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За проекта: 

SPEAR (Спортно образование срещу радикализация) е съвместно партньорство по 

програма „Еразъм плюс“ в областта на спорта между 4 държави: Италия, България, 

Словакия и Швеция. 

Целта на нашия проект е да предотвратим радикализацията при младите хора и да 

се борим срещу насилието и нетърпимостта чрез насърчаване на социалното 

включване и равните възможности в спорта, чрез изследване и идентифициране на 

ключовите термини и практики, които се използват в момента, и разработването 

на формат на обучение за да се даде възможност на посланиците да достигнат до 

младите хора, използвайки методологията на образование чрез спорт. 

Организациите на събития и дейности за повишаване на осведомеността с младите 

хора също са част от нашите ангажименти. 

Тази електронна книга, като част от нашия проект, е съвкупност от някои 

вдъхновяващи практики, разработени в различни европейски страни, за да се 

противодейства на радикализацията в и чрез спорта.  

 

Опровержение: 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не 

представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само 

на Авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било 

използване на съдържащата се в нея информация.  
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I. Sweden 
 

1. Hej främling! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организациятаHej främling! 

 Автор: IFall 

 Главна Методология Занимания на открито и на закрито 

 Hej främling! е шведска неправителствена организация, която предоставя безплатни и 

отворени за всички дейности. Основана е през 2013 г. и е разработила метод за 

интеграция чрез култура, спорт и природа. Благодарение на тази организация много от 

местните граждани се включиха в тези дейности и се опознаха по-добре. Има много 

дейности като пеене, футбол, бягане, планински туризъм и ски, които се ръководят от 

доброволци. Например през 2018 г. имаше повече от 12 000 участници, включително 

50% от новодошлите лица / търсещи убежище. 

 

Hej främling! получи наградата на европейския гражданин 2017 г. и беше финалист в 

наградата за бежанци в Нансен от ВКБООН. 
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 Цел/и на най-добрите практики във връзка с SPort Education Against Radicalization: 

Тази организация цели най-вече да предложи дейности за промотиране на здравето, 

които са достъпни за всички, докато изграждат мрежи и позволяват на новодошлите да 

се социализират и да се срещнат с местните общности, създавайки приобщаване и 

културна интеграция чрез спортни дейности и дейности на открито, за да свържат хората 

заедно, да се насладят на природата и да се свържат с непосредственият околен свят. Тя 

създава усещане за принадлежност, тъй като хората се чувстват добре дошли на мястото 

и имат възможност да споделят с други хора. Насърчава многообразието, солидарността 

и добротата. 

 Въздействие върху бежанците и против радикализацията  

Чувството за посрещане в страната / града домакин е много важно, особено в началото 

на процеса на интеграция. Тя позволява на хората да принадлежат на мястото и на 

общността, което увеличава самостойността, носи положителни чувства и радост. 

Положителното мислене позволява на хората да продължат напред, да бъдат овластени 

и да има добавена стойност към новата си среда. Той също така позволява по-добро 

разбиране на културата, местата и хората и нечий хоризонт на много нива. 

 Методи: Спорт в групи, занимания на закрито и открито 

 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Спортът е средство за овластяване на много нива, тъй като е универсален и има силата 

да свързва ефективно хората и общностите ефективно. Той също така насърчава 

физическото и психическото благополучие и позволява на хората да се чувстват 

пълноценни. 

Подобно мислене, придобито благодарение на общуването с хората, споделянето на 

дейности и прекарване на време с местните общности, увеличава усещането за 

принадлежност и осъзнаването на това, което обединява хората повече от това, което ги 

отличава. Тя им позволява да изграждат мостове вместо стени и да се разбират помежду 

си. Всички тези психологически промени и осъзнаване предпазват от екстремизъм, 

който е свързан най-вече със социалното дистанциране и усещането за 

маргинализиране от обществото и хората. Изграждането на взаимоотношения и 

надхвърлянето на разликите, свързани със средата, убежденията и т.н., са ефективен 

начин за избягване на радикализация. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

 http://www.hejframling.se/english#new-page 

http://www.hejframling.se/english#new-page
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https://www.facebook.com/hejframlingstockholm/ 

 

 

2.  Somalia National Bandy team 
 

 Име на организацията Borlänge Bandy club (renamed Peace and Love City) 

 Автор: IFall 

 Главна Методология Спортни занимания 

 

Националният отбор по сомалийски банди играе за местния клуб Borlänge Bandy и 

представлява Сомалия в Световното първенство по банди и други състезания на банди. 

Треньор е от бившия шведски международен Per Fosshaug и финансиран от община 

Borlänge (разположена на около 200 км северно от Стокхолм) и Сомалийския 

олимпийски комитет. Всички избрани играчи, с изключение на леден играч с хокей, 

живеещи в Канада, са сомалийски граждани, които живеят в шведския град. Всъщност 

проектът стартира през май 2013 г. и целта беше да участват в поне два турнира на 

Световното първенство, което беше повече от изпълнено. Това е съобщено в медии от 

цял свят. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Целта на тази практика е да се използва спортът като инструмент за интеграция. 

Всъщност сомалийците, живеещи в Швеция, изпитват засилена враждебност, тъй като 

политическият климат се измества срещу мигрантите. По този начин идеята не е само да 

се разгледат причините, а главно решенията. Интеграцията чрез спорт може да бъде 

една промяна, която да промени мнението на хората по отношение на мигрантите, но 

също така да окаже въздействие върху мигрантите и бежанците директно върху начина, 

по който възприемат страната си домакин. 

 Въздействие върху бежанците и против радикализацията:  

Има много положително въздействие върху участниците по отношение на 

самочувствието и желанието да играят роли в приемащото общество. Всъщност 

участниците в началото не знаеха кънки на лед, те трябваше да научат всичко от самото 

начало, което е пример за силна воля и много усилия, за да достигнат нивото, което имат 

днес. Повишава уменията и компетенциите на много нива. Този успех позволи на отбора 

да бъде известен по целия свят, който ускори много неща, като например, създаден е 

филм за тяхната история, участието на Световни първенства и признанието около техния 

град, което означава много по отношение на интеграцията и възприемането на местните 

https://www.facebook.com/hejframlingstockholm/
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общности, но също така положителното възприятие на участниците. Те също 

вдъхновяват много хора чрез този проект. 

 Методи: Интегриране чрез спорт 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Идеята на този проект е не само спорта като инструмент срещу радикализацията, но най-

вече интеграцията като ефикасен инструмент срещу екстремните идеологии. В този 

случай, сомалийците са начин да покажат себе си като добавена стойност за страната си 

домакин и цялото възприятие е значително. Идеята е да се интегрира и да бъде част от 

обществото, а не да бъде маргинализирана и да стои отделно от местните общности. 

Това им позволи да създадат социални връзки с хората, които признаха своята стойност, 

което означава много. Всъщност, новите пристигания на мигранти изострят 

напрежението в страната, на много нива, такъв политически възглед, който влияе върху 

другите нива на общността. Враждебността срещу индивидите може да има 

отрицателни последици като насилие и екстремизъм, когато те са маргинализирани и 

нямат други знания и социални връзки с другите хора. Тя може да повлияе на 

възприятието им за реалността по отрицателен начин, докато са актьори на промяната 

на умовете на хората, могат да ги предоставят по определен начин. 

Допълнителночетене / Директни връзки 

/https://www.youtube.com/watch?v=LSO2Y7NqW0c 

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/04/the-cool-runnings-of-the-refugee-crisis-

somalias-bandy-team-at-home-on-ice 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSO2Y7NqW0c
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/04/the-cool-runnings-of-the-refugee-crisis-somalias-bandy-team-at-home-on-ice
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/04/the-cool-runnings-of-the-refugee-crisis-somalias-bandy-team-at-home-on-ice
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3. Win-Win project   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Countries: Швеция и партньори от Обединеното кралство и Италия 

 Име на организацията IFall 

 Автор: IFall 

 Главна Методология Спортни занимания 

Проектът има за цел да насърчи и да засили индивидуалността на бежанците чрез спорт 

и да премахне половите бариери и деленето за участието на млади хора, възрастни и 
техните семейства в много спортове. Той ще подкрепи интеграцията и социалното 
включване на бежанците в тяхната местна общност чрез обединяване на местни 
експертни спортни организации в 3 европейски държави; Англия, Италия и Швеция. 
Всеки играе важна роля в бежанската криза. Въз основа на модела на Антоновски и 
методологията за работа с младежи, този проект използва спорта като инструмент за 
активна подкрепа на бежанците. Той създава конкретни възможности за сътрудничество 
в рамките на всяка страна и ги оборудва с правилните умения. Той въздейства както на 
младите хора, така и на бежанци, като използва разнообразен и разнообразен набор от 
интригуващи спортни дейности за увеличаване на приобщаването. Той произвежда 
полезни инструменти за разпространение като филмови серии, езикови книжки. 
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  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Основната идея е да се насърчи включването на бежанците в спортни организации и да 

се изобрази как участието в спорта може да окаже положително въздействие върху 

сближаването на общността. Освен това има и цел да се разруши езиковата бариера в 

спорта и да се увеличи участието, например чрез езикови книжки. 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Възможността малцинствата да бъдат включени в дейности, да се социализират и да се 

срещат с други хора. Благодарение на това участие, тя им дава право на много нива, 

например по отношение на техния пол, възраст, страна на произход и така нататък. Това 

увеличава тяхната самоувереност и способността да разширяват мрежата  си, докато се 

справят с многообразието. 

 Методи: Овластвяване на половете и интеграция чрез спорт. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?   

Този проект може да бъде използван като пример, тъй като той е начин малцинствата да 

се чувстват добре дошли и да бъдат част от дейностите на общността. Някои фактори 

като лоша интеграция могат да допринесат (с други външни фактори) за радикализация 

на някои хора, такива дейности, които отварят хоризонтите на хората, са начин, между 

другото, да създадат положителна атмосфера и първа стъпка за интеграцията на хората. 

Допълнително четене / Директни връзки:  

http://ifall.se/win-win/ 

https://issuu.com/ifallsverige/docs/winwin_newsletter_march_eng 

http://ifall.se/win-win-project-activities/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ifall.se/win-win/
https://issuu.com/ifallsverige/docs/winwin_newsletter_march_eng
http://ifall.se/win-win-project-activities/
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4.  How cricket is helping refugees integrate in Sweden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Шведската Федерация по Крикет (Svenska Cricketförbundet) 

 Автор: IFall 

 Главна Методология Включване чрез спорт 

Крикетът стана много популярен през последните години в Швеция, тъй като през 2015 

г. беше официално признат за спорт от Националната конфедерация по спорт на 

Швеция. Шведската федерация по крикет помага да се интегрират чрез този спорт нови 

пристигащи, най-вече пакистанци, бангладешци и афганистанци, за много от които 

крикетът може да се счита за национален спорт. Основният герой на този растеж е 

капитанът на екипа, афганистански имигрант, който живее в Швеция повече от десет 

години. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Целта на тази практика е да създаде пространство за интеграция, да се среща с хора от 

различен произход и да споделя ценности и чувство за принадлежност. Тя позволява 

самодисциплина и работа в екип. 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Има много въздействия върху бежанците, като тези, които придобиват лични умения, 

които биха били ценни ежедневно, такива като развиват повече самочувствие, чувство 

да си част от обществото, докато представляват страната домакин в спорта, което е 

начин да се почувстваш горд и приет. Тези умения играят важна роля срещу 
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радикализацията, тъй като дават възможност на хората да не отговарят на заплахата от 

насилие. Също така, развитието на добри взаимоотношения и преодоляването на 

пропастта между хората носи повече съпричастност и разбиране на другите условия, 

което позволява да се осъществи естествено усещане за единство и солидарност. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Този пример може да се използва за предотвратяване на радикализацията, тъй като 

позволява на новопристигналите хора да се интегрират по неформален начин и да се 

срещат с хора. Всъщност самият спорт действа като ефективно средство за 

предотвратяване на екстремизма, като възпитава умения като самоконтрол, работа в 

екип, самочувствие и т.н. Освен това увеличава чувството за принадлежност и позволява 

самоизпълнение, което е начин за избягване на конфликти и заплаха от насилие. 

Важен брой проучвания са установили, че проблемите на маргинализацията, расизма и 

социалното изключване могат да действат като катализатор за радикализация. Също 

така подобни дейности могат да избегнат проблеми около липсата на принадлежност и 

самостойност и дори да имат обратен положителен ефект. 

Освен това спортът е начин младите хора да се идентифицират с модели за възрастни и 

да научат повече за себе си, което ги прави по-осъзнати и по-малко повлияни от 

насилствените идеологии и хората, които биха могли да ги използват по 

предназначение. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

 https://www.thelocal.se/20160822/how-cricket-is-helping-refugees-integrate-in-sweden 

 https://www.facebook.com/SvenskCricket 

https://www.swedishcricket.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelocal.se/20160822/how-cricket-is-helping-refugees-integrate-in-sweden
https://www.facebook.com/SvenskCricket
https://www.swedishcricket.org/
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II. Bulgaria  
 

1.  COunter Radicalization, PLAY sport (CORPLAY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организация: Сдружение Шанс и Защита 

 Автор: Champions Factory  

 Главна методология: Спортни активности 

Събраната практика в този проект е тясно свързана с радикализацията в спорта и 

използването на спорта като средство за образование за неговото предотвратяване. 

Повишаване на осведомеността по темата и обучение на хората, като същевременно се 

осигурява обучение на учители по физическо възпитание и треньори. 

 Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Да се увеличи ролята на спорта за предотвратяване на радикализацията на младите хора 

чрез разработване на иновативен подход за справяне с нетолерантността и 

дискриминацията, водещи до екстремизъм. 

Също като цели си поставят: 

• Подготовка на анализ на потребностите от обучение на треньори и учители по 

физическо възпитание за придобиване на умения за разпознаване на признаците на 

радикализация сред децата и младежите и предприемане на превантивни мерки. 
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• Разработване на пакет от тренировки за треньори и учители по физическо възпитание, 

за да се подобри разбирането им за ролята на спорта в процеса на дерадикализация и 

да се увеличи способността им за работа с деца и младежи в риск.  

 

• Създаване на отворени образователни ресурси за ролята на спорта в процесите на 

радикализация и дерадикализация, достъпни онлайн за индивидуално обучение. 

 

• Разработване на ръководство за създаване на "контра-истории", фокусирано върху 

добри примери за толерантност в спорта. 

 

• Създаване на онлайн платформа, съдържаща материалите, разработени по проекта, 

които могат да бъдат използвани от участниците. 

 

• Организиране на 7 регионални информационни събития във всяка страна партньор за 

разпространение на резултатите от проекта 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Въздействие на целевата група ще бъдат новите умения, които са придобили по 

отношение на радикализацията в спорта, социалното включване и равните 

възможности, които ще им бъдат предоставени. Също така ще бъде разработена 

определена мисловна уредба и те ще мислят в различен аспект за радикализацията и 

ще могат да въздействат на хората около тях чрез новите си развити умения  

 

Методи: Използване на спортни дейности 

 Как може да се използва този пример за предотвратяване на радикализацията: 

Проектът може да се използва като пример за бъдещи проекти, свързани с 

радикализация в спорта и как да се предотврати. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

http://chancebg.org/?page_id=2838  

 

 

http://chancebg.org/?page_id=2838
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2. “The chance for a better life through “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организация: Сдружение „Танг Ра“ Футболен Клуб 

 Автор: Champions Factory  

 Главна методология: Спортни активности 

Добрите практики показват, че спортът е нещото, което вълнува целевата група. Чрез 

спортните занимания предотвратяваме радикализацията. Можем да кажем, че спортът 

ги държи на правилната лента и им позволява да стоят далеч от радикализацията, като 

същевременно насърчава социалното включване и им позволява да имат равни 

възможности в спорта и извън него 

 

 Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Целите на проекта са предотвратяване на радикализация и след това да повиши 

информираността за социалното включване в тях и повишаване на осведомеността по 

темата, развиване на умения у участниците, които могат да бъдат полезни за тях в 

бъдеще. 
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 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Въздействието върху тях може да бъде по няколко начина. Може да бъде 

образователна, като ги възпитава чрез спорт по различни теми. Може да им се позволи 

да се чувстват равни, да имат равни възможности и да ги насърчават, но най-голямото 

въздействие върху тях е превенцията от радикализация в спорта. Освен това, стига да 

останат на този път и да спортуват и да се обучават на спортните теми и да го 

практикуват, доколкото е възможно те ще стоят далеч от радикализацията и могат да 

бъдат пример за много по-млади спортисти, които попадат в това категория. 

 Методи: Основно се използват спортни методи и спортове като футбол и футзал  

 

 Как може да се използва този пример за предотвратяване на радикализацията? 

Основният инструмент е „Спорта“, който трябва да се използва за предотвратяване на 

радикализация. Докато се придържаме към спорта и да обучаваме хората чрез спорт, да 

разнообразим спортните дейности по начин, по който да ги изгради и поддържа 

интереса на участниците, толкова повече бихме могли да работим в насока за 

предотвратяване на радикализацията в спорта. 

Футболът в нашия случай и изобщо спортовете могат да бъдат използвани като пример 

за предотвратяване на радикализацията, защото е ефективно средство. Независимо кой 

спорт ще се използва, целта е една и съща. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

http://fctangra.bg/fc-tangra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

3. “School of Tolerance” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организация: Сдружение „Партньори за Лясковец“ 

 Автор: Champions Factory 

 Главна методология: Спортни активности 

Проектът „Училище за толерантност” стартира през 2015 г. и ще продължи 5 години. 

Включване на повече от 100+ роми в училище и използване на футболната дейност за 

предотвратяване на радикализация в спорта, развиване на меки умения и социална 

интеграция на ромите. 

 Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Целта на проектите е първо да се повиши осведомеността относно радикализацията в 

спорта и второ - социалната интеграция на ромите. Също така развиване на умения за 

отслабване в тях, като същевременно ги обучава какво е радикализация, как да се 

предотврати и да се държи далеч от нея. Обучавайки ги за всички аспекти на спорта и 

как е правилният начин за практикуване. 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Най-голямото влияние върху тях има образованието за радикализация е спортът. 

Образование за спорт и чрез спорт, като същевременно предотвратява радикализация. 

Поддържането им да се занимава със спорт е полезно за тях, техните приятели и 
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семейства. Външното въздействие, което измерваме, е като разглеждаме начина им на 

живот и как се развиват, в каква посока поемат и по какъв начин. 

 Методи: Най-използваните методи са от футбола 

 Как може да се използва този пример за предотвратяване на радикализацията? 

 

Начинът на подхода и начинът, по който се придобива интереса на целевата група, така 

че те да могат да бъдат обучени за радикализацията в спорта и нещата около него, могат 

да бъдат използвани като пример. Използвайки инструмента като Футбол или спорт 

изобщо, ние сме в състояние да развием определени качества у индивидите. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

http://www.lyaskovets.bg  
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4.  "SPORT” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията: Сдружение „Карате Клуб Левски“ 

 Автор: Champions Factory 

 Главна методология: Карате 

 

Проектът, който работи от 2019 г. и най-важното, което забелязваме, е да използваме 

страстта си към спортните занимания, в нашия случай е Карате, за да ги изградим като 

личности, защото само тогава те са най-податливи на моделиране и е подходящият 

момент да предотвратява ги и ги обучава за радикализация в спорта. 

 

 Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Целите на проекта са да предотврати радикализацията в спорта, използвайки карате 

спорта и да повиши нивото на спортно майсторство в областта на карате спорта; да 

създаде условия за популяризиране на карате спортовете сред децата и младежите; да 

тренира висококвалифицирани спортисти; да обучава висококвалифицирани съдии и 

треньори; да осъществява сътрудничество и съвместни дейности със сродни национални 

и чуждестранни клубове, организации, асоциации и търговски дружества за постигане 
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на общо, ще осъществява връзки и обмен на опит в областта на карате спорта за 

изучаване и използване на техните постижения. 

 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Въздействието върху участниците е за предотвратяване на радикализация в спорта, 

социална интеграция, развиване на умения, присъщи на бойните спортове. Също така, 

те развиват усещане за принадлежност към екипа и общността, в която са. 

Методи: Използваните методи са от Каратето 

 Как може да се използва този пример за предотвратяване на радикализацията? 

 

Проектът може да бъде използван като пример поради правилния подход за улавяне 

на интереса на участниците и след това моделиране на техните възгледи и умения за 

справяне с радикализацията. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/карате-клуб-ЛЕВСКИ-

СПАРТАК-177901855638454/ 
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5. Team of Hope 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията: Отбора на надеждата 

 Автор: Champions Factory 

 Главна методология: Спортни активности 

 

Когато успеем да грабнем интереса на участниците и да видим техния талант, и след това 

са много лесни за изграждане на тази солидна база за радикализация в спорта. Около 

спорта, независимо кой е, но използването му като инструмент за развиване на умения 

е от решаващо значение за участниците. Тогава участниците са готови да усвоят цялата 

информация. 

 

 Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Проектът има за цел да използва спорта като инструмент за предотвратяване на 

радикализация, развиване на ценностни умения у участниците, повишаване на 

осведомеността и да им даде възможност да бъдат по-активни и да им осигури равни 

възможности. 
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 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Въздействието върху целевата група е за радикализация в спорта и след това е начинът, 

по който те успяха да се реализират в живота и в каква област. Качествата, придобити по 

време на проекта, им помагат да се реализират в живота след това.Методи: Sports 

methods 

 Как може да се използва този пример за предотвратяване на радикализацията? 

 

Проектът може да бъде използван като пример поради начина, по който успяват да 

работят участниците и да ги обучат за радикализация в спорта и след това са вторични 

умения, развивани на солидна основа, което се предоставя благодарение на спортните 

занимания. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

https://www.facebook.com/TEAM.OF.HOPE/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TEAM.OF.HOPE/
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III. Slovakia  
 

1. Diversity Unites Us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Internationals Bratislava 

 Автор: ADEL 

 Главна Методология Включване чрез спорт и дискусия 

 

 Поредица от три целодневни събития, по време на които организаторите подготвиха 

занимания като танцови работилници (словашки народни танци и Бели денс), творчески 

уъркшопове за жени (рисуване на тялото с къна, креативно изработване на ленти за 

цветя или обеци), дискусии с живеещи чужденци в Словакия за техния опит с речта на 

омразата, езикови уроци за деца и проекции на словашки филми с английски субтитри.  

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Събитията имаха за цел да създадат нови възможности за социални мрежи сред 

местните и чужденците, показващи красотата на културите чрез неформални дейности. 

Друга цел на проекта „Разнообразието ни обединява“ беше също да се преодолеят 
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бариерите между общностите от различни култури, езици и религии; да подкрепят нови 

приятелства и отношения между местни и чужденци чрез различни спортни и културни 

събития. Организацията е създадена от емигранти и свързани хора в Братислава от 

повече от 120 страни досега и общността се разраства още повече. 

 Въздействие върху мигрантите и срещу радикализацията: 

Мотото им е: „Повече се разбираме, повече се приемаме, повече сме хора“. Чужденците 

се чувстват добре дошли в страната или града домакин, което е главно в началото на 

процеса на приспособяване. Тази дейност позволява на хората да бъдат част от 

общността, да опознаят местната култура, да осигурят добри преживявания, да намерят 

нови приятели и да повишат самочувствието или мотивацията си и да създадат ползи за 

новата си родна страна. 

 Методи: Споделени културни танци и опит 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Да си чужденец в нова страна и град е предизвикателство, още повече, ако културата е 

напълно различна от тяхната. 

Събитията, организирани в рамките на „Разнообразието ни обединява“, улесняват 

процеса на интеграция и предоставят уникален шанс да се срещнат с други емигранти 

или местни жители. Участниците в събитията не само научават за новите култури и танци, 

но и увеличават своя преглед на потенциалните проблеми с радикализацията или речта 

на омразата и как да се борят срещу подобно явление. Те също получават възможност 

да развият нови умения, да се срещнат с нови хора и да създадат нови приятелства. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

 http://internationals.sk/event/rozdielnost-nas-spaja-diversity-unites-us/ 

http://internationals.sk/event/rozdielnost-nas-spaja-diversity-unites-us-no-2/ 

http://internationals.sk/event/rozdielnost-nas-spaja-diversity-unites-us-no-3/ 

www.facebook.com/events/762707657204579 

 

 

 

 

 

http://internationals.sk/event/rozdielnost-nas-spaja-diversity-unites-us/
http://internationals.sk/event/rozdielnost-nas-spaja-diversity-unites-us-no-2/
http://internationals.sk/event/rozdielnost-nas-spaja-diversity-unites-us-no-3/
http://www.facebook.com/events/762707657204579
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2.  Sport Unites - different colors, one game  

(Šport Spája, rôzne farby, jedna hra) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Institute for Intercultural Dialogue and BLMF 

 Автор: ADEL 

 Главна Методология Включване чрез спорт 

„Спортни обединения“ е кампания, бореща се срещу расизма, хомофобията и други 

форми на нетърпимост чрез спортни занимания, по-специално футбол. Проектът има за 

цел да развие и организира различни спортни и образователни дейности сред 

младежта, за да подчертае значението на толерантността към всички малцинства в 

нашето общество 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Цели на проекта са: 

- да се организират събития против расизма, конференции и турнири, театрални 

представления, изложби и фестивали, популяризиращи идеята за ползите от 

разнообразието, за да се промени мнението на хората, да се преборят с 
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предразсъдъците и стереотипите и да се разпространи посланието за мирното 

съвместно съществуване; 

- да подкрепя организацията и управлението на мултикултурен футболен отбор 

"Различни цветове, обединени" с играчи със смесен етнически произход; 

- да популяризира и подкрепи приблизително 15 дейности против расизма в Словакия в 

рамките на европейската кампания „Fare Action Weeks“ - събития, насочени към 

участието на множество футболни клубове, фенклубове и училища за насърчаване на 

толерантността в спорта и обществото като цяло; 

- да следи и докладва за поведение на расово насилие на футболни стадиони, където 

проблемът с расизма е най-видим в областта на спорта, но и в обществото като такова. 

 

Въздействието на проекта - разрушаване на границите и предразсъдъци между 

мигранти и местни жители. Събитията и футболните мачове създават приятелска 

атмосфера; мигрантите могат да се чувстват по-добре дошли и им е позволено да 

засилят чувството за принадлежност към определена общност и общество. 

 Въздействие върху мигрантите и срещу радикализацията:  

Въздействието на проекта - разрушаване на границите и предразсъдъците между 

мигранти и местни жители. Събитията и футболните мачове създават приятелска 

атмосфера; мигрантите могат да се чувстват добре дошли и им е позволено да засилят 

чувството за принадлежност към определена общност и общество. 

 Методи: Интеграция чрез спорт 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Изследванията показват, че по-голямата част от речта на омразата и екстремисткото 

поведение се провеждат сред футболните фенове, известни като хулигани. 

„Спортът обединява“ има за цел интегриране на новодошлите в обществото, борба с 

дискриминацията в спорта, повишаване на толерантността, преодоляване на 

предразсъдъците и повишаване на осведомеността за малцинствата сред 

обществеността. 

Кампанията включва няколко инструмента за постигане на очакваните резултати - 

турнири, работилници, изложби, публикации, лекции, театрални представления и др., 

Където местните хора и мигрантите имат възможност да спортуват заедно и да се учат 

един за друг. 

 

Допълнително четене / Директни връзки: 
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http://sportspaja.ipmd.sk 

https://www.facebook.com/sportspajaroznefarbyjednahra/ 

https://sportspaja.ipmd.sk/media-o-nas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportspaja.ipmd.sk/
https://www.facebook.com/sportspajaroznefarbyjednahra/
https://sportspaja.ipmd.sk/media-o-nas/
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3. United Colours Of Football (UCOF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Institute for Intercultural Dialogue 

 Автор: ADEL 

 Главна Методология Включване чрез спорт 

Антирасисткият футболен турнир и фестивал се организират ежегодно по време на 

годишнината от края на Втората световна война. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Расизмът и нетолерантността все още са проблеми, случващи се на футболни стадиони. 

Ето защо турнирът има за цел да привлече вниманието на обществеността към тези 

въпроси и да създаде приятелска атмосфера на взаимно уважение между хората и да 

подчертае значението на многообразието на човешкото общество. 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

„Обединени цветове на футбола“ съдържа хора от различен произход, не само да 

участват в спортни състезания за ценни награди, но и предлага възможност да 

прекарат деня в приятелска среда, докато слушате музика. Предлага се и футбол на 

маса; всеки може да играе мач в приятелска атмосфера.  
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 Методи: Интеграция чрез спорт 

 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Концепцията представлява едно от „оръжията срещу радикализацията“ и ефективна 

стратегия срещу крайни идеологии. Проектът използва спорт, музика, храна, 

работилници, дискусии и други методи като средство за разбиране на културите и 

премахване на всякаква омраза. Концепцията идва с по-дълбокия смисъл на вярата да 

обединява хората чрез свързващи елементи, а не да ги разграничава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително четене / Директни връзки: 

 http://www.ucof.sk 

https://www.facebook.com/UnitedColoursOfFootball/ 

https://www.instagram.com/unitedcoloursoffootball/?fbclid=IwAR18pMmsaaHi3UHeE-

JrW1RnXUSnPqEgQWXFL2_NtryZmfr0ZbKYRxLjUjU 

http://www.ucof.sk/
https://www.facebook.com/UnitedColoursOfFootball/
https://www.instagram.com/unitedcoloursoffootball/?fbclid=IwAR18pMmsaaHi3UHeE-JrW1RnXUSnPqEgQWXFL2_NtryZmfr0ZbKYRxLjUjU
https://www.instagram.com/unitedcoloursoffootball/?fbclid=IwAR18pMmsaaHi3UHeE-JrW1RnXUSnPqEgQWXFL2_NtryZmfr0ZbKYRxLjUjU
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https://www.youtube.com/channel/UCYAZeqwzweJ9W-RGOHND9dA 

 

4.  Using common language (Spoločnou rečou) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Mareena 

 Автор: ADEL 

През август 2019 г. „Mareena“, читалище, се превърна в база за деца от целия свят, 

живеещи сега в Словакия, както и местни словашки деца. През три дни от летния лагер 

децата имаха възможност да практикуват различни спортни занимания заедно - ходене 

по въжета, скачане на въже, жонглиране или игра с диаболо, как да се изразяват с 

помощта на пантомима. Бяха се случили различни състезания - например бягане, 

балансиране, търсене на съкровища и посещение на Дома за деца на изкуствата. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

„Mareena“ подпомага чужденците в процеса на интеграция чрез различни обществени 

и образователни дейности, като обединява Словаци с чужденци. Центърът създава 

приятелска среда, като същевременно развива възможности за междукултурен диалог 

https://www.youtube.com/channel/UCYAZeqwzweJ9W-RGOHND9dA
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и открита дискусия относно миграцията, интеграцията и свързаните с това 

предизвикателства. 

 Въздействие върху мигрантите и срещу радикализацията: 

Целта на летния лагер и други дейности на центъра не е маргинализиране на 

чужденците, а интегрирането им в обществото, справяне с ксенофобията или 

радикализацията, което е от съществено значение да се започне от ранна детска възраст. 

Децата на чужденците, следователно бяха в състояние да установят социални връзки с 

местните деца чрез неформални и спортни дейности. 

 Методи: Летен лагер със спорт и културни дейности на открито. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията? 

Този пример е отличен подход за започване на процеса на превенция на радикализация 

от ранна възраст. Отглеждането на деца от двете страни им позволява да се научат на 

взаимно уважение и да изпитват други езици или култури. Спортът и физическите 

дейности или игри са ефективни и оперативни инструменти за предотвратяване на 

екстремизма и радикализацията, конфликтите и агресията сред децата и могат да 

засилят чувството за принадлежност към местната общност. 

Допълнително четене / Директни връзки: 

 https://mareena.sk 

https://www.facebook.com/pg/mareena.sk/photos/?tab=album&album_id=225626110449

9511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mareena.sk/
https://www.facebook.com/pg/mareena.sk/photos/?tab=album&album_id=2256261104499511
https://www.facebook.com/pg/mareena.sk/photos/?tab=album&album_id=2256261104499511
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5. Winter Sports Camp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията ADEL 

 Автор: ADEL 

 Главна Методология Включване чрез спорт 

През март 2020 г. беше организиран лагер за зимни спортове за 20 участници на възраст 

18-35 години - чужденци, живеещи в Словакия и словашки граждани. Събитието отне 

няколко дни и участниците научиха ски и сноуборд заедно. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Събитието имаше за цел да предостави на участниците възможност да се запознаят с 

хора от различен произход, държави, култури, живеещи в Словакия и да научат някои 

зимни спортове. Подходът за изучаване на зимните спортове се основаваше на взаимно 

споделяне и обмен на знания, тъй като повечето от местните жители имат задълбочени 

познания с основите на тези спортове. Освен да учат зимни спортове, следобедите те 

имаха различни опознаващи дейности, игри за тиймбилдинг, интерактивни състезания 

в напр. изграждане на снежни човеци, туризъм и опознаване на природата наблизо. 



 

32 

 

Вечер те имаха възможност да опознаят помежду си музика, танци или храна и напитки. 

Зимният спортен лагер беше една от дейностите на проекта „Зимният спорт идва”. 

 

 Въздействие върху мигрантите и срещу радикализацията: 

Зимни спортове - ски и сноуборд са сред най-популярните спортове за словаците, а също 

и важен аспект от нашата култура. По този начин идеята за засилване на междукултурния 

диалог, социалното включване и насърчаване на отхвърлянето на стереотипите чрез 

зимните спортове беше уникална и ефективна. Така се създаде положително 

взаимодействие и сътрудничество между младежи от различен произход с поглед върху 

корените на явленията на дискриминацията и расизма, но също така засили 

междуличностните умения като честна игра, равенство или работа в екип. 

 Методи: Включване чрез спорт 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Проектът имаше за цел да запълни съществуващата празнина в използването на зимните 

спортове като инструмент за включване. Основната иновативна характеристика, в 

сравнение с другите съществуващи практики, е фокусирането върху зимните спортове 

като инструмент за образование, социално включване и междукултурен диалог за 

младите хора. Този пример може да бъде използван и приложен от други организации 

или като еднодневно или няколкодневно събитие. 

Допълнително четене / Директни връзки:  

https://www.adelslovakia.org/en/events/winter-sport-camp 

https://www.adelslovakia.org/en/events/winter-sport-is-coming  

http://wintersportcamp.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adelslovakia.org/en/events/winter-sport-camp
https://www.adelslovakia.org/en/events/winter-sport-is-coming
http://wintersportcamp.eu/
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IV. Italy 
 

1.  World Cup Volunteers (Mondiali antirazzisti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията UISP 

 Автор: UISP 

 Главна Методология Спортно състезание и игри 

4.000 млади хора от цял свят взеха участие на терена за XXI издание на Световните 

шампионати по антирацисти, организирани от UISP.  

В допълнение към вече регистрираните 170 футболни отбора, още 50, участвали в 

турнири по волейбол, баскетбол, ръгби и тукбол, за общо 220 отбора, записи на участие 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с СПорт образование срещу 

радикализация: 

Достойнството и уважението чрез спорт. Екипите са съставени от момчета и момичета, 

ангажирани с международни права и сътрудничество, спортни клубове и популярни 

фитнес зали, бежанци и мигранти, много от които са членове на асоциации и социални 

кооперации в много италиански градове. 

 Въздействие върху бежанците и против радикализацията  
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Доказателство за съвместно съществуване, културен обмен, сравнение и обсъждане на 

силата на спорта като изключителен и ефективен инструмент за медиация. Футбол и 

други спортове. 

 Методи: обсег на всеки, без разлика на пол, религия, географски произход 

Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Това събитие събра млади хора от цял свят със същата страст към спорта. 

Моментите извън терена като концерти и дебати, са най-доброто място за 

задълбочаване на знанията на опонентите, които са станали приятели 

 

Допълнително четене / Директни връзки:  

http://www.uisp.it/calcio/pagina/mondiali-antirazzisti-2017 

2.  Il nuoto…per crescere insieme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията ASD Sport E.R. Sassari Nuoto 

 Автор: ASD Sport E.R. Sassari Nuoto 

 Главна Методология учене чрез имитация и индикация, предоставени от експерти 

Групите бяха разделени хомогенно по възраст и водни умения и бяха координирани от 

инструктори по плуване от първо и второ ниво, които провеждаха дейностите по 

http://www.uisp.it/calcio/pagina/mondiali-antirazzisti-2017
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методологии, улесняващи самостоятелността, самочувствието, сътрудничеството, 

ученето за свободно проучване и ръководените открития. 

На всеки два месеца се организираше малко събитие на водни игри и състезания, 

включващо децата на проекта заедно с децата от училището по плуване. 

Освен това всички членове участваха в спортно събитие, насочено към популяризиране 

на водните дисциплини и безопасността във водата. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Проектът, насочен към създаването на по-сплотена и интегрирана общност, включва 

различни реалности и общности в Сардиния, заедно с училищата и асоциациите в третия 

сектор на съответната територия. 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Имаше и моменти на социализация сред семействата, както и образователни и 

задълбочени срещи по теми като спорт и хранене, психология на спорта и безопасност 

на море, за спортисти и семейства. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

След събитието, някои участници се регистрираха за спортния клуб и имаха възможност 

да участват в местни събития и състезания. Проектът се характеризираше с активност на 

постоянно разпространение на ценностите на „Манифестния спорт и интеграция“ чрез 

организиране на срещи и образователни работилници. 

 

Тези деца станаха част от общността на плуването, потвърждавайки пълната интеграция 

в неизвестна за тях среда. 

 

Допълнително четене / Директни връзки: 

http://www.fratellidisport.it/images/documenti/2018/Lebuonepratiche2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.fratellidisport.it/images/documenti/2018/Lebuonepratiche2018.pdf
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3. Insieme nello Sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията ASD Zen Shin Club Italia 

 Автор: ASD Zen Shin Club Italia 

 Главна Методология учене чрез имитация и индикация, предоставени от експерти. 

Чрез предложение за спортни дейности, разнообразени по възрастови групи (кунг-фу, 

лична защита, тайдзицюан, чигонг, подвижност на базата, гимнастика) бяха 

предложените пътеки за децата. 

Благодарение на прякото участие на семействата в състезания и стажове, обучението на 

родителите и децата, се проведе по пътя на образованието по отношение и включване. 

В края на проекта имаше изложба „Родители срещу синове“, по време на която 

семействата имаха възможността да се конфронтират, да се опознаят по-добре и да 

създадат мрежа от полезни връзки за създаване на усещане за общност. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Извършена е много работа по отношение на уважението към противника и 

необходимостта от откритост към общността, за да се постигне по-солиден и сплотен 

общностен контекст. 

 Въздействие върху бежанците и против радикализацията: 
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Родителите срещу синовете е начин да включите цялото семейство в процеса, 

създавайки моменти на контакт и интеграция между самите семейства. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Включване в дейността мигранти и хора с различен произход, за да създадат усещане за 

единство, макар и дисциплина, която повечето хора никога не са практикували. По този 

начин всеки ще започне от същото или подобно основно ниво, без да се чувства под 

преценката на хората. 

Допълнително четене / Директни връзки:  

http://www.fratellidisport.it/images/documenti/2018/Lebuonepratiche2018.pdf 

 

 

4.  Lo sport con I colori dell’arcobaleno (da est a ovest, da 

nord a sud) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията ASD Vittoria Stadium Akademy 

 Автор: ASD Vittoria Stadium Akademy 

 Главна Методология учене чрез имитация и индикация, предоставени от експерти 

http://www.fratellidisport.it/images/documenti/2018/Lebuonepratiche2018.pdf


 

38 

 

Участниците, подбрани в институтите на района, са изпробвали различни дисциплини 

като ръгби, футбол, бадминтон, писта за игри, крикет, фитнес и уелнес гимнастика и 

фитнес ходене под ръководството на местни експерти и треньори. 

 

Всяка дейност се характеризираше с предварително предаване на ценности като спорт 

лоялност, дух на „третия път“, равенство в ролите, ненасилие, уважение към другите, 

предадени особено чрез ръгби. 

  

Проектът е осъществен в синхрон с редица институти, училища и приемни кооперации в 

района, като по този начин дава на момчетата от различни среди да се обединят и да 

създадат повече сплотеност. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с (СПорт образование срещу 

радикализация: 

Семействата на момчетата и момичетата, които вече са записани в Клуба, са участвали в 

някои дейности заедно с децата. 

 Въздействие върху бежанците и срещу радикализацията:  

Организирани са и открити срещи за всички (за родители и деца), в които се говори за 

правилното хранене и ползите от нула км храна в диетата на младите спортисти. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията? 

Участниците показаха, че разбират как да прилагат в ежедневието ценностите и 

правилата за съвместно съществуване, научени в тази област. Семействата също са част 

от процеса на интеграция на този проект, за да се насърчи интеграцията на 360 градуса. 

Допълнително четене / Директни връзки:  

http://www.fratellidisport.it/images/documenti/2018/Lebuonepratiche2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fratellidisport.it/images/documenti/2018/Lebuonepratiche2018.pdf
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5. Sportiva-Mente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Farsi Prossimo NGO 

 Автор: Farsi Prossimo NGO 

 Главна Методология учене чрез имитация и индикация, предоставени от експерти 

 

Проектът Спортива-Менте предлага безплатни спортни дейности за образователни и 

социални цели, насочени към непълнолетни на възраст между 11 и 17 години.  

Предлагат се спортни работилници и открити уроци, интерпретиращи спорта като важен 

защитен фактор и „лепило за обществото“. Семинарите се провеждат от експертни 

техници, обикновено се подкрепят от професионални преподаватели. 
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Тези специфични събития се състоят в отворен ден с тестове за бокс, кик бокс, карате, 

капоейра и баскетбол. 

  Цел / и на най-добрите практики във връзка с СПорт образование срещу 

радикализация: 

Това е възможност да участват тези, които вече имат някои основни умения, за тези, 

които имат някакво любопитство и биха могли да ги посетят в бъдеще, и за тези, които 

просто искат да прекарат различен следобед и да се приближат до тези спортове. 

 Въздействие върху бежанците и против радикализацията: 

Това е възможност да участват за тези, които вече имат някои основни умения, за тези, 

които имат някакво любопитство и биха могли да ги посетят в бъдеще, и за тези, които 

просто искат да прекарат различен следобед и да се приближат до тези спортове. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Участниците могат да опитат нови спортове, умения за учене и да създадат нови 

приятели в града, в който живеят. 

 

Борбата срещу радикализацията винаги започва от това да имаш възможност да се 

срещнеш и да знаеш кой живее до теб. 

Допълнително четене / Директни връзки:  

https://www.farsiprossimo.it/project/sportiva-mente/ 

https://www.farsiprossimo.it/2019/05/14/dimostrazione-conclusiva-progetto-cariplo-sport/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.farsiprossimo.it/project/sportiva-mente/
https://www.farsiprossimo.it/2019/05/14/dimostrazione-conclusiva-progetto-cariplo-sport/
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V. Austria 

 

1. ROB – Rugby Open Boarders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име на организацията Rugby Club Donau 

 Автор: IFall 

 Главна Методология Спортни занимания 

Rugby open boarders е проект, стартиран през 2015 г. във Виена, който предлага на 

младите бежанци и мигранти (мъже и жени) възможността да бъдат част от Австрийския 

клуб по ръгби. Талантливите участници имат възможност да се присъединят към 

младежките отбори на съдействащите клубове, което позволява по-интензивен обмен с 

млади австрийци. Проектът получи наградата за интеграция от Австрия през 2015 г.  

 Aim/s of the best practise in relation to SPort Education Against Radicalisation) 

Проектът има за цел повишаване на обществената осведоменост, насърчаване 

развитието на положително отношение към разнообразието чрез социалните медии 

(Facebook страница, уебсайт). По отношение на участниците, тя има за цел да споделят 

моменти заедно, да комуникират ценностите и принципите на Ръгби, да изграждат 

социални връзки, дават възможност на младежа да расте в екип, да спортува и да 

изучава езика също. В световен мащаб става въпрос за приобщаване, интеграция и 

междукултурен обмен. 
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 Въздействие върху бежанците и против радикализацията 

Тя позволява на участниците да се чувстват като част от общността, докато развиват 

знанията си за културата, социалната си мрежа и се срещат с местните общности. Освен 

това развива чувството за принадлежност към екипа, града и страната едновременно. 

Освен това, тъй като има млад доброволчески екип, който включва активни спортисти и 

жени, учители, социални работници и медийни експерти, той предлага на младите 

бежанци по-лесно влизане в австрийското общество и по-добри възможности за работа 

благодарение на такъв разнороден екип. 

 Методи: Сътрудничество чрез спортни предизвикателства, готварски дейности и 

споделяне на храна в клубната къща. 

 Как този пример може да се изпозлва за превенция срещу радикализацията?  

Тъй като спортът е начин за насърчаване на усещането за социално включване и 

интеграция чрез спорт, особено за маргинализирани групи, както заяви Европейската 

комисия, проектът „Отворен бордър на ръгби“ е начин за маргинализираните хора, 

такива мигранти и бежанци да избегнат заплахата от това да се чувстват отделно от 

обществото и да развиваме негативни емоции към околните. Тя обединява хората, 

приема техните различия и се справят с многообразието. Екстремните и насилствени 

идеологии използват предимно разделението на хората в обществото, за да имат власт 

върху психологически уязвимите хора. Този вид проект е начин да се предотврати от 

самото начало, чрез промяна на мислите и чувствата на хората по положителен начин. 

Further reading/Direct Links to Best Practise.  

http://www.rugbyopensborders.com/english-version/ 

https://www.facebook.com/rugbyopensborders/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rugbyopensborders.com/english-version/
https://www.facebook.com/rugbyopensborders/
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Тази колекция от добри практики може да се използва в различни страни и да се 

адаптира в зависимост от контекста, тъй като спортът е един от най-

универсалните инструменти, който надхвърля културните и езикови бариери. Той 

показва колко важен и съществен е процесът на интеграция и социалното 

включване, особено за да се предотврати радикализацията сред по-младите хора. 

Всъщност подобни дейности повишават личните умения, възпитават и позволяват 

на младите да развиват самочувствие, самосъзнание и да изграждат отношения с 

другите. 

VI. Партньорски консорциум 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adelslovakia.org/en
https://www.adelslovakia.org/en
https://engomvi.com/
https://www.adelslovakia.org/en
http://championsfactory.bg/
https://www.adelslovakia.org/en
http://www.ifall.se
https://www.adelslovakia.org/en
https://www.adelslovakia.org/en

