
НАШАТА ЦЕЛ
Проектът U4EU, който се финансира
от програмата "Европа за
гражданите" на ЕС, има за цел да
насърчи демократичното и
гражданско участие на гръцки,
български, испански, италиански,
немски, белгийски, унгарски,
португалски и холандски младежи и
да им даде възможност да изразят
своята загриженост и визия към
общите предизвикателства,
свързани с европейската
идентичност, многообразието и
бъдещето на Европа.
 
Проектът, който ще се реализира от
март 2020 г. до септември 2022 г.,
ще даде глас на младите хора от
девет различни европейски
държави и ще им предостави
възможност да изразят
загрижеността си към публичната
сфера, да обменят идеи, да
представят свои собствени
предложения и да създаде
мултикултурен обществен диалог
относно бъдещето на Европа.

През XXI век Европа достигна
кризисна точка в изграждането на
европейска идентичност. През
последните години редица събития,
които се случиха в цяла Европа,
изправиха пред предизвикателство
основната идея и
основополагащите ценности на
Европейския съюз: кризата в
еврозоната, миграционната криза и
Brexit доведоха до увеличаване на
евроскептицизма. Тези събития
предизвикаха промени в мисленето
на гражданите по отношение на ЕС,
част от които започнаха да се
съмняват в ценностите му.
 
Това може да застраши бъдещето
на Европа и гарантирането на
благосъстоянието на европейските
общества, тъй като те са силно
свързани с развитието на общи
цели и силно участие в публичната
сфера на ЕС. Време е европейските
граждани и особено по-младите,
които скоро ще трябва да се
изправят пред последствията от
днешната ситуация, да се включат
активно в процеса на укрепване на
европейското съзнание по
отношение на ЕС и неговото
бъдеще и да бъдат изслушани от
европейските институции, които
биха отговорили на очакванията на
гражданите чрез своите политики.
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КОИ СМЕ НИЕ: 
Проектът U4EU е възможен
благодарение на европейското
партньорство на 9 организации с
нестопанска цел: 
 
ANCE (Гърция) има богат опит в
координацията и управлението на
европейски проекти. Основните
сфери на дейност са подкрепа за
уязвими социални групи и младежи,
както и насърчаване на устойчиво
развитие. 
 
KMGNE (Германия) е осъществила
над 100 изследователски и
консултантски проекта за
устойчивост и е реализирала
множество образователни проекти
за младежи. 
 
Мулти култи колектив (България)
работи за гражданско участие,
интеграция на мигранти/бежанци и
права на човека. Има богат опит в
реализирането на кампании,
повишаване на осведомеността,
използване на изкуствата и
културата за социална промяна. 
 
Nous (Италия) работи в областта на
културата за насърчаване на
европейските възможности.
Организира фестивали за събития,
културен обмен и артистични
събития за комуникация на
възможностите, които предлага
Европа.

CLUBE (Португалия) цели да развива
лични, социални, професионални,
граждански умения и да насърчава
участието, овластяването и
социалното включване на младежи и
уязвими групи. 
 
TELEDUCA (Испания) подпомага
тийнейджъри, младежи, жени,
мигранти и други социални
колективи, предоставяйки им по-
добри възможности за
самоизразяване и самопредставяне,
за да се изправят срещу силата на
медиите и културните индустрии. 
 
UNITED (Унгария) е европейска
мрежа срещу национализма, расизма,
фашизма. Тя координира кампании,
организира конференции, участва в
проекти, създава публикации и
предприема застъпническа дейност,
за да протестира срещу
дискриминацията. 
 
Cross Cultural Bridges
(Нидерландия) насърчава
междукултурния диалог, добрия
живот и трансформацията на
конфликти, стимулирайки хората от
различни общности да се справят
положително с многообразието. 
 
Young European Leadership (Белгия)
цели да даде на младите хора умения,
знания и мрежа, за да играят активна
роля за справяне с европейските и
глобалните предизвикателства. YEL
също така организира Young
European Council, който изготвя
препоръки за политики и ги
представя на Съвета на ЕС.



ДА ПОГОВОРИМ ЗА ЕВРОПА
Седем събития за обществен диалог
между граждани и други заинтересовани
страни ще бъдат организирани в Испания,
Италия, Холандия, Германия, Унгария,
Белгия и Португалия.

ВЪЗДЕЙСТВАЙТЕ: 
УРОЦИ ОТ СГО

СГО от всички участващи страни ще
бъдат събрани в Атина, за да

информират гражданите за
важността на доброволческата

работа.

ДАЙ ГЛАС, ДАЙ СИЛА!
В Европейския парламент ще бъде
прожектиран интегриран
видеоклип, състоящ се от
националните видеоклипове.

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

КАКВО ЗНАЧИ ЕВРОПА
ЗА МЕН?
Продукция на 7 видеоклипа, в които
младите хора ще споделят своите
възгледи и притеснения относно
бъдещето на Европа.

РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

В София ще бъде организиран семинар,
който да позволи на младите хора да
обсъждат и да изготвят препоръки за

бъдещето на ЕС.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ:

КОГА: ГРАФИК НА
ДЕЙНОСТИТЕ

АНГАЖИРАНЕ В
СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
Всички видеа и дейности ще бъдат
разпространени в социалните медии.

КАКВО ЗНАЧИ ЕВРОПА ЗА
МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ

Научените уроци от събитията за обществен
диалог ще бъдат представени в електронна

публикация.

(Март 2020 - септември 2022)

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/



