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Младежко културно ангажиране  

За какво става дума в 
това ръководство?  

Този сборен документ има за цел да се разбере по-

добре ангажираността на младите хора в културни 

дейности. Основната цел на изследването е да се 

дефинират контекста, стратегиите и методологиите, следвани от организациите, 

работещи в областта на културната ангажираност. Фокусът е да се наблегне на 

ефективното използване на културни техники и прилагането на тези методи сред 

младежите и младежките групи. Събрахме повече от 80 въпросника от 6-те страни 

партньори, участващи в проекта. Това ръководство включва методологии, техники и 

стратегии от повече от 100 организации и активни младежки групи по темата за 

културната ангажираност в цяла Европа, което увеличава въздействието на 

аналитичната работа, която се опитваме да представим.   

Ръководството разглежда липсата на инструменти и стратегии по темата за културната 

ангажираност и младежката работа, която беше идентифицирана по време на 

подготовката на нашия проект. Ръководството е организирано в 3 раздела. В началото 

има преглед на историческия анализ на младежката ангажираност. Там описваме 

значението и ползите от различни техники за ангажиране на младите хора до 25-

годишна възраст. Във втория раздел са представени различните подходи и 

методологии, прилагани в страните партньори. В тази част нашата цел е да 

предоставим на младежки организации и младежки работници ефективни стратегии и 

техники, които се отличават като добри практики за ефективно ангажиране на 
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младежта от страните партньори. В последния раздел на ръководството предоставяме 

по-задълбочен анализ на случаите от проучването и как те могат да бъдат приложени 

при ангажирането на младежи в културни дейности.   

 

 

Част 1. Значение и история на 
младежката ангажираност  
 

Младежката ангажираност е свързана с участието на младите хора, гражданската 

ангажираност, младежкото лидерство и младежките гласове през годините. В 

допълнение има различни определения за младежко ангажиране и различните му 

аспекти. Така например, някои хора вярват, че младежкото ангажиране следва да е 

насочено към участие в дейности, които са страст за младите хора, докато други 

насочват вниманието си към гарантиране на висококачествени дейности, които се 

предлагат на младежите. Роджър Харт дефинира осем различни нива на младежко 

участие, свързвайки ги с процеса на вземане на решения (Hart, 1997), от символичното 

участие до гражданството, нивото на включване и овластяване да водиш вместо само 

да участваш е трансформиращо за младите хора. 

 

Това овластяване на младите хора да бъдат активни във вземането на решения, може да 

гарантира положителната социална промяна. Според Sullivan & Saito (2011), по време 

на тяхното проучване относно “особености и резултати от младежкото участие” 

участието само по себе си, страстта, нуждата да заявиш мнението си под формата на 

колективни действия са критични измерения на младежката ангажираност. Те 

подчертават значението на автентичните връзки между младите хора, доставчиците на 
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образование и местата, където се случват събитията. Конкретно възможността за 

свързване с места и хора овластява младите хора да станат по-активни и ангажирани с 

различни дейности. Често младите хора поемат отговорност за своето лично развитие, 

докато взаимодействат с различни хора при различни условия и обстоятелства. Те са 

овластени да вземат в ръцете си решенията за това кои проблеми са важни за тях, за 

какво трябва да действат, как искат да учат и да се развиват. Ето защо, чрез младежка 

ангажираност общностите могат да създават възможности и услуги, които младите 

хора трябва да развият като овластени индивиди, които са локално активни граждани.   

Ползите от ангажирането на младите хора са многобройни както за отделните хора, 

така и за обществата. Млади хора, които са интегрирани, развиват нови умения и 

повишават самочувствието си. Организациите стават по-свързани със своята местна 

общност и техните проекти са по-добре разпознати, докато общностите стават по-

отворени към разнообразието и обогатяването на живота си. Нещо повече, младите 

хора се научават как да работят в групи, как да планират, как да повишават социалната 

осведоменост, да подобряват своята устойчивост и благополучие. Уменията, които 

придобиват чрез този процес, им помагат в тяхното академично и кариерно развитие, 

както и в създаването на социални мрежи и социален капитал. Чрез свързване с другите 

и участие в значими дейности те се чувстват забелязани, сигурни и ценени. 

Младежката гражданска ангажираност също е инвестиция, тъй като младите хора, 

които са активни в организации, често стават лидери на общността. Освен това 

младите хора са признати като фактори за 

положителна промяна, за вземане на 

съвместни решения на социални/граждански 

проблеми и като активни фигури в 

демократичното участие. 

В обобщение, заслужава да се подчертае, че 

младите хора трябва да се считат за основни 

действащи лица на обществото, тъй като 

тяхното ангажиране в младежки дейности 

може да придаде значителни ползи както за 
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тях самите, така и за обществото. Уменията, знанията и личностното израстване са част 

от ползите, които младите хора получават чрез участието си. В същото време 

младежкото участие им дава възможност да се свържат с местните реалности, дава им 

възможност да бъдат активни при вземането на решения и да станат част от колективно 

действие. Младежката ангажираност е повече от метод или инструмент, това е 

движение, което има за цел да промени начина, по който мислим за участниците в 

нашето общество, ролите и активите, които внасяме в нашата общност. 

 

 

Част 2. Каква е работата на 
организациите по отношение на 
младежката ангажираност?  

Общ контекст 

В едно оценъчно проучване ние питаме какво, как и защо. В нашето проучване 

въпросниците се използват като инструмент за събиране на данни, така че да 

изследваме културната ангажираност, като разглеждаме подхода на самите 

заинтересовани страни. Младежки работници, педагози, ръководители на проекти с 

малък и голям опит от България, Гърция, 

Унгария, Италия, Испания и Обединеното 

кралство предлагат своите гледни точки за 

контекста на дейностите по ангажиране на 

младежта. Бихме искали да подчертаем 

стратегиите и техниките, които се използват от 

различните организации при изпълнението на 

техните проекти и това, което те смятат за добра 

практика.   
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Методологии 
 

Като общ резултат от нашето изследване разбрахме, че организациите използват 

предимно неформални методологии и подходи за постигане на ангажираност на 

младите хора. Като неформално образование разглеждаме планираното, структурирано 

и обработено лично и социално образование, което има за цел да подобри уменията и 

компетенциите на младите хора, извън официалната образователна система. 

Организациите, включени в това проучване, използват главно дейности като игри, 

дебати, конструирани дискусии, изкуства, театър и музика като инструменти за лично 

развитие и постоянна ангажираност. Някои от организациите използват както 

неформални, така и формални методи, като презентации и уроци, или междусекторно 

сътрудничество, осъществявано от опитни обучители/преподаватели/младежки 

работници.  

 

Оценка и рефлексия 

Всички организации отговориха положително на въпроса за оценка и размисъл за 

въздействието на техните дейности и ангажираността, която възнамеряват да повишат. 

Дейностите се оценяват чрез въпросници, статистически данни от посещения в 

блога/уебсайта/социалните медии, устна оценка по време на сесиите или срещите или 

неформални дейности. В случай на по-млади участници, оценката на дейностите се 

организира от младежки работници и преподаватели при подготовката, обработката и 

оценката на опита въз основа на предварително разработени планове. 

 

Профили на участниците  

Всички организации, включени в това 

проучване, фокусират вниманието си 

върху млади хора от нисък социално-

икономически произход или групи от 
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средната класа, студенти от градските и селските райони, младежи с мигрантски или 

бежански произход. Някои организации заявяват, че възнамеряват да включат по-

млади хора между 6 и 12 години, докато други работят с по-широк диапазон от 

възрасти. В Италия организациите се опитват да включат непридружени непълнолетни 

чужденци, търсещи убежище и млади хора, обхванати  от службата за социални 

услуги. В Унгария НПО се съсредоточават особено върху включването на предимно 

ромски младежи, живеещи в населени места, и деца, които са изолирани от 

семейството си, главно поради малтретиране 

или пренебрегване. Участниците в дейностите 

в испанските организации също са от по-

ниската средна класа с изявено участие на 

жени. Гръцките организации също имат 

участници с по-малко възможности, изправени 

пред икономически трудности, ЛГБТИ+ 

младежи, жертви на насилие или млади хора 

извън заетост и образование. В българските 

организации профилът на целевите групи са 

хора от селските райони, музиканти-творци, художници, студенти, младежи, изправени 

пред социално изключване и хора с по-малко възможности. Всички организации се 

опитват да ангажират хора, които се интересуват от култура и в някои случаи успяват 

да привлекат голям брой участници годишно. 

 

Добри практики с техники за включване  

В нашето проучване повечето от организациите споменаха, че работят с неформални 

методи, за да овластят своите младежи и да им дадат възможност да бъдат активно 

включени в своите общности. Организациите ни предоставиха широк спектър от 

методологии и техники, които прилагат за постигане на социално включване. Тук ще 

посочим най-често споменаваните отговори. Като начало организациите подчертават 

важността на моделите за подражание, когато става въпрос за младите хора. В същото 
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време в няколко отговора се подчертава значението на различни художествени 

инструменти, като музика и театър, за включване на хора с различен произход и 

създаване на връзки между тях. Много от организациите се фокусират върху 

културното наследство, не само от гледна точка на теорията и знанията, но и като 

организират посещения на място за постигане на културен ангажимент. Различни 

организации организират посещения на културни, исторически и туристически обекти, 

национални вечери за междукултурно изследване. Това са проекти, които целят 

откриване и преоценка на жизнените среди, свързващи миналото с настоящето, 

включвайки старите паметници или съвременното (уличното) изкуство. 

Организирането на пешеходни обиколки и фотоконкурси, свързани с местната 

общност, се считат за дейности, които повишават интереса на младите хора. 

Организации, използващи различни форми на разказване на истории, заедно с 

дигитални инструменти като видео, музика или звукозаписи, са видели, че участниците 

стават отговорни граждани, които зачитат различните културни идентичности. Други 

предлагат насърчаване на издръжливостта чрез културни преживявания или 

преживявания, които включват спортни дейности.В нашето проучване повечето от 

организациите споменаха, че работят с неформални методи, за да овластят своите 

младежи и да им дадат възможност да бъдат активно включени в своите общности. 

Организациите ни предоставиха широк спектър от методологии и техники, които 

прилагат за постигане на социално включване. Тук ще посочим най-често 

споменаваните отговори. Като начало организациите подчертават важността на 

моделите за подражание, когато става въпрос за младите хора. В същото време в 

няколко отговора се подчертава значението на различни художествени инструменти, 

като музика и театър, за включване на хора с различен произход и създаване на връзки 

между тях. Много от организациите се фокусират върху културното наследство, не 

само от гледна точка на теорията и знанията, но и като организират посещения на 

място за постигане на културен ангажимент. Различни организации организират 

посещения на културни, исторически и туристически обекти, национални вечери за 

междукултурно изследване. Това са проекти, които целят откриване и преоценка на 

жизнените среди, свързващи миналото с настоящето, включвайки старите паметници 

или съвременното (уличното) изкуство. Организирането на пешеходни обиколки и 

фотоконкурси, свързани с местната общност, се считат за дейности, които повишават 
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интереса на младите хора. Организации, използващи различни форми на разказване на 

истории, заедно с дигитални инструменти като видео, музика или звукозаписи, са 

видели, че участниците стават отговорни граждани, които зачитат различните културни 

идентичности. Други предлагат насърчаване на издръжливостта чрез културни 

преживявания или преживявания, които включват спортни дейности.  

Проблемно базираното обучение също е широко използвано, както и семинари и 

взаимно обучение. Овластяването на младите хора чрез редовни срещи, офлайн или 

онлайн, също се считат за много важни, тъй като комуникацията и изграждането на 

екип са първа стъпка към ангажираност. В следващата част от нашата работа ще видим 

по-конкретно работата по приобщаването, която се извършва в организации в страните 

партньори. 

В Унгария организациите, включени в нашето проучване, фокусират работата си върху 

запознаването с ромската култура, така че участниците могат да открият традиции, 

изобразително изкуство, музика, храна и история чрез практически обиколки, за да 

опознаят творчеството на ромските художници в различни региони. Техника за 

включване, предложена от унгарските организации, е също създаването на стенописи, 

където фасилитаторът води групата да работи по обща тема, свързана с всеки от 

участниците, да дефинира послание като води упражнения (разговори, драма, 

неформални образователни упражнения и др.). 

Испанските организации също 

предложиха стаи за бягство и мулти-

приключенски неформални дейности. 

Испанските организации ни запознават с 

методологията на „културен паспорт”, 

която отваря нови хоризонти за младите 

хора да изследват нови места и култури 

чрез практически дейности. Предлагат се и 

дейности, свързани с археологически обекти, музеи и други културни обекти, 

организирани по интересен начин за младите хора и динамични игри и активно 

участие.  
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Това, което се счита за добра техника за включване от италианските организации, е 

задълбочаването на "реципрочния майевтичен подход", който дава възможност на 

участниците да използват собствения си опит и интуиция, като отправна точка за 

изграден диалог. Участниците могат също да използват разказване на истории и да 

създават свои собствени истории и свои собствени материали (песни, изображения, 

спомени) като инструмент за отключване на културни дискусии. 

Гръцките организации подчертават значението на езиковите/културните дейности и 

провеждането на езикови курсове за бежанци и мигранти, за да се насърчи 

интеграцията. По време на бежанската криза в Европа и по-специално в Гърция, много 

учители са местни доброволци, които в същото време използват езика като средство за 

комуникация за обмен на културен опит и създаване на връзки, които ще доведат до 

културно приобщаване. Това е и начин да се помогне на най-младите да научат 

английски или местния език, за да имат по-добри възможности за работа. Успоредно с 

това в процеса на обучение те включват различни неформални методологии като 

дебати, дискусии, игри и други, за повишаване на информираността и мотивацията на 

обучаемите. Български организации предлагат като инструмент за включване 

техниката на арт терапия. По време на такива работилници групите работят по 

театрални техники, импровизация, форум театър, музика и други методики, които 

обхващат взаимодействието на всички страни и поддържат интереса на целевата група. 

Участниците продължават да бъдат активни във всички етапи на дейностите и споделят 

своя опит с други младежи.  
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Ключови аспекти на техниките, които ги правят добри 
практики.  
 

В тази част на проучването, ще преминем през различните техники и стратегии, които 

повишават въздействието на работата на организациите. Най-важните аспекти на 

техниките, които ги превръщат в добри практики според заинтересованите страни, са 

насочени към мотивация, формиране на екип, самоизразяване и придобиване на знания 

чрез опит. Участниците трябва, по тяхно мнение, да са част от процеса по създаване на 

дейностите, така че креативността и увереността да бъдат подсилени, а мотивацията 

максимизирана. Близостта и връзката с участниците и техните настоящи притеснения 

може да бъде изградена чрез дългосрочни дейности, чрез които всички се опознават  

по-добре и започват да харесват да прекарват повече време заедно. Метод за 

изграждане на доверие е делегирането на отговорности; участниците имат нужда да 
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имат водеща роля, така че да еволюират на много нива след преживяването. Те трябва 

да поемат роли като работят в групи в рамките на големия екип, например 

изследователски, дизайнерски и комуникационен екип. Така участниците се научават 

да уважават тези роли и работят креативно.  

Работейки по тема като културата, трябва да 

признаем значението на това да се учим от миналото. 

В същото време използването на методи, които 

правят участниците част от действието, им помага да 

разменят ролите си по време на дейностите и да 

преживеят темата по-дълбоко. Това, което също 

помага за повишаване на интереса на участниците, е 

използването на модели за подражание, хора, които 

допринасят за културното наследство или които са включени в тяхната местна 

общност. Това могат да бъдат възможности, при които различни етнически или 

религиозни групи, живеещи в една и съща общност, могат да се съберат и да станат 

част от конструктивен диалог, който ще помогне на участниците да преодолеят 

бариери като стереотипи, предразсъдъци и да работят заедно за премахване на 

изключването.Работейки по тема като културата, трябва да признаем значението на 

това да се учим от миналото. В същото време използването на методи, които правят 

участниците част от действието, им помага да разменят ролите си по време на 

дейностите и да преживеят темата по-дълбоко. Това, което също помага за повишаване 

на интереса на участниците, е използването на модели за подражание, хора, които 

допринасят за културното наследство или които са включени в тяхната местна 

общност. Това могат да бъдат възможности, при които различни етнически или 

религиозни групи, живеещи в една и съща общност, могат да се съберат и да станат 

част от конструктивен диалог, който ще помогне на участниците да преодолеят 

бариери като стереотипи, предразсъдъци и да работят заедно за премахване на 

изключването.  

Това, което е от голямо значение, е сътрудничеството и участието на професионалисти 

(художници, археолози или служители, свързани с културата) в културната дейност. 
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Като ключова фигура за успеха на техния проект, унгарска организация предлага 

сътрудничеството между младите хора и младежките работници по техния проект. 

Общите решения между всички страни по проекта носят положителни резултати и по-

добро въздействие. Използването на общностно изкуство се счита за елемент, който 

укрепва развитието и участието на общността, тъй като различни аспекти на живота на 

общността се представят чрез изкуствата. Изкуството е признато за мощен инструмент 

за социално включване. Включването на различни страни като училищни класове, 

групи от родители, професионални художници и културни институции в проекти също 

засилва сътрудничеството между тях. Връзките, създадени с местните институции, са 

освен това много важни, тъй като помагат на младите хора да останат активни след 

края на програмата, в която са участвали.  

Освен това много важна част от 

техниката е отношението на самите 

преподаватели, обучители, младежки 

работници и координатори. Според 

заинтересованите страни, възпитателят / 

младежкият работник / обучителят / 

координаторът трябва да притежава 

чувствителност и високи комуникационни умения, да използва нетехнически език, да 

включва млади хора, да изгражда доверие сред екипа, да насърчава участниците да 

дават пространство за експериментиране и да говори с тях по начин, който им 

позволява да изградят самочувствие. Много организации изтъкнаха използването на 

дигитални инструменти, съвременни език и референции, докато работят с младежи. 

Младите хора се чувстват по-близки до ръководители, учители, възпитатели, младежки 

работници, които могат да общуват и да ги разбират. По този начин се предлага 

използването на социални медии, инструменти за виртуални изложби, запознаване с 

художници от цяла Европа и създаване на списания, където младежите могат да 

популяризират работата си и да чувстват, че могат да покажат своите постижения.  
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Общи предизвикателства 

Това, което младежите признават, е, че в работата с млади хора има различни 

предизвикателства, които те трябва да прегърнат и приемат. Може да има 

предизвикателства относно нагласите на участниците или практически въпроси, като 

липса на финансиране или предизвикателства, които могат да се появят по време на 

самия процес. Повечето младежки работници са съгласни, че липсата на мотивация, 

увереност или интерес у някои участници са най-често срещаните предизвикателства, 

като разбира се има и случаи, при които участниците имат много високи очаквания и 

преподавателите трябва да обосноват сериозно идеите си. В същото време ежедневните 

въпроси засягат участниците, поради което те не са постоянно фокусирани върху 

програмите или не могат да се включат в тях. Друго предизвикателство, което често се 

споменава от организациите, участващи в това проучване, е трудността при включване 

на хора с по-малко възможности, особено в случаите, когато младите хора нямат 

уредено жилище. Също така, настоящата ситуация на пандемията, която принуди 

организациите да работят дистанционно и да установяват комуникации онлайн, 

затруднява още повече контакта и взаимната ангажираност.  

Отговорът на младежките работници на въпроса за предизвикателствата, пред които са 

изправени в проектите си с млади хора, обикновено се отнася до ангажираността. Това, 

което намират за много полезен инструмент, са дейностите за изграждане на екип; по 

този начин могат да бъдат предотвратени конфликти или фрустрации. Освен това 

честото искане за обратна връзка от участниците, искане за тяхното мнение също ги 

кара да чувстват, че тяхното участие и ангажираност са важни и оценени. 

Струва си да се спомене, че въпросниците показват, че младежките работници са много 

мотивирани и се учат да преодоляват предизвикателствата. Те осъзнават, че работата с 

хора и чувства означава, че не можеш да предвидиш всичко; ето защо наблюдението, 

импровизирането, оценяването и поддържането на връзка с участниците са стратегии, 

които работят за развитието на участниците, за организацията, която изпълнява 

програмата, както и за обществото, в което програмата в крайна сметка има за цел да 

внесе промени. В заключение, различните организации, участващи във всяка страна, ни 

помагат да имаме цялостен поглед върху рамката, както и техниките и стратегиите, 
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чрез които се насърчава културното ангажиране. 

 

Част 3. По-задълбочен анализ – 
казуси от Европа  
В третата част от проучването, ние ще представим по-дълбок анализ на казуси и 

дейности, които са значими за инициативата 25до25. Избрахме няколко проекта, които 

се считат за добри практики от цяла Европа, като показват как можем да реализираме 

културни дейности, за да включваме млади хора. Представените проекти, използват 

иновативни техники за социално включване, обучение и младежко ангажиране. Ще 

поставим ударение на използваните техники и ще генерираме иновативни предложения 

към онези, които работят по темата за културното ангажиране. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЗУСИ 

Ballarò Busker фестивал в Палермо, Италия  

За контекста  

Ballarò е исторически пазар в 

регион Albergheria в Палермо. 

Място с богата история, символ 
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на приемане и интеграция, смесител на култури, цветове, храна и миризми. Място, 

уникално както в исторически план, така и по отношение на поколенията, но в същото 

време пренебрегвано в продължение на много дълго време. Общината преди около 

десетилетие започна преустройство на района и възнамеряваше да внесе нова ера в 

квартала чрез културни инициативи.   

Повече информация за казуса  

Местен комитет, съставен от доброволци, по време на среща на жителите в квартал 

Баларо, пое инициативата и организира международния уличен фестивал на изкуството 

в Палермо. Комитетът реши да създаде фестивал, в който местната общност ще бъде 

напълно ангажирана, като в същото време ще има възможността да създаде нов път за 

популяризиране на красотата на квартала. Основната цел на инициативата на 

фестивала беше да преквалифицира историческия пазар на Баларо, като същевременно 

насочи прожекторите към неговите исторически красоти и покаже на туристите, 

жителите и публичните власти древните корени и потенциала на място, което 

обикновено се разглежда като занемарено и деградирало. Започна обновяването на 

пазара, където се включиха всички жители (от възрастни до деца). По улиците се 

провеждат работилници за деца и младежи. Местните активисти, живеещи и работещи 

ежедневно на мястото, са включени и овластени чрез фестивал, който промени имиджа 

на района. Местни и международни артисти, занаятчии, циркови артисти, музиканти, 

театър и поезия са там, а историческият пазар на Ballarò представя и подчертава 

неговите исторически красоти. Изграждат се нови взаимоотношения и синергии между 

жителите на района и останалата част от града. В същото време младите хора в Баларо 

се превръщат в двигател на културната промяна. 

 
Защо този казус е добра практика 
Международният уличен фестивал на изкуството в Палермо ни показва как изкуството 

във всичките му изрази, с връзката между местните актьори, може да бъде мощен 

инструмент. Освен това ни предоставя информация как да създадем регенеративен 

процес, при който младите хора, дори и да с беден и маргинализиран произход, като 

например пазара на Ballarò, могат да бъдат част от динамична и международна 

реалност. Място, където могат да усетят главните действащи лица, което им помага да 
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открият културата на региона, където научават за занаяти, изкуство и история. След 

като успеят да придобият нова представа за своя регион, те могат да станат активни 

членове на общността и да направят културна промяна, задвижена отдолу нагоре. 

 

 

Проект ЧуйМе (HearMe): Реализиран в Словения, 
Виена и Сърбия  
За контекста  

Проект HearMe е инициатива, която се реализира в три различни музеи в три страни 

(Националната галерия на Словения, Музея Итория на изкуствата във Виена и Галерия 

Matica Srpska в Сърбия). Градовете на тези музеи са Любляна, Виена и Нови Сад, чиито 

икономики са един от основните източници на доходи тези три страни: Любляна и 

Виена са столиците и икономическите сърца на своите страни, а Нови Сад е вторият по 

големина град в Сърбия и най-важният икономически център след Белград. Те имат 

население от 292 988, 1,8 милиона и 360,925 съответно (данни от 2019 г.), от които 

58 000, 250 000 и приблизително 80 000 са младежи, които са основната целева група 

на този проект.   
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Проектът HearMe е част от под-програма на Culture с продължителност 17 месеца, от 

април 2016 г. до септември 2017 г. Той цели да доближи културата до младите хора 

чрез различни уъркшопи в три европейски музея. Методологиите в проект ‘HearMe’, 

който ще бъде представен по-долу, имат за задача да увеличат притока от млади 

посетители към европейските музеи и това е интересно за матрицата от културни 

дейности.  

Повече информация за казуса  

Както бе споменато по-горе, този проект се опита да даде отговор на проблема, с който 

се сблъскват музеите при привличането на повече млади хора към дейността си. 

HearMe е нова методология за работа с млади хора в музеите и се основава на 

постоянните опити за повишаване на интереса им към такива места. Работният екип на 

проекта създаде схема на работилница, която може да бъде адаптирана към различни 

музеи, среди и колекции, съобразно културата и социалната динамика.  

За да постигне горното, проектът прилага методлогия 'BRICKme'', която означава 

„Методлогия за изграждане, гъвкавост, иновация, съвместно създаване и знания“ 

/‘Building Resilience Innovation Co-creation Knowledge Methodology’/. Методлогията е 
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разделена на 6 фази, които са следвани и тествани във всички страни по проекта. В 

началото музеите отговарят на въпроси, които се отнасят до техните очаквания за 

проекта, с цел да се създаде общо разбиране за 

потребностите. Във втората фаза, музеите избират хората и 

методите, с които ще работят, за да подобрят своите меки 

умения като критично мислене, решаване на проблеми, 

екипна работа, конкурентност, междукултурен диалог и 

културна осъзнатост. След това се проведоха семинари за 

отворен арт диалог (с млади участници), за да бъдат 

разгледани въпроси от сорта на натиск от страна на 

връстници, миграция, липса на солидарност и 

съпричастност и други. В четвъртата фаза се проведоха 

обучителни работилници за младежи, дискусионни групи и 

функционални тестове. Последните две стъпки от тази 

методология бяха насочени към бъдещи опити за прилагане 

на подобна работа. Работният екип посвети фаза 5 и 6 за 

създаване на устойчив методически прототип според 

обратната връзка и оценката, която се получи от участниците и хората, участващи в 

различните етапи. Накрая, опитът на хората, участвали в семинарите, бе документиран, 

за да се повиши ангажираността с успеха на проекта.  

В трите музея, в които беше реализиран проектът, бяха използвани различни дейности, 

но всички те използваха същите методологични стъпки, както беше споменато по-горе. 

Иновацията на проекта е, че младите хора бяха помолени да използват своите 

смартфони, за да споделят своите творчески резултати, произведения на изкуството на 

музея и други свързани резултати от проекта. Основната цел на проекта беше да 

включи младите хора, но проектът имаше паралелна цел да даде възможност на 

музейните педагози, за да повишат своите умения и компетенции за приобщаване на 

млади хора в музеите.   

Методологията на проекта използва дебати и игри в рамките на различните уъркшопи. 

Визуални изкуства бяха свързани със съвременни социални проблеми в рамките на 
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уъркшопите, които бяха с продължтелност от 90 до 240 минути, а уменията бяха 

развивани посредством забавен игрови процес на учене. Например, 'LEGO SERIOUS 

PLAY open source' бе използван. Строенето с LEGO блокчета се свърза с модела на 

мислене на участниците и с въпросите, които изникнаха в тях, чрез последващ дебат, 

наречен „връзка между ръката и съзнанието". Също така DESIGN THINKING' 

методология бе използвана и такива инструменти като смартфони, социални мрежи, 

“mentimeter”, емпатийна карта и други бяха вкарани в употреба. Макар че различните 

музеи организираха различни уъркшопи, те използваха едни и същи модели и 

методология.  

Защо този казус е добра практика  

Този проект представя различни прилики с проекта 25 на 25. И двата проекта се 

фокусират върху увеличаването на ангажираността с културни дейности, дават нов 

поглед върху значението на културното наследство и подчертават значението на 

културното образование. Много е важно да споменем, че чрез проекта HearMe младите 

участници имаха възможността паралелно да учат по различни нови теми, свързани със 

социални въпроси като миграция, различни култури и гледни точки в европейския 

контекст. Този проект използва иновативни техники за културно обучение за млади 

хора чрез неформални образователни ресурси.  

 

Годишна училищна изложба Towner: Принос за 
популяризиране в Обединеното кралство. 
 
 
Относно контекста 
 
Този казус се развива в района на Източен Съсекс, където почти едно на всеки пет деца 
живее в домакинства, лишени от доходи. Бедността и социалното изключване са 
основни пречки пред постиженията на значителен брой деца и млади хора в източен 
Съсекс. Децата и младите хора съставляват около 23% от населението на източен 
Съсекс. Семействата в селските райони също могат да бъдат в неравностойно 
положение поради лишенията в там и лошия достъп до услуги. Въпреки че има 
множество инициативи за подобряване на качеството им на живот с много значителни 
постижения, детската бедност, ниските образователни постижения и ниските стремежи 
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остават в части от окръга. Източен Съсекс е средно под националното и регионалното 
ниво на Key Stage 2, GCSE и A Level. Бяха създадени много нови възможности за 
учене, особено за образованието на възрастни, но предлагането не е еднакво в целия 
окръг. Особено селските райони трябва да бъдат приоритизирани. 

 

 
 

Инициативата е част от по-широкия проект Perspectives (Перспективи), който е 

резултат от сътрудничеството между East Sussex Youth Offending Team (YOT) и 

Towner, наградена галерия за съвременно изкуство, която има за цел да предостави 

достъпни, обогатяващи културни преживявания на „труднодостъпни“ групи. С 

подкрепата на Artswork, които работят с организации, за да помогнат за увеличаване на 

тяхната ангажираност с деца и млади хора в цялата страна, проектът беше възможност 

за повишаване на осведомеността за различни инициативи и предполагаеми бариери, 

които съществуват пред участието на младите хора в културни организации, особено 

младите хора в младежката съдебна система, които са едни от най-трудните за 

достигане и най-предизвикателни за ангажиране и работа в партньорство за 

преодоляване на тези бариери. 

 

Повече информация за казуса 

 

Годишната училищна изложба: Проектът за принос на популяризиране беше част от 
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програмата за партньорство между Towner и екипа за младежи нарушители в Източен 

Съсекс (YOT). Годишната училищна изложба на Towner (ASE) се провежда от пет 

години и включва училища от целия окръг, които разглеждат произведения от 

колекцията и правят свои собствени съвместни отговори на произведенията, които да 

бъдат показани в галериите. За ASE за 2013 г. над 1000 деца и младежи от цял Съсекс 

бяха вдъхновени от колекцията „Хора и портрети“ и това беше първата година, когато 

групите за обхват на Towner бяха помолени да участват в изложба заедно с училищата. 

 

Проектът YOT имаше за цел да създаде съвременна творба около портретите и да 

предостави на група млади хора опит за участие в публична изложба. Работата имаше 

за цел да подчертае значението на „ориентирания към потребителя“ подход, даващ 

приоритет на текущата и устойчива ангажираност с рисковите групи. Тази програма за 

партньорство е част от по-широка национална инициатива за намаляване на 

повторните престъпления чрез Програмата за интензивен надзор и наблюдение (ISS) на 

Съвета за младежко правосъдие (YJB). Екипът за популяризиране на Towner и 

поръчаните художници ръководеха културни дейности всяка седмица от 2006 до 2014 

г. в уникална среда за млади хора, които не са ангажирани с учене, която не 

възпроизвежда основното образование. Тази съществуваща връзка позволи развитието 

на проекта ASE: Outreach Contributions. 

 

Младите хора бяха наети за този проект чрез техните графици за задължителни 

дейности, въведени като част от техните съдебни разпореждания на ISS. Младите хора 

с поръчка на ISS имаха задължителен ангажимент за до 25 часа дейност на седмица с 

YOT, а работата с Towner предлагаше 2 часа, един следобед на седмица. В обществена 

зала в галерията им беше дадена възможност да се включат в множество дейности, най-

популярните от които обикновено бяха графити и печат на тениски. Груповият проект 

на YOT, разработен за Годишната училищна изложба, беше да пресъздаде портрет от 

19-ти век от колекцията Towner, увеличен и използвайки съвременни материали, 

включително спрей боя, обикновено използван от художници на графити. 

 

Проектът успя да разработи начин на работа, който позволи на всеки участник да бъде 

успешен и да представи завършен артистичен продукт, благодарение на това, че 
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младите хора реагираха на начина, по който работят, и аспектите, в които се чувстваха 

уверени. Преобразявайки една от по-старите картини в колекцията в произведение, 

нарисувано със спрей, младите хора можеха да оценят както оригиналната маслена 

картина, така и средата, избрана за новото произведение. Младите хора можеха да се 

свържат с картината повече, след като беше в среда, с която можеха да се 

идентифицират. Обществените посетители на изложбата Annual Schools приеха 

работата по-положително, отколкото проектът първоначално очакваше. Реакциите и 

коментарите за работата бяха всички положителни и като окачи тази мащабна работа 

на прозореца на Towner, тя изтъкна работата за популяризиране на по-широката 

общност и насърчи посетителите да влязат. 

 

Защо този казус е добра практика 

 

Този казус е уместен за проекта 25 на 25, тъй като предоставя пример за това как 

партньорствата между местните власти, училищата и културните организации могат да 

включат подобни целеви групи като младежи правонарушители в съдебната система, 

които идват главно от неравностойно положение, изправено пред бедност и социално 

изключване, в културни дейности. Този проект помогна на младите хора да станат по-

ангажирани в училищните дейности, да станат по-уверени и да ценят изкуството и 

културата, той подобри тяхната ангажираност в по-широката общност, като 

същевременно облагодетелства тяхната общност и местната област чрез повишаване на 

осведомеността и привличане на повече посетители на изложби. Подобни дейности 

могат да се изпълняват в контекста на 25 на 25. 
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Wild Eye на Скарбъроу - природният туризъм на 
Скарбъроу 
 
 
 
Относно контекста 
 
Този казус се развива в провинциалния град Скарбъроу, Северен Йоркшир, 

туристически крайморски град, който привлича голям брой местни туристи годишно. 

Липсата на инвестиции в по-широките образователни и инфраструктурни услуги 

означава, че зависимостта от туризма е ограничила културния растеж и развитие на 

града през последните години. Градът е периферно разположен и физически ограничен 

от брега и националния парк North York Moors, а свързаността както със Скарбъроу, 

така и с града и квартала е слаба. Това води до по-дълго време за пътуване до и от 

Скарбъроу и ограничава възможностите за жителите на града (86% от населението в 

трудоспособна възраст живее и работи в района). Младежкото население на Скарбъро е 

47%, от които 52% са NEET. 

 

Скарбъро регистрира високи нива на лишения в сравнение със средното за региона по 

отношение на „среда на живот“; образование; назначаване на работа; здраве и доходи. 

Районите в рамките на централно разположения Castle Ward в Скарбъроу страдат от 

особени недостатъци, като са сред 2% най-нуждаещите се райони в Англия и 10% най-

нуждаещи се от образование, работа, здравеопазване, жилища и престъпност. Тези 

високи нива на лишения в няколко области отразяват социалното и икономическото 

представяне на района, като икономиката с ниски заплати и ниските нива на 

образование, и промяната им може да послужи за намаляване на лишенията в 

дългосрочен план. 

 

На Скарбъроу бяха отпуснати £750 000 като част от Фонда на 

градовете. Ускорено финансиране за подпомагане на 

икономическото възстановяване на местния район. Четири 

проекта ще бъдат изпълнени като част от ускореното 
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финансиране, което градският инвестиционен план ще завърши чрез допълнителни 

интервенции. Един от тези проекти включва работа с Yorkshire Wildlife Trust, English 

Heritage и местния творчески сектор за създаване на първата платформа за наблюдение 

на природата „Wild Eye“ в замъка Скарбъроу. 

Още информация за казуса 

 
Wild Eye е вдъхновяващ проект за природа и изкуство, който обединява водещи 
художници с чудесни възможности за хората в района на Скарбъро и Уитби и 
посетителите да наблюдават и да се занимават с изключителната дива природа, 
намираща се по крайбрежието на Северен Йоркшир. Wild Eye е иновативен 
туристически продукт, фокусиран върху насърчаването на ангажираността с дивата 
природа и природните активи. Проектът има за цел да разнообрази този важен сектор и 
да помогне за удължаване на туристическия сезон в града. 
 
Проектът има за цел да развие по-добро разбиране на невероятната дива природа, 
открита по крайбрежието на Северен Йоркшир, чрез произведения на изкуството и 
събития, повишавайки осведомеността по проблемите около природата, 
биоразнообразието и изменението на климата. Wild Eye е разработен от наградената 
организация за изкуство и наука Invisible Dust и Yorkshire Wildlife Trust с подкрепата 
на Coast and Vale Community Action (CaVCA) и English Heritage. 
 
Wild Eye стартира през септември 2021 г., включвайки безплатни семейни събития за 
изкуство и диви животни в Уитби и в замъка Скарбъроу, което дава възможност на 
участниците да слушат звуците на делфини, записани от ученици от шести клас в 
Скарбъроу с акустичния артист Роб Макей и поредица от вдъхновени от природата 
подкасти, направени от звуковата артистка Лучия Сказокио, която говори с 30 местни 
жители за техните възгледи за морската среда. 
 
  
Като цяло ангажираността с младите хора чрез цифрови и публични срещи достигна 
значителни цифри. Това включва неформална младежка група, която предприе 
собствено проучване сред 30 тийнейджъри в четири колежа. Участниците включваха: 
младежката група Sidewalk, активисти на скейтпарка на закрито, младежи от културния 
сектор и членове на YMCA. Изчислено е, че десетки хиляди жители и посетители са 
били достигнати и поканени да допринесат за плановете и предложенията, които сега 
са приоритетни за включване в градския инвестиционен план за Скарбъроу. 
 
Бъдещите планове за Wild Eye включват разработването на пътека на открито от 
световна класа с нови, вдъхновени от природата произведения на изкуството по 
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крайбрежието на Северен Йоркшир от някои от водещите визуални артисти в 
Обединеното кралство, включително скулптура в замъка Скарбъроу от художника 
Райън Гандър, в партньорство с английско наследство; платформа за наблюдение на 
Porpoise на известния Marine Drive в Скарбъроу, сътрудничество с ферма за морски 
водорасли SeaGrown и място за наблюдение на природата от коловоза на стара 
железопътна линия между Скарбъро и Уитби. 
 
Защо този казус е добра практика 
 
Този казус е от значение за проекта 25 на 25, тъй като предоставя пример за това как 
партньорствата между местните власти, училищата и културните организации могат да 
включват подобни целеви групи като местни жители и млади хора, идващи от 
неравностойно положение, изправени пред бедност и социално изключване, в смесица 
от изследване на дивата природа и културни дейности. Wild Eye насърчи по-дълбоките 
връзки с природните активи, подобри ангажираността на младите хора с местната дива 
природа и им помогна да станат по-признателни за изкуството и културата, като 
същевременно облагодетелства общността и местния район чрез увеличаване на 
привличането на повече посетители, като по този начин подобрява местния туризъм. 
Подобни дейности могат да се изпълняват в контекста на 25 на 25. 

 

Фондация Open Space 
Foundation в България  

За контекста  
Този казус представя работата и опита на 

фондация Open Space в България, която от 

2008 г. разработва програма, провокираща 

творчеството и насърчаваща развитието на участниците чрез изкуство. От 2011 г. 

работят по програма за подкрепа на младежки инициативи, при която младите хора 

получават финансиране и супервизия за реализиране на своите проекти след обучение 

и постоянна подкрепа от страна на Фондацията. 

Фондация „Open Space“ в България работи с младежи от малките градове и селските 

райони, с ограничен достъп до културни и информационни дейности, младежи от 

етническите малцинства в района на град Велики Преслав, младежи от покрайнините 
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на София. Представената практика е пряко свързана с материалното наследство и с 

включването в практически, образователни и обогатяващи дейности на младежи в 

неравностойно положение. Може да се репликира на различни места със сходен успех.  

Повече информация за казуса  

Фондация „Open Space” разработва програма, която насърчава творчеството и 

развитието на участниците чрез изкуство. Фондация Open Space подкрепя талантите на 

България. От 2007 г. до 2012 г. организират Международен етноджаз фестивал в 

Родопите с над 380 артисти от 23 държави, над 30 уъркшопа и поне 400 души публика. 

От 2013 г. фондация „Open Space“ работи в град Велики Преслав в помощ на археолози 

и музейни работници при археологически разкопки в старата столица Преслав. 

Включват се млади хора от градовете и селските райони, за да се популяризира 

културно-историческият туризъм и местните хора да развиват капацитета си. 

Археологическите летни изживявания «Велики Преслав» се провеждат в община 

Велики Преслав, разположена в Североизточна България - столица на Първото 

българско царство. Руините на града днес са национален археологически резерват, 

който въпреки културно-историческата си стойност не е развит туристически обект. 

През летните месеци младите хора имат възможност да участват в различни културни 

дейности, които засилват нивото на тяхната ангажирнаост, повишават знанията им и 

разширяват уменията им. Младите хора могат да кандидатстват и да участват в местни 

проекти като: археологически разкопки в местността Велики Преслав, където могат 

директно да се включат в дейности с висока културна значимост и да повишат 

осведомеността си по темата. Така те могат да участват в лятната академия (безплатно) 

за деца и младежи в неравностойно положение, организирана от доброволци, 

участващи в археологическите разкопки и да се учат от тях и от професионалистите на 

обекта. Освен това младите хора могат да участват в художествени работилници в 

открити пространства и да изрисуват обществени пространства като пейки, кошчета 

или подстанции. Освен това младите участници участват в арт резиденции в България 

и други партньорски страни, за да споделят културен опит и да общуват с хора от 

различни среди. Сътрудничеството на младите хора с професионалистите (археолози 
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или художници) и местните жители им дава многоизмерна перспектива за културата и 

в същото време те се научават да уважават ценностите на местната общност в 

съответствие с динамиката на местните общества.   

Защо този казус е добра практика  

Този проект се счита за добра практика, тъй като има силно въздействие върху 

местната общност, като в същото време овластява участието на младите хора и тяхното 

ангажиране с културното наследство. Фондация Open Space предполага, че успехът на 

проекта е резултат главно от следните аспекти: мотивацията на екипа, пряката работа 

на младите хора с професионални артисти, постоянното проучване и обратна връзка от 

участниците и адаптирането към нуждите и изискванията на участващите хора. В този 

случай от изследването виждаме, че младите хора са пряко ангажирани в дейностите и 

играят активна роля в резултатите от тях. Младите участници научават за културното 

наследство, като присъстват в подобни дейности и са в пряка връзка с 

професионалистите в областта. Младите хора са силно овластени и насърчени да бъдат 

инициативни и проектът е проектиран според техните нужди.  

 

 

Актьорският проект: 
театър и интеграция на 
бежанци в Гърция.  
За контекста  

“Актьорският проект” е част от 

интеграционната програма “Metavasis”, която включва курсове по гръцки и английски 

езици, психосоциална помощ и правно консултиране, социални и културни дейности, 

курсове за професионално образование, професионално консултиране и подкрепа по 

финансови и данъчни въпроси.  
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Проектът има за цел да помогне на бежанците на възраст между 17-25 години да бъдат 

интегрирани в гръцкото общество, да подобрят комуникационните си умения и да 

преодолеят социалното изключване. Проектът се осъществи между ноември 2017 г. и 

март 2019 г. и се проведе на две фази, всяка по 10 месеца. Проектът използва театъра 

като основен инструмент за действие, за да се установят по-добри канали за 

комуникация между групата.  

Повече информация за казуса  
Проектът беше разделен на две основни фази на действие. На първия етап фокусът 

беше върху изграждането на доверие сред членовете на актьорската група. Във втората 

фаза фокусът беше върху развитието на по-добро разбиране на местния контекст, както 

и върху създаването на връзки с местната култура. 

В началото се провеждаха седмични срещи и бяха включени ролеви игри, 

импровизация и упражнения за тяло, така че членовете на групата започнаха да се 

опознават и да изразяват себе си. Театърът на тялото беше в основата на подхода, 

докато бяха включени ограничени диалози на родния език на участниците. Постепенно 

на участниците беше представена и гръцката митология, за да имат по-близък поглед 

върху гръцкото културно наследство. Някои от тези импровизации послужиха за 

основа на представление, разработено през третия триместър, което беше изградено 

около телесния театър и включваше ограничени диалози, водени на родния език на 

участниците. Участниците бяха запознати с гръцката митология по игрив и 

интерактивен начин, чрез игри, видеоклипове и други групови дейности. Във втората 

фаза беше взето решение за изпълнение на Одисея чрез групова дискусия. Това беше 

символично споделяне на собствените им пътувания от родните им страни до Гърция. 

Пиесата е изиграна на гръцки език, с опростени и адаптирани диалози, което е лесно 

разбираемо от публика от всякакъв произход. Спектакълът е разработен от членовете 

на групата с подкрепата на фасилитаторския екип, режисиран е от фасилитатора на 

групата и се проведе в местния театър „PK“.  

Защо този казус е добра практика 

Този проект се фокусира върху ученето чрез опит и прякото участие на участниците. 

Културата беше използвана като инструмент за интеграция, комуникация и изразяване. 



 

30                                             
 

Участниците, въпреки езиковите си умения, бяха включени във всички етапи на 

проекта, разбраха важността на собствените си изражения и се вдъхновиха от местната 

култура, за да споделят с другите своето собствено пътуване и история. Така по време 

на тези семинари чувството за принадлежност на участниците беше повишено. Всички 

участници имаха възможността да развият нови социални мрежи, връзки и 

приятелства. Седмичните срещи помогнаха за развитието на груповата съгласуваност. 

Поставянето на представление в края на всеки проектен цикъл засили чувството за 

принадлежност към групата и усещането за споделен ангажимент към обща цел. В 

същото време те обогатиха своите умения като активно учене, комуникация, увереност 

и междукултурен диалог. Този проект предлага междукултурен диалог между бежанци 

и местни членове в гръцкото общество. Той се стреми да съпостави меките умения, 

като комуникационни и лидерски умения, с резултатите от техните усилия, подобно на 

25 на 25. Най-важното е, че проектът представя нов аспект за това как използването на 

древногръцкия театър се превръща в инструмент за интегриране на не-гръцките 

граждани в гръцкото общество, както и доказва как културното наследство може да се 

използва като инструмент за насърчаване на ангажирането на млади хора в културни 

дейности в съвременен контекст.  

 

 

Уъркшоп, реализиран в Hodász, в рамките на 
„Социални иновации – нови методи“  

За контекста  

Този казус се фокусира върху изпълнението на няколко семинара в Ходаш, Унгария в 

рамките на проекта „Социални иновации – нови методи“. Основната целева група на 

тези семинари са ромските общности в района. Ромите са най-голямата малцинствена 

група в Унгария и в Европа. Въпреки вековното споделено наследство, 

дискриминацията, вкарването в ролята на изкупителната жертва и нетолерантността 

все още засягат сериозно живота на ромите. В Унгария, както и в други, населени с 
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роми страни в Европа, липсата на взаимодействие между общностите и познания за 

историята и културното наследство на ромите е основната причина за нетолерантност. 

За справяне с този широко разпространен проблем бяха предприети някои инициативи 

за развитие на местните общности в бедно село в Северна Унгария.  

Повече информация за казуса  

На 9 октомври 2018 г. в Ходаш, Унгария се проведе семинар, по време на който бяха 

представени най-добрите практики относно запознаването с културното наследство на 

ромите. В този контекст устойчивостта означава гъвкаво адаптиране към промените в 

общността и предоставя уникален подход за изследване на културното наследство на 

малцинствата. Културата на тези ромски общности, живеещи в социално слаби, често 

дори географски сегрегирани зони, остава почти непозната и многообразието на 

наследството се запазва само в изолирани, често маргинализирани общности. Ето защо 

представянето на успешни програми е от съществено значение за подхранването на 

ромската традиция. 

По време на организирания семинар участниците имаха възможност да научат повече 

за културното наследство на ромската култура и да обменят знания за местните 

реалности. По време на дейността посетителите имаха възможност да се впуснат в 

различни части на ромската култура и накрая да създадат обща представа за нея. По-

конкретно бяха представени 7 различни идеи. Първо, „Циганската краеведска колекция 

от Уйпещ” беше висококачествена изложба за ромската култура в Будапеща от 

създаването на столицата. Традиционната ферма и детска площадка Fahídi представи 

традиционната среда и занаятите в Чонград, Унгария. „Съкровището на моя дядо”, 

което беше програма за опазване на ценностите в селата, с участието на ромски и 

неромски младежи. Освен това бе представена и работата на организаторите в 

„Долината на изкуствата” – известен фестивал на изкуствата в Унгария с много 

традиционни елементи, включително ромското културно наследство. Те си 

сътрудничат с “Pro Progressione” независима организация, която изгражда мостове 

между различни области на изкуството, художници и актьори в културния живот, 

както на национално, така и на международно ниво, като внася допълнително 

въздействие в тяхната работа.  
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В края на семинара се проведе кръгла маса, в която участниците обсъдиха значението 

на подчертаването на културното наследство на всяка етническа група и 

популяризирането му по различни начини. Младите хора също се съгласиха, че има 

големи възможности за подкрепа на „ромския туризъм в Унгария“ като естествена част 

от селската реалност, гостоприемство и наследство.  

Защо този казус е добра практика  

Този казус се фокусира върху културата на малцинствата и значението на подкрепата 

за нейното изразяване. Това е пример за работа за диалог между различни култури, 

живеещи в едни и същи общности. По време на този проект младите хора имаха 

възможността да изпитат различни култури, да разширят хоризонтите си за учене, да 

разберат важността на културното изразяване и те станаха агенти на своя собствен 

процес на културно обучение. Струва си да се спомене, че от оценката на участието на 

младежи, които не са малцинства или мигранти в тази дейност, въздействието върху 

тях е по-скоро положително и те са придобили по-приобщаваща гледна точка и 

споделят по-малко предразсъдъци.  
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Доброволческа младежка работа и ангажиране с 
културно наследство  
За контекста  

Това е казус от изследване, което беше изпълнено в рамките на TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-

2012-0001, Национална програма за високи постижения – Разработване и управление 

на програма за сближаване на системата за лична подкрепа на студенти и 

изследователи във вътрешността ключов проект, субсидиран от Европейския съюз и 

Унгария и съфинансиран от Европейския социален фонд. През 2012 г. различни 

организации, работещи в областта на доброволчеството в Италия, създадоха 

практически ръководства и рамка за признаване, планиране и организиране на 

доброволческата работа в областта на културното наследство. 

Даването на възможност на младите хора да допринасят активно за популяризирането 

на културното наследство по творчески и иновативни начини има множество ползи 

според проучването: укрепва чувството за идентичност и принадлежност, подпомага 

личностното развитие на потенциал, ресурси и компетенции, както и активно 

гражданство и включване в мултикултурните общности и обществото.  

Ангажирането на младежта чрез доброволческа работа, заетост и местно 

предприемачество, инициативи за отдих, образование и обучение е жизненоважно за 

постигане на устойчиво, общностно и дългосрочно развитие с партньорства между 

различни заинтересовани страни и организации.  

 
Повече информация за казуса  

Инициативата Доброволци за световно наследство лансирана през 2008 г. в глобален 

мащаб с цел мобилизиране на млади хора и младежки организации за опазване и 

промоция на Световно наследство. Биват организирани младежки екшън лагери и до 

момента са обхванати повече от 2000 национални и международни доброволци. 

Проект Живи фонтани – съживяване на водните кладенци и езерца се изпълнява в 

периода 2007-2013 на пограничната програма за сътрудничество между Словения и 

Италия. Проектът предвижда възстановяването и позиционирането на 32 водни 

кладенци и малки езерца като паметници на културното наследство в трансграничната 
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карстова зона на общини Нова Горица, Miren-Kostanjevica Municipality (водещ 

партньор по проекта) и общини Šempeter, както и Sovodnje ob Soči/Savogna d'Isonzo и 

Doberdob/Doberdò del Lago от италианска страна. Инициативата включва активното 

участие на ученици от начално и средно ниво на образование в създаване на материали 

за културната и историческата ценност на водните кладенци. В допълнение са 

организирани образователни пътувания и събития (поезия, изкуство, концерти), така че 

историческите аспекти на културно наследство в лицето на водните кладенци да бъдат 

представени.  

Лагери за регионално възстановяване на културно наследство без граници, победител 

в наградата на ЕС за 2014 за културно наследство - Europa Nostra – в категория 

Образование, обучение и повишаване на осъзнатостта, представлява друг много 

простичък и успешен обучителен модел, създаден и развит от няколко ученици през 

2007 г. до национално ниво и след това чрез множество сесии в четири държави през 

2013 г., с широк набор от участници от Западните Балкани. Главните цели на 

инициативата са да използва културното наследство, за да изгради връзки между млади 

професионалисти, създаване на възможности за сближаване, като условие за мир и 

демокрация, и да съхрани традиционни занаяти и техники. Последният пример от 

списъка има за цел да предложи и насърчи дейности или проекти, свързани с 

възстановяване и развитие на наследство в контекста на местната общност, може да 

бъде открит в дейност на Union REMPART. Това обединение е член на Европейската 

асоциация за форумно наследство и на CCSVI (комитет за международна 

доброволческа работа), признат като формален обществен съюз от френските 

министерства на културата, младежта, образованието, социалните дейности и 

чуждестранните отношения. Техните конкретни действия по отношение на активите на 

културното наследство допринасят за планирането и местното развитие. Те повишават 

осведомеността и осигуряват обучение и образование относно културното наследство 

чрез участието на млади хора в колективни действия. 

Включването на младежта в дейности, популяризиращи културното наследство, е 

жизненоважно, както на национално, така и на местно ниво. В Албания например 
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младежите, въпреки че са голяма част от обществото, често се чувстват изключени от 

повечето политически и обществени процеси и са изправени пред различни 

предизвикателства, като безработица, проблеми с мобилността, липса на 

актуализирани образователни ресурси, липса на последователно участие на младите 

хора политики или програми. В съвместни усилия на местно и национално ниво 

Министерството на културата в Албания напоследък има за цел да изгради мрежа, 

наречена Приятели на културното наследство, включваща 166 основни и средни 

национални училища, които да участват доброволно в поддържането на обекти на 

наследството. По този начин се повишава отчетността и приносът на младежите към 

културното наследство, тъй като те се ангажират с идентифициране, съхраняване, 

опазване и популяризиране на сгради, които са наследство и паметници на културата в 

техните училищни райони.  

 

Защо този казус е добра практика  

Този проект се опитва да свърже доброволческата младежка работа с разговора за 

културното наследство. Подобно с нашата цел в проекта 25до25, те разработиха идеи, 

които подобряват междукултурното разбиране, насърчават граждански, културни 

ценности и ценности за участие и създават среда за обучение, като същевременно 

зачитат културното разнообразие.  

Културни събития и дейности, основани на пряко участие на младежта, насърчават 

основните права за достъп и участие в културния живот на обществото. Включването 

на младежи в различни културни проекти и дейности има незабавен трансформиращ 

ефект, превръщайки ги от обикновени потребители на културно наследство и културно 

пространство в доброволци, спонтанни, самомобилизирани, самоопределящи се 
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поддръжници, които стават част от споделена култура, която уважава и цени техния 

принос.  

 
 

  Културен парк ферма в Sette Cortili  
   
  За контекста  

Културен парк Ферма е идея, която стартира в историческия център на Фавара на 6 

километра от Valle dei Templi в Агридженто, на място, където градската структура е 

свързана с древната история. Районът е бил дом на различни етнически групи през 

годините като гърци, араби, Киарамонте, французи и испанци. От 60-те години на 

миналия век обаче старият град постепенно е изоставен. Там посетителите могат да 

намерят Sette Cortili, малки свързани дворове, някои величествени къщи с градини от 

арабски произход, които са били занемарени и започнали да се използват за нелегален 

трафик.  

През март 2010 г., след трагичен инцидент, започва реставрацията на някои сгради в 

Сете Кортили, което поставя началото на фермата, която с годините се превръща в 

един от най-посещаваните обекти на съвременното изкуство в Европа.  

Повече информация за казуса  

Културният парк Фермата не е нито музей, нито 

художествена галерия, той е културен център, в който 

се отдава значение на процеса и стойността на хората. 

Това е работилница за идеи и действия, с други думи: 

общност. Идеята на Farm Cultural Park се основава на 

обединението на изкуството и градската регенерация, 

както и на участието на млади хора, посетители, 

граждани, художници, интелектуалци, предприемачи. 

Постоянно се провеждат нови културни събития, 

откриване на художествени произведения и 
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регенериране на пространства. Различните части на парка имат различно име и нова 

концепция, докато поп артът и практиката за повторна употреба се използват основно. 

Основната цел е да образова младите хора, чрез вдъхновение и чрез развиване на 

критично чувство, което да ги направи по-добри граждани. Културните и автентичните 

ценности, свободата на мисълта, желанието да се направят възможни невъзможните 

предизвикателства са в центъра на проекта.  

 

  Защо този казус е добра практика  

Културният парк Ферма е пример за това как млади хора в неравностойно и 

маргинализирано положение могат да се включат в културното наследство на мястото, 

в което живеят. Като започва процес на градско регенериране на мястото и позволява 

на жителите му да бъдат активна част от този процес, Farm Cultural Park учи младите 

хора, че са възможни алтернативни житейски перспективи, че могат да използват 

културни възможности и че имат важна и проактивна роля в зачитането, оценяването и 

популяризирането на своето културно наследство.  

 

Заключения 

Това ръководство е предложение за организации и младежки работници, които се 

интересуват от реализиране на културни дейности като инструмент за младежко 

ангажиране и социално включване. Нашата основна цел беше да наблегнем на 

техниките за ангажиране на младите хора и най-добрите практики, за да създадем 

ръководство за организациите, работещи в тази област и да ги подкрепим да увеличат 

въздействието на дейността си. Възнамеряваме да окажем паралелно непряко 

положително въздействие върху целевите групи, които ще могат да изпитат тези най-

добри практики, методологии и техники, подчертани в ръководството. Читателите имат 

възможност да имат цялостно разбиране за културни дейности, използвайки различни 
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инструменти като изкуства, неформални дейности, екологични дейности и други, за да 

постигнат целта за ангажиране на младежта.   
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