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Информация до медиите 

Във връзка със заключително информационно събитие по Проект „Обмен на практики и 

създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на 

толерантност и приемане на различията“  

 

 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ организира информационно събитие за 

приключване на дейностите по Проект: „Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на 

речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията“. 

Информационното събитие ще се проведе в 14.15 часа на 18.12.2015 г. (петък), бул. „Витоша“ №25, 

ет.3 

Прес-събитието включва представяне на основните резултати от реализирания Проект. Медиите имат 

възможността да се запознаят с основните дейности, реализирани по проекта: изследване на нагласите 

при подрастващите, програма за педагози и обучения на учители, семинари за медии и млади лидери, 

ателиета „Рисуване“, „Музика“ и „Кухня, традиции и обичаи“; проведения през лятото на тази година 

градски празник на културите с ателие „Рисуване за мир“, откритите изложби с рисунки на деца от 

Сирия, Афганистан, Ирак, Сомалия, България и Норвегия в МВнР, МТСП и Музей на МВР, където са  

изложени рисунките на децата с посланията им за мир и съжителство в разбирателство, както и с 

други дейности, изпълнени в рамките на Проекта.  

Поканени са експерти, сътрудници и доброволци, участвали активно за изпълнението на Проекта, 

които да представят резултатите и добрите практики от изпълнението му.  

Чрез организираното от нас информационно събитие искаме да привлечем вниманието на обществото 

по темата за ограничаване на ксенофобията и речта на омразата и да спомогнем за една по-толерантна 

и приемаща различните етноси и култури в България. 

Настоящият проект засяга развитието на устойчивата демокрация в България като 

подпомага преодоляването на речта на омразата, ксенофобските и расистките нагласи и 

стереотипи. Проектът допринася за преодоляване на стигмите и проявите на 

нетолерантност към различните в общността, акцентира върху намаляване на езика на 

омразата в публичното пространство в България и върху ограничаване на различните 

форми на дискриминация. За постигане на специфичните цели на проекта: насърчаването 

на демократичните ценности и защита на правата на човека, ограничаване на расизма, 

ксенофобията, словото на омразата, са реализирани дейности, при които децата, децата 

бежанци и роми, младите хора, педагозите, обществото като цяло и медиите, чрез участие и 

включване, разбират правните стандарти в Европа, както и позитивите от 

антидискриминативно приемане на различния и ограничаване речта на омразата.  

 

 

 

 За допълнителна информация:  

           Биляна Камбурова 

  Телефони: 02/931 93 99; 0876772018 

            http://spoc-s.com 


