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Проектът се изпълнява:

В ГЕРМАНИЯ

В ГЪРЦИЯ

В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

В БЪЛГАРИЯ

nexus Institut 
mail@nexusinstitut.de
Willdenowstrasse 38
D-12203 Берлин, Германия

Фондация “Open Space”
info@openspacebg.com 
ул. Индустриална 9
1202 София, България

Action Synergy
euprograms@action.gr
Patroklou 1 & Paradeisou
GR-15125 Маруси, 
Атина, Гърция

Коалиция на младежките 
организации СЕГА
sega@sega.org.mk 
ул. Цар Самуил 18
7500 Прилеп, Северна Македония

ALL DIGITAL
info@all-digital.org
rue du commerce 123
Брюксел 1000, Белгия

ПАРТНЬОР, 
ОТГОВАРЯЩ ЗА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

КОООРДИНАТОР НА 
ПРОЕКТА

Фондация “Здраве и 
социално развитие”- 
ХЕСЕД
mail@hesed.bg
ул. Царибродска 70
1309 София, България

Open
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FOundation
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Нашите обучителни програми

Проектът 
в цифри

Нашите инструменти

94 % от младите хора в ЕС използват интернет всеки ден. Да си онлайн е 
начин на живот. И все пак те не използват пълния потенциал на цифровите 
технологии. Те рядко търсят информация за своите права, здраве, образование 
или работа. Само 15% от младите хора публикуват своите мнения по 
граждански или политически въпроси и 17% участват в онлайн консултации. Има 
явна пропаст в начина, по който младите хора използват цифрови технологии, 
особено младите хора в неравностойно положение

ACTIon запълва тази празнина. Този проект за социално включване (финансиран 
по KA3 на програма Еразъм +) стартира в началото на 2021 г. и ще продължи три 
години. Това ще даде възможност на младите хора на възраст 14-25 години да 
използват цифрови технологии, за да участват активно в своята общност и в 
обществото. Партньорите ще разработят специална програма за обучение за 
младежки модели за подражание от групи в неравностойно положение (например 
роми, мигранти), които могат да се използват както във формална, така и в 
неформална образователна среда.
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Като адаптираме методологията POL - Popular Opinion Leader (Лидери на 
мнение на приятелски кръгове) за обучение на млади лидери сред връстници 
в социални и граждански компетенции, здравна и медийна грамотност.

Като  създем ново съдържание за електронно здраве и медийна грамотност 
за образователното приложение „F.I.R.E. - От Идеята до Реалността и 
Изпълнението” - лесен за използване инструмент, подходящ за млади хора, 
подходящ за независимо обучение, особено в отдалечени и селски райони.

Като актуализираме платформата за електронно участие за младежи 
OPIN и превеждането й на български език.
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POL - Лидери на мнение на приятелски кръгове

F.I.R.E - От Идеята до Реалността и Изпълнението

OPIN - електронно участие 
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