дейности свързани с гражданското участие и междукултурното 

разбирателство. Партньорството силно вярва, че развитието на граждански компетентности (знания и 

умения, които дават възможност на индивида да участва активно в обществото) е предпоставка за 

активното, демократично и гражданско участие на хората в техните общества. Образованието в 

„ценности“ помага да изградим нашето гражданско наследство: приобщаващи общества върху 

споделените ценности на демокрацията, толерантността и свободата чрез укрепване на солидарността и 

местните общности.  

 

Участвайте, практикувайте и насърчавайте 

гражданската ангажираност 
 

За да е по-ясно какво може да се направи и как това е свързано с гражданската ангажираност, като първа 
стъпка ще бъде проведено подробно проучване в партньорските страни, което ще идентифицира и 
анализира инициативи за гражданско участие, като фокуса ще е върху следните теми: 
 

 Мир и демокрация 

 Междукултурен диалог и многоезичие 
 Физическо и психично здраве 
 Изкуство и сценични дейности 
 Справедливост и включване в образованието 
 Промени в климата 
 Световна криза 

 
Ако проявявате интерес и желаете да допринесете за нашата инициатива, не се колебайте да се свържете 
с партньорската организация във вашата страна:  

 http://www.kutu-bg.eu/ 

http://www.kutu-bg.eu/

