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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

12 месеца



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 промяна в мисленето на самите

младежи и въвличането им в 
търсене на решения при   

борбата с агресията в училище и 

в дигиталната среда.
 Провеждане на информационна

кампания сред младежите за различните

форми на агресия и нейните прояви, за

езика на омразата в дигитална и медийна

среда, за опасността да бъдат обект на

агресия.



ПРОБЛЕМ

Според националната статистика за миналата година, 71 на

сто от българите използват интернет за Facebook, като най-активно

в мрежата влизат младежите между 16 и 24 години.

Признаците, че може би е време да спрем компютъра и да

захвърлим смартфона си, терапевтите наричат: „загуба на

истинския живот”. Сред тях попадат ситуациите, в които не спим

до късно, за да си проверяваме мейла, не се храним, за да има

време за блога или профила ни във Facebook или пък се гневим

се, когато някой не ни отговори на това, което сме му изпратили в

мрежата.



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1000 младежи от град Мездра



ДЕЙНОСТИ : 

Дейност 1.         Създаване на образователен филм                      

“ Живей в реалността!“

Дейност 2 Провеждане на  информационна кампания                  

„ Живей в реалността!“



УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТНОТО 

ПАРТНЬОРСТВО 

Разработеният филм и информационните материали ще

се ползват при различни дейности на двете организации

и за в бъдеще. Филма ще се разпространява свободно в

YouTube, а информационните материали ще се

разпространят дигитално в различни социални групи и

мрежи.



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 !

МАРИО ЛИЛОВ 


