
View web version

Newsletter #2

 

Втората година от изпълнението на
проект 25 до 25 предстои да започне!

Проект , насочен към млади хора и младежки организации, целящ фасилитиране на достъпа

до културни дейности за млади хора извън заетост  и образование, млади хора, живеещи в

маргинализирани контексти и оставащи изключени от  културни преживявания поради

социо-икономически причини.
 

Според определението на UNESCO, културното преживяване означава доброволно

включване в или взаимодействие с материално културно и природно наследство, с цел

съзнателно подобряване или разширяване на умения, знания и отношение.
 

Изхождайки от  тук, партньорите по проекта от  Великобритания, Италия, България,

Испания, Гърция и Унгария работиха и все още продължават  работата по разработването

на четирите интелектуални продукта на проекта.
 

Какво е свършено до момента?

Ръководство с най-добри практики в сферата на включването в културни

дейности в Европа

Партньорите работиха по първия интелектуален продукт  по проекта: Ръководство с най-

добри практики в сферата на включването в културни дейности в Европа, който ще бъде

завършен през февруари 2022.
 

Ръководството адресира липсата на инструменти и стратегии по темата за културното

включване и младежката работа, която бе установена по време на фазата на анализ на

потребностите.
 

Главната цел на проучването е да определи контекста, стратегиите и методологиите,

използвани от  младежки организации в сферата на културното ангажиране, чрез

фокусиране върху ефективното използване на културни техники и приложението на

въпросните методи сред младежи и младежки групи. За да направи това, консорциумът  по

проекта събра повече от  80 въпросника от  6-те страни партньори, участващи в проекта и

това позволи разработването на ръководство, което включва методологии, техники и

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

включване в Европа, резултат , който засилва въздействието на аналитичната работа,

която проектът  се старае да проведе.

Матрица с културни дейности в Европа
В същото време, екипът  по проекта започна работа по втория интелектуален продукт ,

Матрицата с културни дейности в Европа. На първо място, партньорите проведоха

проучване за подобни матрици и рамки, за да се възползват  от  международното

сътрудничество и добри практики на национално ниво; след това те определиха

техническите аспекти на матрицата. Културни преживявания бяха акумулирани от

партньорите на национално и местно ниво. В резултат  от  това, младежки и ориентиран

към потребителите визуален инструмент  предстои да бъде публикуван, включващ

потенциални културни преживявания в Обединеното Кралство, България, Гърция, Унгария,

Италия и Испания.
 

Матрицата 25 до 25 скоро ще бъде готова и ще бъде насочена към младежи извън

образование и работа, но също и към младежки работници, желаещи да научат  за

възможни културни преживявания в Европа и да се вдъхновят  да проучат  онези, които са

достъпни в техния регион от  една различна перспектива.

Бъдещи цели

Партньорите скоро ще започнат  работа по разработването на локализирана програма за

обучаеми и обучители, която ще бъде финализирана в края на 2022. Партньорите ще

създадат  една единна рамка за Европа, която ще бъде достатъчно гъвкава, за да

предоставя възможности за включване на специфични обучителни цели за всеки младежки

работник, който я използва за създаване на програма за неформално обучение

посредством културни дейности, позволявайки по този начин транснационално учене и

вдъхновяване на други да учат  за различните исторически и културни преживявания в

Европа.
 

Ключовият  резултат  от  проекта ще бъде дигиталната платформа 25 до 25, за която

партньорите вече подготвиха набор от  очаквания с цел да се започне изграждането на

основната ѝ структура. Платформата ще функционира като хранилище на всички проектни

инструменти и ще позволява, от  една страна, потребители младежи извън образование и

заетост  да създават  свое собствено обучително портфолио и да картографират  своите

културни преживявания, а от  друга страна, младежки работници да създават  свои

собствени локализирани обучителни програми, обхващащи културни възможности и

преживявания в техните зони или региони.

Включете се!

If you are a youth organisation interested in exploring new innovative tools and non-formal

teaching methodologies or a young person interested in discovering the cultural world across

Europe, get in touch with the national contact person of the project!
 

Партньори

 

Координатор

ASPIRE-IGEN GROUP LIMIT ED / Великобритания

www.aspire-igen.com

gareth.long@theopportunitycentre.com

alina.cosmulescu@theopportunitycentre.com

 

 

CESIE / Италия

www.cesie.org

silvana.oliveri@cesie.org

 

 

Hidak Ifjúsági Alapítvány / Унгария

www.youthbridgesbudapest.org

projects@youthbridgesbudapest.org

 

 

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ

НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО / България

www.cubufoundation.com

zinevart@gmail.com

 

 

DRAMBLYS / Испания

www.dramblys.org

all.ears@dramblys.org

 

 

HELLENIC YOUT H PART ICIPAT ION / Гърция

www.hellenicyouthparticipation.com

youth@hellenicyouthparticipation.com

 

 

INFORMAT ION T ECHNOLOGY FOR MARKET  LEADERSHIP / Гърция

www.itml.gr

isimitsi@itml.gr

Следете ни за още новини!

www.25by25project.com

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
 

25 до 25 – TДвадесет и пет културни преживявания до възраст двадесет и пет години
Номер на проекта: 2020‐1‐UK01‐KA205‐078737
Период на проекта: 30/09/2020- 30/03/2023
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