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През деня на 12 декември 20 ученици от различни части на страната ще обмислят и планират свои идеи върху глобални теми и ще
търсят отговори на въпроса какво можем да направим, за да допринесем поне малко за някои от глобалните проблеми като промените
в климати, социалната несправедливост, бедността, правата на човека и други. Те ще представят резултатите от своята работа пред поширока публика и ще се надяват на обратна връзка и окуражаване. Да им ги дадем – започваме представянията в 14:30!
Публичното представяне на учениците ще бъде финалната част на национална ученическа конференция, част многодишната
инициатива Changing Habits For Good, насочена към популяризиране на глобалното образование в образователната система и
овластяване на учениците да осмислят и разработват глобални теми. Проектът Changing Habits for Good се изпълнява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия.
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2015 година маркира края на инициативата „Десетилетието на ромското включване“. Шумно открита през
2005 година, тази инициатива свършва тихо, след като губеше скорост (и политическа воля) с всяка
следваща година. Защо не проработи Десетилетието? Какво научихме от него? Има ли надежда за ромско
включване в сегашния политически контекст?

Зала „Гъливер“

Отговори на някои от тези въпроси ще търсим на базата на 20-годишния опит на Фондация С.Е.Г.А.,
мненията на експерти и активисти от сектора, ромски студенти и медии.
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През последните години фондация С.Е.Г.А. работи по редица проекти, насочени към младите хора и особено към младежките
организации. Основен фокус на нашата работа бяха отварянето на младежките организации към някои важни за обществото ни
теми като междукултурен диалог и приемане, социално включване, обучение по права на човека и глобално образование. В
работата ни с над 100 младежки организации в различни части на страната натрупахме критичен опит за структурата, нагласите,
начинът на работа и хоризонта на младежките организации. Идентифицирахме някои ключови предизвикателства. В рамките на
тази среща бихме искали да ги споделим с вас и заедно да помислим за перспективите пред младежкия сектор в България.
В рамките на срещата ще споделим и някои успешни практики, сред които историята на един младежки център в Чепеларе,
реално създаден „отдолу-нагоре“. За него ще ни разкаже Невена Пашова, дългогодишен доброволец в дейностите на Фондация
С.Е.Г.А. и участник в обменната ни програма със САЩ Teach Democracy.
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През последните 10 години салсата се превърна в неизменна част от обученията и семинарите на Фондация
С.Е.Г.А. Участниците знаят! Започнахме да я предлагаме като алтернатива на след-семинарните вечери, а
после и като енерджайзър преди сутрешните сесии. Неусетно салсата се превърна в част от онова лепило, с
което изграждахме работещи групи през годините – чрез нея скъсявахме дистанции, превъзмогваме
различия в мненията, строяхме доверие. Емо и Боби от екипа на С.Е.Г.А. бяха мотора на този процес. Каним
ви да потанцувате с тях.
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В рамките на тази работилница ще разгледаме флиртуването не задължително като опит за установяване на
интимен контакт, а като преживяване. А както всяко преживяване, флиртуването (успешно или неуспешно) е
база, от която можем да научим нещо. По време на срещата ще помислим заедно с какви важни социални
въпроси и социални умения е свързано флиртуването и ще обсъдим потенциала на тази тема като отправна
точка за неформално образование с млади хора. Не се безпокойте – няма да караме никой да флиртува
насила (но имайте предвид, че непланирано флиртуване е винаги възможно). Работилницата ще водим
съвместно с Ага от Cazalla Intercultural, Испания – един от международните партньори на Фондация С.Е.Г.А.,
важна част от проекта ни CHARM.

Коктейл, основан на участието:
20 години Фондация С.Е.Г.А.

През последните 20 години Фондация
С.Е.Г.А. работи за насърчаването на
гражданското участие. Затова и коктейлът, с
който искаме да отбележим тези 20 години,
е основан на участието.

Как и в какво можем да участваме?
Донесете нещо за хапване и нещо за пийване. Горещо насърчаваме да е нещо домашно приготвено – лютеницата на баба, ракията на татко, саморъчно направената
баничка. В момента работим активно по темата за храната и нейната връзка с глобалния свят, като насърчаваме консумирането на местното и поддържане на връзка с производителя. Сред храните ще намерите и туршията на Фондация С.Е.Г.А., офисно производство с домати, които това лято отглеждахме на терасата в офиса под вещото ръководство на Доли и Роси.

която искате да придобиете предмета. Средствата от търга ще се използват за съфинансирането на бъдещите дейности на Фондация С.Е.Г.А.

Участвайте в мълчаливия ни търг. Донесете ни подарък – предмет, който свързвате с
гражданското участие и социалната промяна, който има естетическа стойност и който
не сте купили специално за случая. Ние ще го включим в мълчаливия търг, за да могат
всички да наддават за него. Наддаването се случва „мълчаливо“ – до всеки предмет в
търга има лист и химикал, на които можете да запишете името си и стойността, срещу

Направете дарение за бъдещите дейности на Фондация С.Е.Г.А.
Помогнете ни да съберем и изчистим след края на коктейла в 21:30 часа.
Говорете с нас и с гостите ни! За работа, за нови идеи, за живота!

Участвайте в размяната ни на дрехи (swap party). Можете да го направите по два начина. Първият е да донесете дреха или дрехи, които по една или друга причина вече не
носите (ВАЖНО! Дрехите трябва да са здрави, запазени, чисти!) и ги оставете в зала
„Безименна“, за да може някой друг да ги хареса. Вторият начин е да си харесате дрехи, които някой друг е оставил. Дрехите не се купуват, а се разменят. Това е един от
Разгледайте изложбата „Откъде идва сладоледът“. В първия час (между 19:30 и 20:30) многото начини, по които можем да ограничим свръхпотреблението на текстил и поне
надписите на нашите 15 снимки ще бъдат скрити, а на вас разчитаме да ги запълните,
малко да повлияем на всички глобални проблеми, свързани с него.
предполагайки откъде идва снимката и какво изобразява. След това ще открием надписите и всеки ще може да съпостави предложенията на гостите с реалността. Изложбата Направете си значка, която да ви остане като личен спомен от събитието. В Червената
„Откъде идва сладоледът?“ е част от дългогодишната ни инициатива Map Your Meal,
зала ще има машина за саморъчна изработка на значки и приятели, които ще помагат в
която реализираме с финансовата подкрепа на Фондация С.Е.Г.А.
процеса.

