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Програма на дейностите по 
проект "СпортИграция" (2015-3-BG01-KA347-022643 ),  финансиран по програма 

„Еразъм +” на Европейската комисия,  
Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ 

 
Проект „СпортИграция” има за цел представяне на добри практики и подготвяне на 
списък с мерки за интеграция, използвайки универсалния език на спорта, обсъждане на 
възможностите за интеграция – култура, език, религия чрез използване на спортни 
дейности. В обсъжданията по време на проекта смятаме, че те могат да се спомогнат за 
интеграцията на бежанците и маргиналните групи в обществата ни, като това ще 
доведе до намаляване на тежестта на социалните системи, адаптацията на пазара на 
труда, трудното им приемане от обществото, престъпността. 

Чрез взаимодействие между младите хора и взимащите решения и използвайки спорта 
като инструмент за обучение, с проект „СпортИграция” имаме за цел да окажем 
влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените 
страни. Имаме за цел младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на 
посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си 
гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. Планираме споделяне на 
добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи 
държави като САЩ, Канада и Австралия. 

 
Програма 

15 май 2016, неделя 
Национална спортна академия „Васил Левски” – ет. 3, конферентна зала 

09:00 - 09:30 
 

Пристигане на участниците 
Регистрация 

09:30 - 10:30 Официално откриване  
проф. Пенчо Гешев – ректор на Национална спортна академия „Васил 
Левски”  
Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на 
българския спорт” 

10:30 - 11:30 Политики за интеграция и моментна снимка на проблема 
Добри практики за интеграция чрез спорт 

1. Министерство на младежта и спорта - Гергана Джугларска, 
Старши експерт, Дирекция "Младежки политики" 

2. Диана Недева – Координатор доброволци в проект „Бежанци” - 
Каритас София  

3. Институт за социална интеграция – проект „Open up the borders of 
our minds” - Стефан Георгиев – Член на УС на ИСИ 

4. Фабрика за шампиони – проект "Младежки работници - двигател 
на социалната промяна" – Ширин Амин – заместник председател  

11:30 – 12:00 Кафе пауза 
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12:00 – 13:30 Иновационни модели за интеграция 
Дискусия на тема "Интегрирай ме/Интегрирай се" 

1. Ирена Соколова – Народен представител в 43-то Народно 
събрание, зам.-председател на Комисия по културата и медиите, 
член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека 

2. Столична община – район „Студентски” - Велина Белева - 
Влахова – зам. кмет на Столична община – район „Студентски”  

3. Държавна агенция за бежанците - Анна Андреева – директор на 
дирекция „Социална дейност и адаптация“ 

4. Обучение чрез спорт – Ивайло Здравков – член на УС на 
„Асоциация за развитие на българския спорт” 

13:30 – 14:30 Обяд 

14:30 – 15:30 Мост – „Младежи – Взимащи решения” 
Работа в смесени групи – младежи и отговорници за политики 
Добри практики от Европа и света - Кристин Илиева, Айше Сакалова – 
студенти в Национална спортна академия „Васил Левски”  
 
Работа по групи  

15:30 – 16:00 Кафе пауза 

16:00 – 16:30 Представяне на резултатите от работата по групи. 
Интерактивна активност за споделяне на опит и добри практики в 
интеграцията 
Презентации на всяка група  

16:30 – 17:30 Дискусионен панел за обмен на предложения и идеи. 
Симулация на създаване на организация за интеграция чрез спорт 
Какво е НПО? - Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за 
развитие на българския спорт” 
Работа по групи  
Презентации на всяка група  

17:30 – 18:30 Списък с мерки. 
Обобщаване на мерки, които могат да бъдат ползвани в 
реализацията на политики 
Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на 
българския спорт” 

18:30 – 19:00 Мултиплициране, Еразъм+, „Youthpass”. 
Представяне на програма "Еразъм+" и "Youthpass". Да бъдем 
мултиплаери... 
Константин Занков – член на УС на „Асоциация за развитие на 
българския спорт” 

19:00 – 19:30 Въпроси и отговори, връчване на сертификати 
 

 


