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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

12 месеца



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТАЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

• борба с расизма, 
ксенофобията и анти-
ромските настроения, 
основани на традиционни и 
нови стереотипи сред 
младите хора на възраст от 
14 до 25 години

• Специфични цели

• Промяна в нагласите и стереотипите на
младите хора към различните малцинства.

• Промяна на стереотипите и нагласите на
представителите на етническите групи към
младите хора от мнозинството и намаляване на
броя на дискриминационните нагласи към
различията.

• Стимулиране на толерантността към
разнообразието от страна на младите хора.



проблем

Младите хора, също като своите преподаватели в училищата и университетите в страните

със значителна ромска и друга малцинствена популация, често споделят дълбоки

предразсъдъци спрямо етническите малцинства. Тези предразсъдъци имат еднакво отражение в

различни държави – от една страна противопоставянето малцинства - мнозинство, което пречи

на тяхното реално интегриране в обществото или образователните институции и нарушава

техните човешки и граждански права. От друга страна това укрепва ксенофобията, расизма,

включително и анти-ромските нагласи сред младите хора. Млади хора от малцинствен или не

произход, страдат от съществуващите ксенофобски и расистки стереотипи. Така, вместо да се

обогатят от един мултикултурен обмен, младите, в това число ученици и студенти, са лишени

от това предимство



Целеви групи

550  Младежи и ученици от 15 училища на територията на 

Северозападна България 



Дейности : 

Дейност  1 Създаване  на  Младежки групи  за 

толерантност 

Дейност  2 Информационна кампания за 

толерантността 



Устойчивост на проектното партньорство 

По повод 16 ноември -международният ден на

толерантността всяка година групата ни ще продължи да

осъществява кампанията и ще търси подкрепа от месната

власт, различни институции и неправителствени

организации . Ще се опитаме да продължим дейността на

15 групи като организираме и проведем срещи с

училищните настоятелства



Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез   Interreg-IPA CBC 
Bulgaria-Serbia Programme, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на този материал е отговорност 

единствено на Сдружение „Нов път“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз или 
Управляващия орган на Програмата

Благодаря за вниманието !

РОСАЛИНДА ГЕОРГИЕВА 


