Във Видин представиха развитието на проекта "Международна мрежа за социално включване, дем
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Напредъкът по проект, наречен "Международна мрежа за социално включване,
демокрация и заетост" на младите хора представиха във Видин организаторите,
предаде репортер на радио “Фокус”- Видин. Даниел Ванков, от сдружение "Отворена
младеж" представи основните цели на програмата, според която се създава
международна мрежа, финансирана от програмата «Младежта в действие». На
днешната презентация присъстваха и някои представители от страните по проекта.
Проектът стартира през 2000 година с декларацията на ООН за създаване на
партньорства между страните за преодоляване на крайната бедност и създаването на
т.нар цели на хилядолетието. Основните цели са да се насърчи мобилността на младите
хора в учебен план, да се подобрят техните социални и езикови умения. По този
международен проект се предвижда създаването на едни добри възможности за
младите хора да отидат в Европа за обучение, опит или доброволческа дейност. С това
се цели и да се привлекат обществени институции, училища, университети и различни
образователни центрове. Ванков обясни, че настоящият проект е свързан с обявената
от Европейската комисия година на борба с бедността. Самият проект включва седем
страни-партньори, които си сътрудничат и организират съвместно обучения и семинари
и размен на младежи. Това са Испания, Австрия, България, Германия, Франция, Италия
и Англия. Проектът, чието наименование на английски е "INSIDE": International Network
for Social Inclusion, Democracy and Employment има за цел да създаде нова мрежа от
младежки организации на международно ниво, обясни Ванков. Той представи и
възможността по дейността за включване на млади хора от региона в младежките
обмени и доброволческите дейности на проекта. Така младият човек може да замине
във всяка една страна-членка на ЕС и да работи в неправителствена организация,
разходите по което са поети изцяло от програмата. Това е една възможност, която все
още не се използва достатъчно добре от младежите ни, обясни Ванков. Допълнително
се планират езикови курсове, осигурява се и ментор, който помага на младия човек в
страната. Важен аспект в рамките на глобализацията, която е залегнала в този проект е
младите да открият различни култури, различна социална среда, което ще им помогне
да се почувстват европейски граждани. В заключение Ванков каза, че тази година
предстоят три обучителни семинара, които ще се проведат отново в България.
радио "Фокус" - Видин Видин.
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