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Проектът „Какво знам за другите“ има за цел:

- млади роми и нероми да научат повече за традициите, културата и общността 
на другите.

-Проекта ще е в продължителност на четири  месеца. 

-Общата ЦЕЛ е преодоляване на стереотипите и предразсъдъците за ромската 
общност. 

-Посланието на проекта е, че всички сме равни и не бива етническата група или 
цвят на кожата  да определя конкретният човек. 

-Конкретните цели са достъп до образование, работна среда, здравеопазване, 
активно включване в мероприятия и социални дейности без значение от 
произхода на човек. 

-Най – важната цел е обединяване на жителите в град Видин.



❖ Целевата група са младежи роми и нероми на възраст 

16-29 годишна възраст от град Видин и региона. Броя 

на целевата група по проекта ще е 30 човека.

❖ Страните които ще бъдат облагодетелствани от 

крайния резултат на проекта са всички младежи в 

образователна и трудоспособна възраст.



КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРОЕКТЪТ ПРЕЗ ТЕЗИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА?

- Сформиране на екип.

- Провеждане на анкетно проучване сред младежи в област Видин.

- Организиране на интерактивно обучение за  младежи от област Видин

- Обучението е предвидено като двудневно, при възможност за намиране 

на финансиране- изнесен тип.

- Комуникация и разпостранение на резултатите - С цел популяризиране на 

проекта ще бъде изработена страница на проекта във Facebook, в която 

ще бъдат качени анализа от анкетното проучване, видеоклипове от 

обучението, материали, свързани с преодоляване на дискриминацията 

сред младежите. Ще се създаде и обща група за комуникация на 

участниците в интерактивното обучение. 
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Благодаря за вниманието !


