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PARTNER ORGANIZATIONS

КООРДИНИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

POLAND BULGARIA SPAIN ITALY

foyer-rural-cepage .com

Foye  Rural  CEPAGE  е  сдружение  с  нестопанска  цел ,  което  съществува  от  1987  г .  Познато  е  като  популярна  образователна  организация  и  допълваща  образователна
асоциация  в  държавните  училища .  Дейностите  му  се  състоят  в  работа  за  местно  развитие  чрез  насърчаване  по  всякакъв  начин  на  гражданското  участие .

adegua .com

ADEGUА  е  създадена  през  1996  г .  с
участието  на  всички  социални ,

политически ,  икономически  и
институционални  заинтересовани
страни  .  ADEGUA  е  местна  група  за
действие  с  богат  опит  в  различни
европейски  проекти  и  управлението
на   европейски  фондове  за  развитие
на  селските  райони .  Тя  също  така  е
домакин  на  Европейски
информационен  център  от  1998  г . ,

който  сега  принадлежи  на  мрежата
EDIC .  Асоциацията  насърчава
местното  устойчиво  развитие  чрез
разнообразие  от  местни  и
европейски  партньорства ,

inkubatorinnowacji .org

Fundacja  Inkubator  Innowacji  е
фондация  с  нестопанска  цел ,

разположена  във  Варшава .

Работим  предимно  на  местно  и
международно  ниво  

Членовете  на  организацията  са
предимно  млади  хора  и
специалисти  по  работа  с  младежи
и  деца ,  обединени  около  идеята
за  насърчаване  на
образованието  и  осведоменоста
на  младите  и  обществото  като
цяло  по   европейски  теми ,

подпомагане  на  хората ,

повишаване
на  активното  участие  на  младите
хора  в  обществения  живот .

indiegesta .com

IndieGesta  е
културна  организация ,  основана
в  Чекано  през  2001  г .  От
създаването  си  целите  бяха
многобройни :  насърчаване  на
културни  събития  и  насърчаване
на  различен  начин  на
гражданско  участие ,  за  да  се
подобри  живота  в  нашия  град .  За
19  години
дейност  IndieGesta  промотира
повече  от  100  събития ,  като  най-

важните  са  филмовият  фестивал
Dieciminuti , ' Imboscata ,  IndieJazz ,

Women  & Blus

Festival ,  Dieciminuti  Academy  и
много  други  дейности  в  областта
на  околната  среда  и
солидарността .

FRANCE

http://www.horizonti.eu/
 
Сдружение „Нови хоризонти“ е
регистрирано в Смолянския
окръжен съд през 2003 г.
Основната стратегическа цел на
New Horizons е да подготви
гражданското общество в област
Смолян да действа като
пълноправен член на
Европейската общност, към
която страната се присъедини
през 2007 г.

 

https://adegua.com/
http://inkubatorinnowacji.org/
https://indiegesta.com/


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРДИШНИЯ ПРОЕКТ

Този проект е продължение на предишното стратегическо партньорство EuroYouth MediaLab

strategic partnership (http://eym.foyer-rural-cepage.com/). Той е насочен към
изграждане на самостоятелност на съществуващите MediaLab групи, създаване на
нови, както и насърчаване на сътрудничеството между тези групи.

 

За да обобщим, участниците в предишния проект MediaLab изразиха необходимостта да:

- развият MediaLab в Европа чрез отваряне на проекта за нови групи;

- да получат обучение за използване на ефективни инструменти и методи за дългосрочно,

транснационално сътрудничество с помощта на цифрови средства;

- подобряване на качеството на младежката работа..

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГРУПАТА ?
Накратко това е група от млади хора, които се събират, за да обменят опит, учат и правят проучвания по различни
теми, като създават мултимедийни доклади, с цел да повишат гражданското си съзнание и въздействията, които
искат да имат върху своите общности. За да осъществят това, те имат подкрепата на организации, които предоставят
ресурси и им помагат да се срещнат с експерти
по темите, които ги интересуват.

http://eym.foyer-rural-cepage.com/
http://www.foyer-rural-cepage.com/medialab/


ДА  СЪЗДАДЕ  НОВИ  МЕСТНИ  ГРУПИ  И
ВКЛЮЧИ  НОВИ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА ДА ОТГОВОРИ НА
ТЕЗИ НУЖДИ, ПРОЕКТЪТ ИМА 4 ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

ДА  НАСЪРЧИ  ОБМЕНА  И
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО  МЕЖДУ

ГРУПИТЕ  MADIALAB  ВЪВ  ФРАНЦИЯ ,

ПОЛША ,  БЪЛГАРИЯ ,  ИТАЛИЯ  И  ИСПАНИЯ

ДА  ПОДОБРИ
МЛАДЕЖКИТЕ  УМЕНИЯ  ЗА  СЪЗДАВАНЕ
НА  ЦИФРОВИ  ТВОРБИ    И  НАГЛАСИТЕ

КЪМ  ЕВРОПЕЙСКОТО
ГРАЖДАНСТВО .  

ДА  ОБУЧИ  УЧАСТНИЦИ
ОТ  ВСЯКА  МЕСТНА  MEDIALAB  ГРУПА

ДА  РЪКОВОДЯТ  ДЕЙНОСТИ  ЗА
СВОЯТА  ГРУПА



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ
МЕСТНИ  СЕСИИ  НА  MEDIALAB  ГРУПАТА

По време на тези сесии младите хора ще участват в дейности, които са насочени към създаване на доклади
(събиране и анализ на информация, интервюта, видео или аудио материали, редактиране на статии...)

СЪТРУДНИЧЕСТВО  С  ДРУГИ  ГРУПИ
Транснационални сесии за създаване на доклади по общи теми от поне 3 партньорски държави.

1 - Въведение във фасилитирането и спецификата на младежката група MediaLab.

2 - Използване на цифрови инструменти за провеждане на съвместни дейности

ОБУЧИТЕЛНИ  ОБМЕНИ  ЗА  ФАСИЛИТАТОРИ  НА  MEDIALAB

МОБИЛНОСТ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  И  ОБМЕН  НА  ПРАКТИКИ  ЗА  ЧЛЕНОВЕ  НА  MEDIALAB

Да подобрят уменията си за правене на репортажи и активно гражданство



ДЕЙНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ

03  -  2020  -  Полша  -  Обучение
 Основи  за  фасилитиране  на

младежка  група  и  специфики  на
групите  MediaLab

07  -  2020  г .  -  Италия
Учене  и  обмен  на  практики

Създаване  на  доклад

10  -  2020  -  Франция  -  Обучение
Подобряване  фасилитирането

на  младежка  група

04  -  2021  г .  -  Франция
Учене  и  обмен  на  практики

Участие  и  включване



- умения  за  критично  мислене .

-  Капацитет  за  международно  сътрудничество  на  приемащите  структури  и  участници .

-  Дигитални  умения .

-  5  активни  MediaLab  групи .

-  50  млади  репортери .

-  Създаване  на  транснационални  доклади .

-  Меки  и  твърди  умения  в  правенето  на  видео .

-  По-самостоятелни  MediaLab  групи .

-  По-положително  отношение  към  европейските  проекти ;

-  споделяне  на  ценностите  на  Европейския  съюз ;

-  Участниците  са  по-подготвени  да  участват  в  управлението  и  активното  гражданството .

-  Фасилитатори ,  обучени  за  използване  на  методи  на  неформално  образование

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


