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Търсим поне
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младежки
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младежи в глобална
инициатива
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на развитието
октомври
декември
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Каним всички, които имат пряко отношение в
работата с млади хора – младежки организации,
младежки неформални групи, читалища,
училищни клубове и настоятелства, младежки
центрове и тъй нататък.

С какво
можем да
се включим?

ВАЖНО! Не разглеждайте дадените по-долу
примери нито като изчерпателни, нито като
организирани самоцелно и самостоятелно!
В идеалния вариант дейностите в рамките
на инициативата „Развиваме докрай 2015.
Младежкият начин“ ще бъдат част или
допълнение към редовните дейности на
вашите организации и групи!

ДОМАКИНСТВАНЕ НА ИЗЛОЖБА
Подготвили сме изложба със заглавие „Откъде идва
сладоледът?“. Изложбата съдържа 15 фотографии (хартиен
формат 54 см х 70 см), които проследяват част от пътя на
продуктите, които традиционно се съдържа в така любимия на
всички ни сладолед: шоколад, ванилия, захар, мляко и
пшеница. Всяка фотография е придружена с кратка
информация, като е налична и повече информация за всеки от
продуктите на цветни флайери. Налични са и ограничен брой
рекламни плакати на изложбата). Желаещите да домакинстват
изложбата трябва да имат необходимото пространство, в което
фотографиите да бъдат на разположение на посетителите в
рамките на поне 3 дни, като се гарантира запазването им.
Изложбата е създадена в рамките на проекта Map Your Meal.

ПУБЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ХРАНАТА

Всякакви интерактивни и публични дейности, свързани с популяризиране на идеята за
развитие и особено връзката й с храната – лов на съкровища, интерактивни игри, пазар
на местни производители, викторини и други дейности, които да са насочени към
младите хора. За реализирането на тези дейности можем да осигурим рекламни
шоколадчета, рекламни платнени торбички и някои информационни материали, както и
помощ в планирането и подготовката на дейностите. При желание за организиране на
пазар за продукцията на местни производители, можем да осигурим и финансова
помощ за наем на пространство и щандове. В идеалния случай по-голямата част от
публичните дейности ще се случат на открито.
Материалите са създадени в рамките на проекта Map Your Meal.
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С какво
можем да се
включим?

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

Насърчаваме
мислене
съвместяване,
за синергии. И
мислене извън
кутията!

Изберете едно или
няколко от нашите
предложения. Или пък
измислете свое!

Ако искате да организирате образователна дейност по глобални
въпроси, това ще е страхотно! На всички, изявили желание да
организират сесия или ателие по глобално образование, ще осигурим
в електронен и/или печатен вариант три наръчника с предложения за
методологии и упражнения по различни глобални въпроси,
предназначени все за млади хора. И разбира се, ще препоръчаме и
подкрепим процеса според нуждите и спецификите на конкретната
група. И тук е важно да не ограничаваме въображението си:
прожектирането на филм с дискусия например също е метод на
глобалното образование! Впрочем, дискусия на тема „Окей ли е да се празнува
Хелоуин?“, ако се фасилитира правилно, също може да е глобално образование!
Основният наръчник, използването на който насърчаваме, е
разработен в рамките на проекта Youth of the World.
ДОБАВЯНЕ НА ГЛОБАЛНА ТЕМА ВЪВ ВАШИ ДЕЙНОСТИ
Ако така и така организирате някаква дейност (обучение, семинар, среща, концерт,
конкурс, спортно състезание), има безброй начини, по които да го свържете с
глобалните въпроси и тези на развитието. С една страхотна група от млади хора преди
време генерирахме няколко такива идеи:
- Трябват ви цветя за някакъв повод? Може би местните баби могат да ви
помогнат с това – не е нужно да купувате цветя, транспортирани от Холандия!
- Организирате кафе пауза? Направете го без пластмасовите чашки. Помолете
хората да си донесат чаши от вкъщи – хем ще се чувства като у дома си, хем подобре за околната среда!
- Ще си говорим за предприемачество, лидерство и успешен бизнес? Нека
разнообразим малко добрите примери. Успешни бизнес иновации
има и в Африка, и в Азия, че и в България. Не е нужно пак да
дъвчем историята на Марк Зукърбърг…
Това са само примери. Заедно можем да измислим редица други
начини, по които да свържем местните си реалности с глобалните
проблеми. В случая е важно не само да го направим, но да го
обсъдим и осмислим – и това също е глобално образование!
Идеите са генерирани в рамките на проекта Youth of the World.
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С какво
можем да се включим?
ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ

Събираме мнения всякакви. Дайте възможност на младите хора да зададат въпросите
си, да изразят колебанието си, да изкажат позицията си. Какви са предизвикателствата
пред младите хора в глобален аспект? Какво правят правителствата по въпросите на
международното развитие? А какво правим ние? И редовните: В какъв свят искаме да
живеем, как да го направим и каква е отговорността ни? Начините на изразяване могат
да са най-различни – можем просто да изнесем голям лист хартия или плат (за
предпочитане – използвани, за да им дадем втори живот) и да оставим хората да питат,
отговарят и дискутират. А може да стане и в онлайн среда. А може да стане и чрез
рисунки, фотографии, истории, комикси, банери, анимации, влогове и още и още…
Ще разрпостраняваме гласът на младите хора чрез
информационните канали на проекта Youth of the World.
ВСЯКА ДРУГА ИДЕЯ
И всяко друго нещо, което доближава темите на развитието и глобалните въпроси до
младите хора и им дава възможност да разберат, помислят, осмислят, изразят, действат.
Ако искате да мислим за такива идеи заедно, можете да пуснете заявка и за обучение
на място тук.
Обученията по места се реализират в рамките на проекта Youth of the World.

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?
Важно е! Всички ние сме глобални граждани,
независимо дали го осъзнаваме, или не. Но е по
-добре да го осъзнаваме! Важно е да знаем
къде стоим в глобалния свят, как се свързваме с
глобалните проблеми, как можем да участваме
активно в развитието му.

Публичност. Ще публикуваме текстове, снимки,
видео и представяне на всяка организация и
група, която се включи в „Развитие докрай
2015“. Всички добри практики пък ще бъдат
включени във финалната книжка на проекта
Youth of the World, която ще излезе през януари.

Консултации, обучителни ресурси, идеи. Екипът
на С.Е.Г.А. събира креативност вече няколко
месеца, за да можем да я споделим с всички,
които се хванат да играят на това хоро с нас.
Предлагаме идеи, подкрепа, обучителни и
информационни материали и въобще една
креативна съвместна работа.

Мрежуване. Идеята ни е да създадем общност от
близко мислещи младежки организации и групи,
поради което ще насърчаваме мрежуване
онлайн и ще създаваме контакти. Ще поканим
някои от успешните практики и креативните
идеи на международната конференция Youth of
the World, която ще се проведе в София на 2 и 3
декември 2015 година.
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СОЦИАЛНИ СМЕ!
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