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ЗА КОГО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕНО
РЪКОВОДСТВОТО?1

1.1 - Представяне на MATCH

Ръководството “Спорт 
и работа с младежи – 
Изграждане на мостове: 

социална включеност 
чрез спорт” е разработено 
с цел представяне на 
възможностите за социално 
включване, реализирани 
в MATCH - проект, 
съфинансиран по програма 
Еразъм +, Партньорства за 
сътрудничество в областта 
на спорта. Проектът има 
за цел стимулиране на 
социалната включеност 
и равните възможности 
за мигранти, бежанци, 
търсещи убежище и 
млади местни младежи в 
неравностойно положение 
чрез стимулиране и 
увеличаване на участието 
им в  спортни дейности.

Като допринася за 
взаимодействието между 
тези целеви групи, спорта и 
младите професионалисти, 

MATCH стимулира 
потенциала на спорта като 
ресурс за включеност. 
На практика може да се 
каже, че спортът може да 
изгради мостове между 
хора с различен социален, 
икономически и културен 
произход, да преодолее 
бариерите и да увеличи 
взаимодействието между 
тях и да подобри социалната 
им включеност. 
В хода на изпълнение 
на проекта MATCH, се 
подобри, засили и подкрепи 
сътрудничеството между 
операторите в социалния 
и спортния сектор с цел 
взаимно използване на 
уменията, придобити 
в образователната и 
спортната сфера.
В рамките на MATCH шест 
организации от Италия 
(CESIE, координатор 
и HANDALA), Босна и 
Херцеговина (факултет 
по спорт и физическо 
възпитание, Сараевски 
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университет), България 
(сдружение Фуутура), 
Гърция (ELLINIKO FORUM 
PROSFYGON), Нидерландия 
(EURICON) и Испания 
(клуб Natació Banyoles), 
изпълниха дейности като 
международни и местни 
обучителни курсове, 
реновиране на обществени 
спортни площадки, спортни 
турнири, обмен на опит и 
антирасистки фестивали. 
В тази рамка проектът 
допринесе за 
разпространението на 
информация и повиши 
участието на мигранти, 
търсещи убежище, бежанци 
и местни младежи в спортни 
занимания и изгради 
конструктивен диалог между 
различни социални групи.  
Ролята на спорта трябва 
да се разглежда като един 
от основните фактори, 
които могат да подобрят 
интеграцията на групи в 
неравностойно социално и 
икономическо положение. 
Според резултати от 
скорошни изследвания1 
има още дълъг път, който 

1 - Доклад от европейската конференция 
“Sport and Integration: Challenging social 
exclusion in and through sport”, 2012, наличен 
на: http://www.footballforequality.org/
fileadmin/mediapool/pdf/spin/SPIN-Konferenz-
sc.pdf

да бъде извървян до 
разгръщането на цялостния 
потенциал, който спортът 
носи в себе си. Също така, 
въпреки потенциалното 
положително въздействие 
на спорта, според скорошни 
данни на Euro barometer 
относно спорта (декември 
2017)2 става ясно, че 
почти половината (46%) 
от гражданите на Европа 
никога не са упражнявали 
спортна дейност или играли 
някакъв спорт. Нещо 
повече, тези данни показват 
съществено увеличаване 
на процента в сравнение 
с предходния доклад от 
март 2014. На практика, 
през март 2014 данните за 
граждани на Европа, които 
никога не са упражнявали 
спорт или играли спортни 
игри, е 42% (-4% в сравнение 
с 2017), разкривайки 
широката бездна между 
ползите, които спортът носи 
и осъзнаването на този факт 
от обществото. 

Спортът е образователен 
инструмент поради 
редица причини, особено 
 
2 - Special Eurobarometer 472, Sport and 
Physical Activity, December 2017, наличен  на:  
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-
eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 
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за целевите групи като 
бежанци и търсещи 
убежище, мигранти и хора 
от периферията с по-ниско 
икономическо и социално 
ниво. Те се сблъскват 
с редица препятствия 
и предизвикателства в 
живота си, които трябва да 
бъдат взети под внимание 
и на които да се отговори 
с подходящи начини, един 
от които е спортът, за да 
се  подкрепи процесът на 
успешно преодоляване на 
затрудненията.  
Поради тази причина MATCH 
активно и реално промотира 
европейските политики  
в областта на спорта, 
изграждайки работещ 
модел, който преодолява 

различията в произхода, 
пола и социалния статус.  
Партньорите по MATCH 
благодарят на всички млади 
хора, учащи, треньори 
и експерти, работещи с 
млади хора в Италия, Босна 
и Херцеговина, Испания, 
България, Гърция и 
Нидерландия, които взеха 
участие в дейностите по 
MATCH  и ни вдъхновиха да 
напишем това ръководство. 
 
1.2 - Цели и ползи 

Целта на това 
ръководство е да 
допринесе  младежите 

и работещите в сферата на 
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спорта да осъзнаят ползите 
от спорта като инструмент 
за включеност. Както казва 
Pierre De Coubertin, “За 
всеки индивид спортът 
е вътрешен стимул за 
усъвършенстване”. Спортът 
на практика може да бъде 
изключително ефективен 
на индивидуално ниво, но 
е и основен инструмент 
за изграждането на 
взаимодействие  между 
различни групи в 
обществото. 
Вземайки предвид новата 
социална ситуация в 
Европейския Съюз, ние 
вярваме, че  спортът може 
да даде изключителни 
резултати за стимулиране 
на социалната включеност и 
да изгради общество, което 
е по-отворено за среща и 
диалог.
За съжаление, през по-
голяма част от времето 
обучаващите, които работят 
с  младежи с по-малко 
възможности, имат малък 
опит в използването на 
спорта по този начин и не 
винаги знаят как да извлекат 
максимума от потенциала, 
който спортът носи в себе 
си.
За да определим 
педагогическата рамка на 

проекта MATCH сметнахме 
за особено подходящо 
в това ръководство да 
разгледаме значението на 
социалната включеност 
и изключеност и тяхната 
връзка с темите игри и 
спорт. Това ръководство 
разглежда също така и 
ролята на треньора като 
възпитател и представя 
поредица добри практики 
от всички партньорски 
държави, които разкриват 
значението на спорта като 
образователен ресурс.   
Следователно, с това 
ръководство вие като 
специалисти, работещи с 
младежи / в областта на 
спорта/, ще се научите как да 
прилагате концепциите за 
включеност и изключеност 
и как да ги използвате в 
спортните дейности. Ще 
овладеете начините за 
използване на различните 
ползи от спорта в процеса на 
включване и как да прилагате 
дейностите в различни 
целеви групи. Също така, 
ще получите и някои насоки 
как да подобрите своите 
треньорски практики и 
да използвате спортните 
занимания като инструмент 
за включване. Накрая, ще  
се запознаете с голяма база 
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игри и спортни дейности. 

2.1 - Определяне на 
социалната включеност и 
изключеност

Социална включеност са 
действията, насочени 
към осигуряването 

на възможност на всички 
групи от обществото да 
се чувстват ценени и 
значими. Включеността 
означава предоставяне на 
определени права на всички 
хора и групи от обществото 
като заетост, подходящ 
дом, здравни грижи, 

образование, интеграция, 
социално взаимодействие 
и квалификация без да 
се опасяват, че няма да 
бъдат приети. Някои 
автори определят базовите 
социално-икономически 
потребности като жилище, 
образование и заетост 
като основа за социалната 
включеност. Други 
определения включват 
социални, психологически 
и физически  компоненти 
на социалната включеност, 
включително чувството за 
принадлежност и мрежата 
за подкрепа, отразявайки 
по-широките измерения 

СОЦИАЛНА 
ВКЛЮЧЕНОСТ И 
ИЗКЛЮЧЕНОСТ2
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на концепта. За да бъдем 
по-прецизни, социалната 
включеност се определя 
като процес на подобряване 
на условията за участие 
в обществото, особено 
на хора в неравностойно 
положение. Това може да се 
постигне чрез увеличаване 
на възможностите, 
осигуряване на достъп 
до ресурси и даване на 
възможност на хората 
правата им да бъдат 
напълно зачитани и да 
заявяват случаите на 
проявена несправедливост, 
с т и м у л и р а й к и 
международното внимание 
към включеността 
като следствие на 
г л о б а л и з а ц и я т а , 
либерализацията и 
д е м о к р а т и ч н о с т т а . 
Кохезията и включеността 
са едновременно 
комплексни и нормативни 
концепти. Още от самото 
определение се вижда, че от 
гледна точка на социалните 
в з а и м о о т н о ш е н и я , 
включително изграждането 
на национална държава, 
включеността загатва за 
изключване на другите – и 
наистина, технологиите, 
които прерисуват 

картината на обществата, 
са инструментални в 
завоюването на другите. 
Някои от ключовите 
термини, свързани със 
социалната включеност, 
са интеграция, превенция 
на изключеността, 
приемане и положителни 
взаимоотношения.  
Обратното, “Социалната 
изключеност обхваща 
множество променящи 
се фактори, които водят 
до това хората да бъдат  
изключени от нормалните 
размени, практики и 
права в съвременното 
общество”. Терминът 
социална изключеност се 
използва за пръв път от 
бившия френски държавен 
секретар по социалните 
въпроси Рене Леноар (1974). 
Социалната изключеност 
описва състоянието, при 
което индивидите не могат 
да участват пълноценно в 
икономическия, социалния, 
политическия и културния 
живот, както и в процесите, 
които водят до и поддържат 
това статукво. Това е 
многоизмерен феномен, 
който не се ограничава до 
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материалната депривация. 
Социалната изключеност 
ясно се отнася до лица, 
които са в неравностойно 
положение поради своята 
възраст, пол, увреждания, 
расова принадлежност, 
етнически произход, 
произход или икономически 
или друг статус. 

2.2 - Осигуряване на 
социална включеност

Измерването на 
включеността и 
и з к л ю ч е н о с т т а 

е предизвикателство 
поради многоизмерния 
си характер и липсата на 
стандартизирани източници 
на данни в различните 
страни. По сходен 
начин класифицирането 
представлява значително 
предизвикателство, защото 
става въпрос за личен  опит 
и възгледите на лицата, 
засегнати от това или 
които са в риск да бъдат 
изолирани, което не може 
да  се пренебрегне. 
Социалната включеност 
ни дава възможност да 
предотвратим социалната 

изключеност, която може 
да видим навсякъде в 
обществото като основен 
проблем. Социалната 
включеност като феномен 
в съвременното общество 
има значителен принос в 
изграждането на приятелска 
социална среда, която 
обхваща индивиди, които 
са изключени и други 
такива, и им осигурява 
добронамерени социални 
условия като част от процеса 
на включеност. Социално 
включващото  приятелско 
общество се определя като 
такова, в което всички 
хора се чувстват ценени, 
различията им се уважават, 
а базовите им потребности 
се удовлетворяват и това 
им гарантира достоен 
живот. Такова общество 
осигурява на всекиго 
възможност да се развива 
според възможностите си. 
Негова цел е да елиминира 
бедността, неравенството, 
унижението, незачитането 
и всяка друга форма на 
изключеност поради 
различията. 
На второ място, социалната 
включеност трябва да 
осигурява среда, която е в 
състояние да предотврати 
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различни проблеми (като 
психически разстройства, 
но не само).  Произходът и 
последствията от проблемите 
с психическото здраве са 
познати и в повечето случаи 
свързани с изключеността. 
Изключеността поражда 
уязвимост – стрес копинг, което 
често  води до психически 
проблеми. Социалната 
включеност не е „еднопосочен 
път“, тя е комплексна и изисква 
обхватен подход, който 
обхваща всички необходими 
средства. Някои от стъпки, 
които трябва да се направят 
за успешната социална 
включеност, са следните:  
•	 надграждане над 

индивидуалните сили и 
силите на общността;

•	 използване на 
информация за 
повишаване на степента 
на осъзнаване;

•	 изграждане на 
партньорство с ключови 
заинтересовани страни;

•	 промотиране на идеята; 
•	 поставяне на приоритет  

на ранната интервенция 
и превенция; 

•	 планиране за 
устойчивост на 
общността

Нещо повече, работата 
в посока включеност на 
определени социални групи 
чрез спорта и конкретни 
инструменти не измества 
нуждата от постоянна 
превенция на социалната 
изключеност. Тази 
превенция може да се изрази 
както в активна работа по 
социално включване, така и 
с помощта на допълнителни 
инструменти като:  

•	 Информационни 
кампании в училища, 
спортни клубове 
и организации, по 
Интернет; 

•	 държавни и общински 
политики за равни 
възможности за учене, 
спорт и работа ; 

•	 разпространяване 
на добри примери и 
ролеви модели от всяка 
социална група – които 
да бъдат примери за  
юношите; 

•	 изграждане на 
доброволчески модели 
чрез представители на 
самите уязвими групи; 

•	 мониторинг на 
равнопоставеното 
участие на 
представители от 
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уязвимите социални 
групи в местни 
/ международни 
конкурси, фестивали, 
манифестации и др. 

Мерките, които могат 
да се приложат на 
ниво превенция, са 
разнообразни и включват 
различни представители 
на вземащите решения 
органи и институции. От 
гледа точка  на спортните 
клубове и спортните 
професионалисти (треньори 
и мениджъри), основно 
значение има разбирането 
на необходимостта от 
превенция посредством 
всички модели на 
повишаване на 
информираността и 
публичността. Това трябва да 
се случва с цел създаването 
на условия и промотирането 
на модели на включеност 
до обществеността и 
управляващите (чрез 
спортни дейности), 
изграждане на самооценка 
и усещане за значимост 
на младите хора в 
неблагоприятна социална 
среда.  
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3.1 - Спорт и включеност 

Освен безспорните 
ползи за  физическото 
и психическото здраве 

на участниците, спортът и 
физическата дейност могат 
да  бъдат изключително 
ценни в контекста на 
социалната включеност и 
интеграцията. 

На първо място, физическата 
активност е променлив 
рисков фактор за развиване 
на сърдечносъдови 
заболявания и все 
по-голям кръг други 
хронични заболявания, 

включително захарен 
диабет, рак (на червата и 
гърдата), затлъстяване, 
високо кръвно налягане, 
заболявания на костите 
и ставите  (остеопороза и 
остеоратрит) и депресия.  
На второ място, 
спортът е невероятна 
трудотерапия, която 
обхваща по положителен 
начин концепциите за 
възстановяване, социална 
включеност и изграждане на 
личността. Придобиването 
на умения чрез спорт 
може да стимулира 
самоувереността, например 
за конкурентоспособност 

СПОРТ, ИГРИ И 
ВКЛЮЧЕНОСТ3
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на трудовия пазар 
или продължаване на 
образованието. Чрез спорта 
хората могат да завържат 
приятелства, да развиват 
социалните си умения, да 
постигнат независимост  и 
да поемат лидерска роля. 
Изследванията показват 
също така, че физическата 
активност подобрява също 
настроението и намалява 
симптомите на депресия 
и тревожност, каквито 
изживяват социално 
изключените лица. Тяхната 
интензивност значително 
намалява при спортуващите 
аеробика в сравнение 
с лица, които приемат 
единствено психотропни 
вещества. Постоянната 
физическа активност може 
да  предотврати развиването 
на депресия. Спортната 
активност повишава 
психичното благополучие 
посредством увеличаване 
на физическата кондиция 
при лица с влошено здраве, 
каквото е често срещано  
сред социално изключените 
лица. Физическата активност 
допринася особено много 
за доброто настроение при 
жените (Penedo et al., 2005). 
Програмите за физическа 

активност чрез танци са 
доказани като значим 
фактор за намаляване 
на възприемания 
стрес и негативни 
афекти, причинени 
от невъзможността за 
получаване на подкрепа 
в живота.  Освен това 
дейностите, основани 
на спорт, значително 
намаляват въздействието 
на неблагоприятните 
фактори, неподходящото 
сексуално поведение, 
половите противоречия и 
консумацията на алкохол 
сред юношите.
Включеността чрез спорта 
също така е свързана с 
по-добро цялостно общо 
когнитивно функциониране 
и смекчава възрастово 
обусловените промени в 
когнитивните функции. 
Физическата активност 
значително намалява 
риска  от внезапна смърт 
без оглед на причината 
и от развиването 
на сърдечносъдови 
заболявания, които са 
по-разпространени сред 
социално изключените 
лица, вследствие 
на допълнителните 
стресогенни фактори 
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и лошото хранене. 
Дейностите, свързани със 
спорт, могат значително да 
предотвратят развиването 
на диабет тип 2 при 
уязвимите групи и така 
да намалят  средствата, 
изразходвани за здравни 
грижи. Трябва да бъдем 
наясно с разликата между  
включването в спорт и 
включеността чрез спорта. 
Спортът може да бъде 
използван за създаване 
на множество модели 
на включеност като 
краткосрочни програми, 
непрекъснати програми 
за деца и младежи и 
интеграция чрез спортни 
игри. Социалната 
включеност чрез спорта 

може да бъде разделена 
на четири основни групи 
по сфера на покритие, а 
именно: “спорт за всички”, 
“социална кохезия”, “път към 
заетост” и “себеизразяване”. 
М е ж д у н а р о д н и я т 
Олимпийски комитет 
потвърди значението на 
социалната включеност 
и пое своята социална 
отговорност със 
създаването на стабилни 
базови програми за 
промотиране и интеграция 
в обществото на лица в 
неравностойно положение. 
Широко разпространено е 
мнението, че спортът е място 
за включване, което събира 
заедно представители на 
всички групи от общността. 
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Както се отбелязва в доклада 
на UNICEF, “Спортът в 
частност допринася за 
преодоляването на много 
социални предразсъдъци. 
Опитът в много страни 
разкрива, че достъпът до 
спорт и развлекателни игри  
не само е директна полза 
за деца със затруднения, 
но също така им помага да 
подобрят представянето си 
в общността.” Включването 
в спортни занимания има 
конкретен фокус върху 
участието на лица със 
затруднения в спорта след 
като им е осигурен достъп.  
Хората се сблъскват с редица 
социални и практически 
бариери, които пречат да 
се занимават със спорт. В 
зависимост от ситуацията, 
може да има недостиг на 

физическо възпитание и 
спорт за всички програми, 
ограничено финансиране и 
малко спортни съоръжения. 
От гледна точка на спорта 
това може да варира от 
директна дискриминация 
на определена група до 
по-малкото зло – липса 
на посрещане на нуждите 
на конкретна група лица. 
Талантливи атлети със 
затруднения от някои 
конкретни региони често 
се преместват в страни, 
които предлагат по-
добри възможности и 
достъп до съоръжения, 
липсата на които 
ограничава цялостното 
им благосъстояние 
в родината. Един от 
основните разглеждани 
въпроси в “Адаптиран 
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спорт” е промотиране на 
включеността с разрастване 
и увеличаване на броя 
спортни асоциации 
посредством ефективността 
на неправителствените 
организации. Адаптираният 
спорт не е нов, някои 
организации от 
десетилетия изпълняват 
такива програми. Един 
от ключовите аспекти на 
социалната включеност 
в спорта е Физическата 
грамотност. Физическата 
грамотност се определя 
като  умение за движение, 
компетентно и с увереност 
при множество физически 
дейности в различни 
среди, което допринася за 
здравословното развитие 
на цялата личност. Хората 
със затруднения, които 
имат физическа грамотност, 
се движат компетентно и 
уверено при извършването 
на различни физически 
дейности в различни 
среди и това води до 
цялостно личностно 
развитие. Компетентните в 
движенията се представят 
по-добре и в академичен, и 
в социален план. Те знаят 
как да бъдат активни в 
живота и могат да пренасят 

компетентностите от  една 
сфера в друга. Физически 
грамотните лица имат 
умения и увереност да 
се движат по начина, по 
който желаят. Те могат да 
демонстрират своите умения 
и увереност в множество 
физически дейности и среди; 
използват своите умения и 
увереност да бъдат активни 
и здрави. Комуникацията 
е от основно значение за 
промяна на общата картина, 
а споделянето на знания 
трябва да се превърне в 
приоритет. 
Според думите на Black 
и Williamson (2011) 
включеността в спорта 
може да се инкорпорира 
чрез предложената 
методология: 

•	 Отделна активност: 
специални дейности, 
специално разработени 
и насочени към лица 
със затруднения, 
практикувани по 
различно време и на 
различни места. 

•	 Паралелна активност: 
спортистите със 
затруднения може да  се 
наложи да имат отделни 
тренировки с връстници 
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със затруднения, за да се 
подготвят за състезание.  

•	 Спортна активност за 
хора с увреждания: 
обратна интеграция, при 
която деца и възрастни 
без затруднения се 
включват в спортни 
дейности с лица със 
затруднения като 
параолимписки спортни 
голбал, боча или седящ 
волейбол като основа за 
включваща игра.

•	 Отворена (включваща) 
активност: ‘Всеки 
извършва същата 
дейност с минимална 
или без адаптация 
на средата или 
съоръженията; 
дейностите на открито 
по същността си са 
включващи, така 
че дейността да е 
подходяща за всеки 
участник.  

•	 Модифицирана 
активност: дейности, 
предназначени 
за всички, със 
специфична адаптация 
на пространството, 
задачите, съоръженията 
и обучението на 
участниците. 

Включеността чрез спорт 
може да допринесе 
за намаляване на 
престъпността сред 
младежите и да допринесе 
за социална включеност. 
Спортът осигурява един 
общ език и платформа за 
социална демократичност. 
Също така,  подобрява 
разбирането на културните 
различия и допринася 
за преодоляването на 
предразсъдъците. Накрая, 
чрез спорта може да 
се предотврати и спре 
социалната изключеност 
на мигрантите и 
малцинствените групи. 
Социалната включеност, 
основана на спорт, 
оказва положително 
въздействие върху четири 
ключови индикатора 
на здравото общество: 
здраве, престъпност, 
заетост и образование. 
Тъй като заниманията 
със спорт поставят 
фокус върху социалната 
активност,  възможността за 
завързване на приятелства, 
изграждането на мрежи 
и намаляването на 
социалната изолация, е 
важно спортът да бъде 
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използван като инструмент 
за включеност.  
Включеността, основана на 
спорт, може да допринесе 
за възобновяване на 
съседските отношения 
(общности) посредством 
подобряване на четири 
ключови индикатора 
на общността: здраве, 
престъпност, заетост и 
образование (Kelly L., 2011). 
За по-добри разбиране на 
връзката между социалната 
интеграция и включеността 
чрез спорт от съществено 
значение е разбирането 
на принципите на 
общността и поведението в 
общността. Общностите се 
описват със задълбочени, 
добронамерени отношения 

и сътрудничество между 
хората, което често 
съдържа и висока степен 
на психологическа близост, 
морални ангажименти, 
социална кохезия и 
продължителност във 
времето. Общностите са 
посветени също така на 
ясно определени ценности, 
които насочват поведението 
на членовете им чрез 
общосподелените социални 
норми. Чувството за общност 
възниква от базовата 
човешка потребност за 
създаване и поддържане 
на междуличностни 
връзки, изграждане на 
чувство за принадлежност 
и изграждане на 
и д е н т и ч н о с т т а . 
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Концепцията за 
идентичност съдържа 
процеса на изграждане, 
основен елемент и в спорта, 
и в общността. Чувството 
за принадлежност към 
общността е чувството, че 
индивидът е инвестирал 
част от себе си. Как може да 
бъде използван спортът в 
помощ на себеизграждането 
в рамките на общността? 
Подходът социално / 
общностно развитие се 
базира на използването 
на спортната дейност като 
портал към непрекъснатото 
личностно развитие, 
при което качеството на 
ангажираност е показателят 
за успех. Отбелязва се, че по-
малкото участие в отборни 
игри и повишаването 
на ангажираността в 
индивидуален спорт 
провокира поведение, 
което не се приема от 
общността. Следователно, 
особено важно е при 
социалната включеност 
да се ориентираме 
към  групови спортове 
и физически дейности, 
а не към такива, които 
стимулират индивидуалната 
конкуренция. Описано е и 
намаляването на нивата 

на участие на младежи в 
организирани спортни лиги. 

3.2 - Спорт и игри

Спортът осигурява 
в ъ з м о ж н о с т и 
за развитие  на 

ценни умения и 
компетентности и вече  са 
приведени убедителни 
доказателства за приноса 
на спорта за развиване 
на междуличностни и 
вътреличностни умения. 
От 1995 г. насам спортът 
се свързва с философия, 
която е не само свързана 
с конкурентността и 
активността, но и с 
регулацията на поведението 
и вдъхновяващото чувство 
за принадлежност, което на 
свой ред води до повишаване 
на демократичността. 
От този момент насам са 
разгледани множество 
социални проблеми, които 
са свързани с превенцията 
на изключеността 
и стимулиране на 
включеността. 
Как ние определяме спорта? 
Дейност, която включва 
физическа активност  и 
умения, при която индивиди 
или отбори се конкурират 
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помежду си.  В спорта има 
и забавен елемент, който 
се оценява особено от 
зрителите. Днес спортът 
се е превърнал в мощен 
икономически фактор. 
Спортът се регламентира 
от строги спортни правила.  
Въпреки, че е много трудно 
да се внесе разграничението 
между спорт и спортна игра, 
те се различават основно 
по начина на създаване на 
правилата. Играта е част 
от спорта, която има за 
цел да бъде забавна, но в 
широк смисъл играта е по-
стара от спорта. Дейност, 
в която човек се включва с 
цел забавление и приятни 
емоции най-добре описва 
термина „игра“. От гледна 
точка на спорта, играта 
представлява място за 
среща с цел състезание. 
Може да се посочи, че 
спортът е, възникнал от 
забавна дейност наречена 
„игра“ и че играта се е 
зародила първоначално и 
основно с цел забавление, 
а след това се е превърнала 
в традиционна (понякога 
и търговски насочена) 

дейност. 

3.3 - Играта като основна 
дейност 

Играенето или „играта“ 
обикновено се 
свързват с дейности 

при деца и младежи, но 
играта запазва значението 
си във всеки етап от живота. 
Игрите са ефективни 
при изграждането на 
здравословна среда. 
Освен това, играта 
включва конкурентост при 
равнопоставени условия, 
като се изгражда спрямо 
ясни правила, които са 
прецизни, а наградата се 
определя предварително. 
Точната игра може да бъде 
невероятен инструмент 
за удовлетворяване на 
потребностите от социален 
живот. Определянето 
на базовите нужди е от 
съществено значение 
когато става въпрос за 
забавление, интерактвност 
и социална игра. 
Познаването на правилата 
на играта допринася за 
развиването и оформянето 
на нагласите и емоциите, не 
е необосновано да мислим 
за спорта като инструмент 
за социална включеност и 
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социална промяна, особено 
когато става въпрос за 
мигранти или бежанци. Как 
да създадем правилата за 
играта по правилен начин 
и какво трябва да знае 
треньорът за процеса на 
създаването на правила? 
Както беше отбелязано по-
рано, правилата на играта 
се създават “ситуативно”. 
Най-добрият начин за 
използване на участниците 
в играта е оставянето им да 
организират поведението 
си в игра, регламентирана 
от техните собствени 
правила. Това има 
много предимства пред  
“налагането” на правила 
от страна на авторитета на 
треньора. На първо място, 
този начин на организиране 
може да допринесе за това  
треньорът да види как 
участниците се държат в 
социална среда и до каква 
степен са креативни и 
активни. На второ място, 
се подчертава спазването 
на йерархията в малки 
социални групи, което се 
пренася в ежедневните 
дейности. Треньорите 
обаче често се сблъскват 
с недоразумения между 
участниците и трябва да имат 

умения за  разрешаването 
им. Когато става въпрос 
за създаване на правила, 
треньорът трябва да следва 
някои някои стандратни 
указания.
Установените правила са 
основно указания за начина 
на поведение, които казват 
на участниците какво е 
следващото действие. На 
първо място, трябва  да 
определим площта на 
мястото за игра, броя 
участници и др. Второ и 
най-важно е определянето 
на целта на играта и 
определяне на максималния 
резултат или кога се излъчва 
победител. 

3.4 - Играта като 
мотивация 

Да бъдем мотивирани 
означава да 
чувстваме подтик да 

направим нещо. Идеята 
е да се ангажираме да 
осъществяваме дейност 
заради присъщото 
забавление или 
удовлетвореност и радост. 
Тъй като играта поддържа 
к о м п е т е н т н о с т и т е , 
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с в ъ р з а н о с т т а , 
р е ц и п р о ч н и т е 
положителни отношения и 
автономността, се вижда, 
че не е трудно „играчът“ 
да спазва задачите, 
отговорностите и да бъде 
отборен играч. Дейностите 
в играта и играенето 
подкрепят физиологичния 
термин „погълнатост“, 
определяно като състояние 
на съзнанието, при 
което човек напълно се 
потапя в задачата. Това 
състояние на съзнанието 
стимулира положителните 
преживявания  в 
ежедневието. За постигане 
на възможно най-висока 
мотивация, играта трябва 
да изпълнява следните 
условия: 

•	 Да има ясни цели и 
пълно разбиране на 
последователности; 

•	 Да предоставя директна 
и незабавна обратна 
връзка;

•	 Да осигурява добър 
баланс между 
необходими умения и 
предизвикателство;

•	 Пълната концентрация 
на  само върху задачата 
да дава възможност  за 

сливане на действията и 
взаимодействието; 

•	 Загуба на съзнание за 
себе си;

•	 Липса на страх от 
провал;

•	 Да изкривява 
представата за време. 
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4.1 Ролята на треньора

Много важно е 
треньорската работа 
да се разглежда като 

инструмент за  изграждането 
на среда, която е подходяща 
за осигуряването на 
социална включеност. 
Треньорската работа в 
процеса на социална 
включеност се състои в 
това да възпитаваш хората 
да приемат различията. 
Повечето участници не са 
съгласни с позицията, че 
треньорът може да дава 
съвети и да разяснява 

опции, но не може да взема 
решения относно социално 
включените. Еднакви 
правила се прилагат във 
всички ситуации, при които 
е необходима социална 
включеност, без значение 
какви са характеристиките 
на участниците. 

На първо място, треньорът 
трябва да изпитва страст 
към социалната включеност, 
основана на спорта, да има 
капацитет за формиране на 
отношения на отношения 
на емпатия между всички 
във включващата среда. 

ТРЕНЬОРЪТ КАТО 
ВЪЗПТАТЕЛ4
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Вашата задача следва 
принципа “За да постигнете 
социална включеност 
започнете с преодоляването 
на  физическото разделяне”. 
Треньорът трябва  да 
подчертае значението на 
усмивката и липсата й когато 
става въпрос за социална 
включеност, базирана на 
спорта, както и приятелския 
спрямо язвителния тон на 
общуване, посрещането 
срещу липсата на топъл 
прием в групова среда, 
както и други поведения на 
социално взаимодействие. 
Треньорът е отговорен за 
възпитаването на другите 
относно социалните и 
индивидуалните рискове в 
групите, които изграждат 
връзки помежду си 
посредством обиждане и 
изключване на другите. 
Той/тя трябва да  избягва 
думи като странен, 
натегач или други, които 
загатват за изключване 
на някого. Стимулирайте 
всички да се състезават 
честно и да избягват 
отрицателни правила. 
Социалният елемент на 
треньорската работа в 
комбинация с основните 
елементи на принципите 

на физическо възпитание, 
са от основно значение 
за постигане на желания 
ефект от включващите 
спортни дейности. Предвид 
значението на принципите 
на физическото възпитание 
в социална включеност 
не е изненадващо, че 
2005 година е обявена 
за  Година на спорта и 
физическото възпитание, с 
цел да осигури подкрепата 
на правителствата за 
използване на спорта като 
средство ‘за стимулиране на 
образованието, здравето, 
развитието и мира’ и като 
‘универсален език, който 
може да допринесе за 
изграждането на  мостове 
в преодоляването на 
социални, религиозни, 
расови и полови различия. 
От 2005 г. насам се поставя 
специален акцент на 
физическото възпитание. 
Универсалната теория за 
възпитанието се прилага 
и по отношение на 
физическото възпитание, 
но съществуват и няколко 
други теории. Основните 
принципи на физическото 
възпитание могат да бъдат 
приложени използване на 
спорта като средство за 
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стимулиране на социалната 
включеност / преодоляване 
на социалната изключеност. 
За да опишем още по-
надълбоко физическото 
възпитание, в тази глава 
ще опишем няколко 
характеристики и ще 
направим паралел между 
спорта, играта, физическото 
възпитание и социалната 
включеност. 
Програмите за здравно и 
физическо възпитание са 
най-ефективни когато се 
прилагат в здравословна 
среда и когато ученето 
от страна на участниците 
е  подкрепено от екип 
п р о ф е с и о н а л и с т и , 
семейството и общността. 
Това е особено важно когато 
треньорите и аниматорите 
организират спортни игри 
и мероприятия за целите на 
социална включеност. 
Физическата активност е  
основно средство в процеса 
на учене.
Очевидно е, че активните 
деца са най-подходящи за 
учене; те са по-внимателни 
и концентрирани и имат 
по-добро настроение и 
поведение. Връзката тяло-
мозък може да се използва  
ефикасно в изграждането 

на учебна среда за  
социално изключените. 
Ще се фокусираме 
върху извличането на 
максимума от потенциала 
на физическата активност. 
Движението и спортната 
дейност осигуряват 
възможност на тези, които 
са социално изключени, да 
станат и да останат активни  
през целия си живот.  На 
участниците трябва да бъдат 
предоставени  широка 
гама физически дейности 
и форми на движение в 
разнообразна среда  за 
изграждане на физическата 
грамотност, която е ключов 
елемент  за създаването 
на здрава социална среда. 
Всички участници трябва 
да имат възможност да 
развиват физическите си 
умения чрез умерени до  
енергични упражнения, 
използвайки спорта като 
инструмент за включеност. 
Отделните възможности 
на спорта допринасят за 
изграждането на редица 
умения.
Физическата и 
емоционалната безопасност 
са предварително условие 
за ефективното учене в 
здравното и физическото 
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възпитание. Участниците 
в спортни дейности 
обикновено забравят това, 
на което ги учите, но ще 
си спомнят колко сте били 
загрижени. Създаването на 
безопасна среда на уважение 
може да осигури чувството 
за принадлежност у тези, 
които се чувстват изключени 
и да повиши  доверието в 
принадлежността. 
Включването в спорт чрез 
физическо възпитание 
запазва образованието 
балансирано, интегрирано 
и свързано с реалния живот. 
Треньорът, който използва 
спорта като инструмент 
за включеност, трябва 
да изгради стратегия за 
интегриране на ученето във 
физическото възпитание, 
така че то да се отразява 
както в домашна, така и в 
общностна среда. След това 
участниците ще пренесат 
знанията си в различни 
ситуации в общността.
Всяка дейност, основана 

на спорт, трябва да спазва 
утвърдените принципи на 
физическо възпитание, 
разделени на три основни 
групи. 
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Предварителното въздействие 
отразява желаните планиране и 
подготовка и решенията в тази 
връзка, обективирани чрез:   

a) цел на ситуацията, избор на стил на 
преподаване, очакван стил на учене, кои да 
бъдат обучавани, теми. 

b) време (кога)
c) начини на комуникация, решаване на 

проблеми, организационни действия, къде 
да се възпитава (място), стойка, облекло и 
външен вид, параметри, климат в групата, 
процедури за оценяване и материали.  

Въздействието описва дейностите и 
реалното изпълнение на решенията, 
взети на етапа преди това 
(взаимодействие, ангажираност 
със задачата или изпълнение) и се 
обективира чрез:  

a) изпълнение и придържане към решенията 
от предходния етап; 

b) коригиране на решенията; 
c) други 
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След въздействието описва оценката, 
включително обратната връзка за 
изпълнението по време на въздействието 
и общата оценка за съгласуваността 
между намерението и дейността на 
опита в ученето  и се обективира чрез:
a) събиране на информация за изпълнението на 

въздействието (чрез наблюдение, слушане, 
докосване, вдишване, др.); 

b) оценяване на информацията по критерии 
(инструментариум, процедури, материали, 
норми, ценности и др.); 

c) даване на обратна връзка на учащите; 
d) оценяване на избрания стил на преподаване; 
e) оценяване на очаквания стил на учене ; 
f) коригиране на решенията. 
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•	 подкрепа на връзките 
между членовете на 
отборите

•	 свързване на всички 
заедно

•	 движение
•	 определяне на 

предизвикателствата, 
свързани с различията в 
групата във връзка със 
социалната включеност 
с цел определяне на 
конкретните нужди от 
работа 

•	 формиране на 
треньорски 
компетентности за 
работа с млади хора в 
участниците  

•	 притежаване на 
умения за слушане, 
комуникация, екипна 
работа, мотивиране, 
емпатия, решаване на 
проблеми, гъвкавост, 
управление на времето, 
лидерство и познаване 
на различните  стилове 
на учене 

•	 притежаване на 
откритост, отговорност, 
ентусиазъм, страст 
професионализъм, 
любезност, 
толерантност, чувство 
за хумор толерантност, 
чувство за хумор. 

Жестовете (наричани 
още език на тялото) са от 
основно значение при  
физическите занимания. 
Жестовете се изразяват 
с движения на главата, 
лицев израз, движения на 
ръцете и конфигурация 
на пръстите. Вербалният 
език са написаните или 
казаните думи и фрази, 
които носят съдържание и 
конотациите, които могат да 
се подчертават с използване 
на интонацията на гласа.  
Треньорът и обучаемият са 
равни, затова хората, които 
обучавате, трябва да ви 
възприемат като приятел. 
Треньорът в социалните 
спортни дейности трябва 
да се възприема като 
лидер в общността. Това е 
предимство за треньора, 
защото изключените лица 
по-лесно ще се вслушат 
в думите му. Треньорът 
трябва да бъде наясно, 
че отговорностите му 
включват: 

•	 постигането на плавен 
преход между теория и 
практика; 

•	 подкрепа на връзките 
постигането на плавен 
преход между теория и 
практика 
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4.2 - Умения и качества на 
треньора

Треньорът или 
възпитателят е човек, 
който трябва да притежава 

комплексни качества и добре 
усвоени умения, необходими 
за  качествено обучение, 
възпитание и организиране 
на спортните дейности, 
насочени в основна степен към 
промотиране на социалната 
включеност. Треньорската 
работа представлява 
целенасочен подход, затова 
умението за ясно изразяване, 
правилно определяне и 
емоционалния заряд на 
поставяните от треньора цели 
са едно от най-важните умения, 
които всеки треньор трябва да 
притежава. Като много аспекти 
от треньорската практика,  това 
умение има както формални, 
така и неформални изражения.

Наблюдение

Наблюдението е компонент, който 
помага на възпитателя да следи 
постоянно процеса на напредък 

към постигането на целите. По време на 
сесия или дейност треньорът трябва да 
приеме, че основните отговори са “точно 
пред него”. Доброто наблюдение изисква 
разчитане на езика на тялото и високи 
социална и емоционална интелигентност, 



34

както и посвещаване на предвиждането 
“какво следва сега”. Наблюдението помага 
за намаляване на културните различия, тъй 
като участващите се концентрират върху 
задачи, които понякога не засягат човешките 
взаимоотношения. 

Познаване на целевата група

Каква е причината за изключеността? 
Защо към тях трябва да се подходи 
по специфичен начин? Защо игрите 

и методологията могат да им дадат сили? 
Няма едно-единствено определение за 
младите хора с по-малко възможности, 
защото реалностите в Европа са различни. 
При определянето на ограничените 
възможности могат да бъдат взети предвид 
множество характеристики: семейство, 
образование, културно, географско и 
финансово състояние или интелектуални и 
физически възможности. В повече то случаи 
подрастващите попадат в тези категории. 
Вследствие на това те често: не са достатъчно 
уверени в себе си, самодисциплинирани, 
срещат затруднения при работа в екип. 
Затова е важно да се познава профила на 
участниците, как се развива групата, какви 
са нейните възможности и затруднения, 
по какъв начин комуникират участниците, 
правата и характеристиките им. Познаването 
на целевата група е от ключово значение за 
осигуряването на ефикасна комуникация, 
както и познаването на недоразуменията, 
които може да настъпят, така че да може 
игрите и методологията, която ще бъде 
използвана, да се адаптират съответни на 
това.
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Активно слушане

това умение често се свързва с разликата 
между пасивното възприемане на 
това, което казва другия и активното 

ангажиране с това и показва, че отдавате 
внимание на всекиго. Този елемент е важен за 
социалната включеност. Слушайки другите, 
треньорът може да дава силни послания, че 
целта му е да ги подкрепя във всичко, което 
правят. На второ място демонстрирате, 
че обръщате внимание и очаквате всеки 
един да спазва поетите ангажименти. 
Най-лесният и най-ефективният подход за 
прилагане на активното слушане е просто 
да проявявате интерес към другия и да 
сте любопитни какво може да постигне и 
направи. 

Обратна връзка

Когато става въпрос за социални 
дейности, основани на спорта, 
обратната връзка има ключова роля. 

Обратната връзка е едно от треньорските 
умения, основно за постигане на най-
високите очаквани резултати според 
поставената цел. Всеки знае каква е целта, 
стреми се към нея и я постига. По-малко 
познат факт е, че съществуват различни 
форми на обратна връзка, всяка със свои 
характеристики и проявления в процеса на 
включване. Съдържанието на обратната 
връзка трябва да бъде независимо 
от конкретния стил на треньора, но 
основополагащо за всички. Принципно 
обратната връзка се определя като 
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“разяснение как се справя индивидът“.” 
Това опростено определение игнорира 
величината и хипнотичната сила на 
обратната връзка, която определя начина 
на представяне и оформя възприятията. 
Обратната връзка е основна в процеса на 
включване поради две основни причини: 

•	 може да подсили или промени 
поведението 

•	 оформя Аз-образа 

Обратната връзка може да бъде дадена 
на учащия чрез няколко начина на 
комуникация, основно с информацията, 
събирана с въпросници и интервюта. 
Обикновено обратната връзка се дава 
под формата на оценка (A, B, C и др..), по 
числова скала (1–10), в проценти (0–100%), 
ранжиране (първо място, второ място и т.н.) 
или изображения. Символите представляват 
скали за оценяване на представянето на 
учащите. Обратната връзка може да бъде 
специфична и неспецифична.

Някои примери за неспецифична обратна 
връзка:  
 
•	 Страхотен удар.
•	 Много добре. Добре, напред!
•	 Достатъчно добре се представяш, за да 

станеш член на отбора.  
•	 Чудесно се справи.
•	 Не е зле.
•	 Добър опит
•	 Сега е значително по-добре. 
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Примери за специфична 
обратна връзка: 
 
•	 Това беше чудесно!
•	 Добро изпълнение, държиш ръката 

свита и дланта изправена при долен 
сервис във волейбола.

•	 Отлично се справи, помниш всички 
стъпки и позиции на ръката за този 
танц.

•	 Демонстрира невероятно 
самообладание по време на играта 
докато другите се опитваха да те 
ядосат. Добра работа.

•	 Майкъл, отлично си запомнил къде 
да сложиш уреда. 

•	 Не бива да хвърляш бухалката когато 
играта спре.

Най-обичайният начин за събиране на 
информация за проблеми със социалната 
изключеност и включеност е чрез  
изследвания с въпросници и провеждане 
на интервюта. Тази информация е важна 
за получаването на  добра обратна 
връзка. Въпросниците се ползват често, 
защото данните могат да бъдат получени 
по електронна поща или по пощата, при 
реално взаимодействие (лице в лице), 
по телефон, чрез социалните мрежи или 
по друг начин. Основно за социалния 
работник е да оцени целите на провеждане 
на изследването с въпросник или 
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интервюирането предвид 
географската локация на 
групата, наличните ресурси, 
скоростта на отговаряне, 
процентът изпратени 
отговори и социално 
сензитивните въпроси. 
Социалният работник 
трябва да бъде наясно, 
че целта му е да установи 
коренните причини за 
изключеността. На второ 
място, задавайки конкретни 
въпроси в конкретен ред, 
въпросникът трябва да 
може да установи кои са най-
подходящите решения и да 
предотврати изключеността. 
Използването независимо 
на кой “изследователски” 
подход трябва да се 
разработи така, че 
да установи и опише 

причината и възможното 
решение на даден проблем. 
Въпросникът може да 
съдържа толкова въпроси, 
колкото са ви необходими. 
Въпросите могат да бъдат 
отворени или затворени 
с три, пет или седем 
позиционна ликертова 
скала. Резултатът може 
да варира от отрицателен 
(най-малката цифра) до 
положителен (най-високата 
цифра). Във въпросника 
трябва да се включи и 
демографска част. Може 
да направите дизайна на 
въпросника за оценяване 
на резултатите от спортна 
игра върху емоционалното 
състояние или степента на 
удовлетвореност. 
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I gИгрите могат да 
бъдат жизненоважен 
инструмент за 

подобряване на 
образованието сред 
п о д р а с т в а щ и т е , 
за стимулиране на 
сътрудничеството в 
екипа и изграждането на 
взаимоотношения между 
индивидите. Също така, 
е възможно посредством 
създаването на мост между 
концепцията за учене и 
тази за игра, да се изгради 
методика на “учене чрез 
игра”, която да бъде от 
голяма полза.  

На практика, методиката 
на „учене чрез игра“ 
допринася за разбирането 
на заобикалящия ни 
свят в приятна среда на 
сътрудничество.  

Следователно, играта е 
мощен инструмент, който 
може да намали социалните 
и културните дистанции, 
които често са пречка пред 
социалната включеност и 
взаимодействието между  
различни социални групи.

За постигане на тази цел 
е важно да запомним 

ИГРИ5
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няколко „правила“, които 
описват играта като 
образователен инструмент. 
Тези „правила“ се отнасят 
до умението за проява на 
гъвкавост на различни 
етапи от играта, проява на 
въображение и  „решаване 
на проблеми“. Всички тези 
характеристики означават, 
че тези, които участват в 
игрите, не само изграждат 
преносими умения, но 
и успяват да пренесат 
образователните ценности 
при изпълнението на тези 
игри.

В този раздел ще намерите 
списък с игри и дейности, 
които могат да помогнат 
на младежите и спортните 
професионалисти 
в изграждането на 
обучителни моменти  чрез 
дейности, стимулиращи 
рефлексията и обучението 
чрез игра и спорт.

Представеният списък с 
игри има за цел да направи 
преглед на обучителните 
дейности, които дават на 
треньора възможност да 
подобри различни умения 

или меки умения като:

•	 управление на времето
•	 предаване на ценности
•	 сътрудничество
•	 учене чрез игра

Всички дейности дават 
на треньора възможност 
да ги интерпретира във 
връзка с контекста, в който 
се изпълняват, както и да 
ги модифицира така, че 
да станат по-ефективни. 
Списъкът не е изчерпателен, 
но представлява добра 
първоначална точка за 
отразяването на нови идеи 
и методики, свързани с 
образованието чрез игри и 
спортни дейности. 



41

Брой участници  максимум  8 
Продължителност 20-30 минути
Материали стъклени топчета за игра (с диаметър до  1, 5 

см)
дървена пръчка
химикалка и листове

Описание Всеки играч има едно топче. В средата на 
терена има една дупка с диаметър 8 см и на 2 
м. от нея е очертана линия. 
Играчите определят реда, в който ще играят. 
Всички застават зад линията и хвърлят 
топчето си, опитвайки се да уцелят дупката. 
Когато играч уцели дупката, взема топчето си 
обратно и се опитва да уцели другите топчета, 
целейки се в това, което е най-близо до 
дупката. Когато уцели топче, играчът печели 
точка, а удареният играч излиза от играта. 
Уцелилият продължава играта докато уцели 
следващи топчета.  
Победител е този, който успее да отстрани 
най-много играчи или остане последен. 

Модификация 
на играта 
Модификация на 
играта

Вместо правене на дупка в центъра, може да се 
използва по-голямо стъклено топче. Играчите 
се стараят техните топчета да стигнат най-
близо до него. Играчът, чието топче е най-
близо, трябва пръв да уцели първо голямото, 
а след това може да изстреля топчетата на 
останалите играчи.  

Стъклени топчета
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Брой участници минимум 3 
Продължителност 10-30 минути
Материали ластик (дължина 2 метра)
Описание Дълъг ластик се слага на глезените на двама 

играча, а третият прави поредица движения. 
Ако се играе като отборна игра, отбор 1 държи 
ластиците на отбор 2 и обратното. Играчите 
определят кой  държи ластика и кой и в каква 
последователност скача. 
За да спечелят, играчите трябва да преминат 
през следните степени:

1) скачане върху ластика с единия крак над 
него и другия крак под него 

2) застъпване на ластика с крак 
3) два подскока и обхващане на външната 

страна на ластиците с  рака
4) прескачане от другата страна на ластика и 

повтаряне

Ема есеса

Обучителна 
стойност 

стратегия, прецизност, сръчност. 
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5) скокове в средата на ластика
6) като 3 и повтаряне с другата страна на 

ластика
7) като 6, но само със скок в средата
8) играчът захваща ластика с един крак  и го 

прехвърля над другия ластик. След това 
скача седем пъти на място, като кръстосва 
и след това разтваря крака 

9) повтаряне на 8 със скок  накрая върху 
двата ластика

10) скок между ластиците от долу с повдигане 
на единия и след това на другия крак. 
След това завъртане около 8, изтегляне на 
единия крак и скок 10 на двата ластика (за 
разплитане).

Когато играч допусне грешка, хваща въжето, 
а играчът, който го е държал, започва играта 
отначало. Този, който пръв завърши всички 
степени,  печели. В хода на играта играчът 
тананика „Ема есес, Пипи дългото чорапче, в 
чорапчето цигулка, за да изсвири тази песен  
за нас“.

Модификация на 
играта

Последователността на движенията може да се 
променя, като играчът, който държи ластика, 
може да остави другите да направят определени 
движения. Участниците могат да играят по 
двойки. 

Обучителна 
стойност

Тиймбилдинг, ловкост, прецизност, памет.
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Подът е лава
Брой участници Минимум 10 играча: в този случай 2 играча 

имат огнена топка
Ако са повече от 10, 4 участника имат огнена 
топка.

Продължителност 10-20 минути
Материали • 10 листа хартия A4 (по 5 за всеки отбор)

• 8 до 10 топки
• 4 стола
• 2 купички с 5 химикалки във всяка една 
• нещо за очертаване на линия или 

пространство 
Descrizione DДва отбора се състезават; всеки отбор е с 10 

играча. Отборите си избират капитан. Целта 
е достигане до безопасното място без да се 
допира пода (лавата) с използване единствено 
на материалите, осигурени на участниците. 
Всеки участник може да вземе само един 
предмет. Докато правят това, участниците от 
противниковия отбор си прехвърлят летящи 
топки помежду си и другият отбор трябва да 
ги избягва. Ако играч докосне пода или бъде 
докоснат от огнена топка, целият отбор се 
връща в началната точка. Когато пристигне 
и последният член от отбора с всичко, което 
носи, отборът печели.  
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Модификация на 
играта 

Играта може да се играе и без огнени топки 
или с повече или с по-малко предмети.

Обучителна 
стойност 

Екипност, стратегия, комуникация.

Брой участници минимум 2 
Продължителност 10-20 минути
Материали • тебешир

• малко камъче
Описание Начертайте 10 квадрата във формата на дама. 

Участниците определят кой хвърля камъчето 
пръв с играта камък, ножица, хартия. 
Първият играч остава извън полето и хвърля 
камъчето в квадрат номер 1. След това скача 
през всички квадратчета (на един крак когато 
квадратчето е едно и с двата крака когато има 
две квадратчета) до последния квадрат. Там 
играчът се обръща на 180 градуса и се връща 
обратно по същия начин, вземайки обратно 
и камъчето и отива в началната точка. След 
това хвърля камъчето в квадрат номер 2. 
Участникът отпада от играта, ако падне 
или докосне очертанието на квадрата, като 
отстъпва на следващия играч.   

Подскоци до училище
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Брой участници минимум 4 
Продължителност 5-30 минути 
Материали • чаена лъжичка

• 1 топче за пинг-понг
• материали за обозначаване на пътеката 

Лъжичка и топка

Модификация на 
играта

Играчът, който завърши всички 10 полета 
може да добавя още квадратчета, които 
разширяват дамат.

Обучителна прецизност, сръчност, стратегия.

Ако някой играч има предимство пред другите, 
има възможност да „заеме“ квадратчето, в 
което другите вече не могат да скачат или да 
хвърлят камъчето. Играта свършва когато 
един успее да мине през всички квадратчета
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Описание Участниците се разделят на 2 отбора. Те 
следват очертания квадрат на земята, като 
държат в една ръка чаената лъжичка с топчето 
за пинг-понг. Играчът трябва да го пренесе, 
без топчето  да падне и след като завърши 
прехода, да подаде лъжичката на следващия 
играч от отбора. Другият отбор, който е извън 
квадрата, се опитва да разсее играча и духа 
към топчето, за да падне. Те обаче не могат да 
докосват играча. Ако топчето падне, играчът 
тръгва отначало. Двата отбора се редуват. 
Печели отборът, който се справи по-бързо.  

Модификация на 
играта

Тези, които не участват, може да спазват и 
други правила като:
• да мълчат
• да не мърдат (но могат да духат към 

топчето)
Обучителна 
стойност

екипен дух, бързина, сръчност
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Брой участници  минимум 10  
Продължителност 5-20 минути 
Материали • глина

• въжета
Описание На земята се оформят четири линии с глина. 

Те са на разстояние 5 метра една от друга. 
Първата линия е най-близка, а четвъртата 
е най-далечна. На групи по 5, участниците 
следват правилата: 
• Първият участник е сляп, неговата цел е 

да намери химикалката и да се върне от 
първата линия.  

• Вторият участник трябва да скача на 
един крак до 2та линия и да се върне в 
отправната точка.                                                                                                                      

• Третият участник трябва да подскача 
клекнал до 3та линия и да се върне 
обратно.    

• Четвъртият и петият участник трябва 
да тичат, като по един от краката им са 
вързани заедно, до 4та линия. 

• Един от участниците получава и тайна 
мисия от треньора (напр.: „не се 
състезавай“ или „не използвай десния си 
крак“).  
Двата екипа играят едновременно и целта 
е да постигнат максимална бързина.

Лабиринт
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Модификация на 
играта

Могат да се променят движенията, които 
участниците трябва да изпълнят. Може да има 
и повече или по-малко линии според броя 
участници.  

Обучителна 
стойност 

Spirito di squadra, rapidità, fiducia, affiatamento

Илюстрации или 
схема на играта

Брой участници минимум 6 
Продължителност 10-30 минути
Материали • глина

• топка 

Хвани ме или сядай
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Описание Това не е отборна игра, всеки участник играе 
за себе си. Съдията очертава поле с  глината и 
подава топката на един от играчите.  
Играчът се опитва да уцели друг играч с 
топката. Той обаче не може да се движи 
докато държи топката. Ако успее, уцеленият 
играч сяда на мястото, на което е бил уцелен 
и се опитва да хване топката без да се движи. 
Тогава може да играе отново. Ако  играчът, 
който е на прицел, хване топката без да я 
изпусне на земята, не сяда на земята.  
Ако топката падне на земята без да докосне 
никого,  може да я вземе първият, който успее. 
Играта свършва когато остане само един 
играч.

Модификация на 
играта 

Играта може да стане отборна, ако има много 
участници. Те могат да си подават топката 
помежду си. В този случай може да се ползват 
повече топки. 
Също така когато седнал на земята играч 
хване топката, той се изправя и цели друг. Ако 
не успее, сяда долу отново. 

Обучителна 
стойност 

прецизност, стратегия, сръчност  

Илюстрации или 
схема на играта
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Брой участници минимум 8
Продължителност 10-30 минути 
Материали носна кърпичка

Описание Формират се два отбора с равен брой 
участници. Всеки участник получава номер.  
Играчите застават с лице един към друг: 
треньорът държи кърпичката и в разбъркан 
ред подканя всеки участник от отбора да 
извика номера си. Двамата играча с еднакъв 
номер се доближават до  този, който държи 
кърпичката и се опитват да я хванат.
Този, който успее, бяга обратно към своя отбор, 
като опонентът му не трябва да успее да го 
докосне, ако го докосне, докоснатият предава 
кърпичката на другия отбор и другият отбор 
печели точка; ако успее да избяга, без да бъде 
докоснат, неговият отбор печели точка.  
Играта приключва когато един от отборите 
отбележи 10 точки.

Модификация на 
играта 

Този, който държи кърпичката, може да извика 
едновременно играчи с повече от едно число, 
например две или три числа.

Обучителна 
стойност

екипен дух, бързина, стратегия 

Носна кърпичка
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Брой участници максимум  25 
Продължителност 20-30 минути
Материали топка

Картоф (тонанаал)

Илюстрации или 
схема на играта
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Описание Това е групова игра, за предпочитане с повече 
участници. Участниците застават в кръг, един 
от тях застава в средата. Участник от кръга се 
опитва да уцели с топката този в средата. Ако 
успее да го уцели, играта продължава. Всеки 
от кръга получава топката последователно. 
Ако пропусне и не уцели играча в кръга, 
застава на свой ред в средата. Ако участникът 
вътре в кръга хване топката, може да я подаде 
независимо на кого от кръга. Ако уцели някого 
от кръга, той застава в средата. Играта не е 
състезателна, забавна е!

Модификация на 
играта 

Могат да се добавят повече участници в 
средата или повече топки за  повишаване на 
степента на трудност.

Обучителна 
стойност

Помага за развиване на скорост на реакция, 
внимание, способност за постигане на целта и 
пъргавост. 

Брой участници  Броят играчи се определя от броя налични 
чували 

Продължителност около 5 минути за всяко надбягване
Материали -  чували

Състезание чувал с картофи 
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Брой участници 2 екипа с  3 -12 участника 
Продължителност 20 – 30 минути 
Материали -   топка

Опростен хандбал

Описание Начертайте стартова и финална линии на 
достатъчно разстояние една от друга в 
зависимост от възрастта и възможностите 
на участниците. Играчите трябва да се 
придвижат максимално бързо след като 
влязат в чувала. Победител е първият, който 
достигне финалната линия. 

Модификация на 
играта

Ако не разполагате с чували за картофи, 
можете да използвате друг тип чували.  
Играта може да бъде усложнена с използване 
на конуси, които да представляват препятствия 
по трасето. Може да се играе и като отборна 
състезателна игра.

Обучителна 
стойност 

Помага за развиване на сила и издръжливост, 
както и сръчност.
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Описание Играта започва с 2 играча, по един от всеки 
отбор, които застават в центъра на полето с 
лице един към друг. Топката се хвърля между 
2та играча, които се опитват да я хванат и 
да я подадат на своя отбор. Когато топката 
е в единия отбор, участниците си я подават 
помежду си. Те нямат право да правят повече 
от 3 стъпки с топката и не могат да я задържат 
повече от 10 секунди, а ако топката докосне 
земята или падне, отива в другия отбор и 
играта започва от центъра на полето. Печели 
отборът, който успее да задържи топката по-
дълго време без да я изгуби.  

Модификация на 
играта 

Правилата могат да се променят: например, 
играчите може да имат право да направят 
само 2 стъпки. 

О б у ч и т е л н а 
стойност 

Помага за развиване на прецизност, 
издръжливост, визия, екипност и 
сътрудничество. Играта е страхотна за 
установяване на връзки между участниците и 
създаване на приятна приятелска атмосфера 
в екипа. Подкрепя сътрудничеството между 
участниците.. 
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Брой участници Минимум  8  играча и 1 съдия 
Продължителност Зависи от броя играчи / минимум 2 отбора x 

15 участника/ 2x20 минути за 1, за  3 отбора 3 x 
15 или 20 минути.

Материали 2 постелки, 1 топка (за хандбал / футбол / 
топка), жилетки (за различаване на двата 
отбора), 6 до 8 ленти за очертаване на полето.   

Описание Двата отбора са на 2 постелки, разположени 
една срещу друга. 1 играч от отбор A застава 
на постелката в полето на отбор B и обратното. 
Играчите от отбор A трябва да прехвърлят 
топката 10 пъти помежду си, без отбор В да им 
я отнеме. Ако участник от отбор В се намеси, 
топката отива в отбор В. Ако не, играчите от 
отбор A хвърлят топката на участника от техния 
отбор, който е на постелката. Ако последният 
успее да я хване, отбор A печели 1 точка. След 
отбелязаната точка, отбор A започва отново.
Позволени са само 3 стъпки ходене / тичане с 
топката в ръце. 
Ако упражнението е за треньори, 2та 
треньора чуват правилата и  нямат право да 
ги споделят с отбора си. Задачата е 1 треньор 
да бъде много мил, внимателен, позитивен, 
помагащ и подкрепящ, а другият да е силно 
негативен, изпълнен с неприязън, да крещи и 
да нагрубява играчите и т.н., като крещи и на 
съдията.

Метбол 
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Модификация на 
играта 

Играчите може да хвърлят топката повече 
пъти (12,15) в зависимост от това колко са.
Може да хвърлят топката на играча на 
постелката не веднага след 10то подаване, а 
да изчакат.

Обучителна 
стойност 

Стратегия, позициониране в полето, 
комуникация за постигане на целта, защита от 
атака (по положителен начин), сръчност.  
При задача за треньорски умения: 
възприемане как положителният дух винаги 
е по-добър от негативния, преживяване 
какво може да постигне положителното и 
негативното отношение, какъв ефект оказват. 
В този случай модераторът оценява топва с 
играчите и треньорите накрая.  Това е много 
важна част, в която оценявате кой и какво е 
преживял и почувствал. 

Илюстрации или 
схема на играта
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Брой участници  6 или повече играча (зависи от броя стъпала 
на стълбата) 

Продължителност Не е точно определено, използвайте 
секундомера. Зависи от групата.

Материали Стълба за тренировки (футбол)
Описание Всеки играч заема мястото си между 

стъпалата на стълбата. Задачата е всеки 
играч да определи  своето място  в стълбата 
според годината и месеца си на раждане. Без 
да говорят, излизат извън стълбата. Януари 
отляво, декември отдясно, а всички останали 
остават вътре. 

Модификация на 
играта

Същото може да се направи и с използване 
на броя километри от дома на участниците до 
мястото на провеждане на играта. По-малкото 
километри отляво, а повечето отдясно.  
Играчите могат да го правят без да говорят и  
без да излизат отстрани на стълбата.

Обучителна 
стойност

Комуникация с и без думи. Има една стълба 
и останалите следват лидера. Те трябва да 
успеят да общуват помежду си и без думи. 
Могат да използват ръце или друг начин.

Стълба  
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Брой участници  Минимум  10
Продължителност 15’ – 30 минути
Материали Няма материали. Само площадка или място с 

площ 10x5 m.
Описание Участниците се подреждат в две редици, 

като в двете редици трябва да има еднакъв 
брой участници. Кръстосват ръцете си така, 
че пръстите им да се докосват. Двойката 
в началото на редиците е първата, която 
започва да затваря ципа. Първият играч 
произнася „затваряме ципа“(след което всеки 
преплита ръце). Когато тичащият е готов, 
започва да тича между редиците и всяка 
двойка трябва да реагира бързо и да отвори 
ръце, за да пропусне и даде път на тичащия. 
Когато тичащият мине през ципа, застава в 
края на редицата и чака партньора си, който 
тича след него. Това се повтаря докато през 
ципа премине всяка двойка играчи. 

Модификация на 
играта 

 Движещият се играч може да ходи вместо да 
бяга, ако е трудно да се прояви доверие
Играчите могат да го правят със затворени 
очи или първо с отворени, след което със 
затворени.

Обучителна 
стойност 

самоувереност и доверие 

Цип
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Брой участници 6-12 
Продължителност 10 минути 
Материали 6 кръга и  6 тренировъчни жилетки или конуса 

(3 в един и 3 в друг цвят)
 Описание Участниците се разделят на 2 отбора и застават 

в два различни края на стаята.  
На всеки рунд по един играч от всеки отбор 
тича докато очертае кръг и премине през 
обектите, опитвайки се да сформира “3 в 
редица”. 
Първите 3 участника тичат с един предмет, 
който оставят на пода.  
Следващите играчи тичат докато оформят 
кръга и преместят предмета на следващия 
кръг.
Играчите трябва да спазват следните правила: 
• играчите се движат един след друг
• всеки започва след като съотборникът му 

се е върнал и е докоснал ръката му 
• всеки път когато участник тича, трябва да 

премести един предмет.

3 в редица 
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Модификация на 
играта 

Могат да се добавят повече кръгове
Може да се включи и друг отбор. Всички три 
отбора трябва да се опитат да отбележат 3 в 
редица.
Играчите могат да тичат при различни условия 
(на един крак, да се движат назад и т.н.)
Могат да се използват топки вместо жилетки за 
тренировки, като играчите ги местят с крака.  

Обучителна 
стойност 

добро упражнение за загряване
подобрява физическата кондиция и бързината 
на вземане на решения
задържа вниманието на играчите по време на 
и след изявата им

Илюстрации или 
схема на играта
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Брой участници 3-3 до 6-6
Продължителност 10-15 минути
Материали • 1 топка

• мрежа или заместващо средство
Описание Играта е като волейболна среща с някои 

модификации. 
Отборът трябва да владее топката преди тя 
да падне на земята, като  я бута нагоре или 
хваща.  
След като топката е била задържана от 2 или 
повече съотборника едновременно, друг от 
отбора трябва да я хвърли подаване / удар от 
другата страна на мрежата.  
Играч с топка може да ходи или тича преди 
съотборникът му да докосне топката.
Отборът отбелязва точка когато  участниците 
успеят да хвърлят топката и тя докосне пода.

Модификация на 
играта 

Могат да се използват различни видове топки 
(за бийчбол и др.). Топките не трябва да са 
тежки, а максимално големи.  
Всеки играч има право да докосва топката 
само 3 пъти поред.  
Всеки пореден удар трябва да е от различен 
играч.

Обучителна 
стойност 

екипност
стратегия
всеки играч изпълнява различни роли 

Гигантски волейбол  
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Брой участници  3-3 до 6-6
Продължителност 10 минути
Материали конуси
Описание Играчите се разделят на два отбора и имат 

различни полета
По един играч от всеки отбор започва да тича, 
следвайки посоката докато се срещнат. 
Когато се срещнат, играят “камък, ножица, 
хартия“ и тананикат “ГА-ЧАН-ГО!”
Победилият продължава да тича в 
определената  посока, а изгубилият се връща 
в отбора си и изгубилият отбор изпраща нов 
играч “тичащ” и играта продължава.
Точка се отбелязва когато един играч стигне 
финалната линия.

Модификация на 
играта 

Може да се използват различни трасета: по-
дълго, по-късо или такова с препятствия.
Участниците могат да изпълняват и 
допълнителни условия (да се движат назад, на 
един крак, с подскоци и др.)
Участниците могат да имат задача докато 
тичат (ракета и топка, да тупкат топка и др.)

Обучителна 
стойност 

екипност, рефлекси, всеки може да спечели, 
независимо от кондицията си

Гачанго
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Илюстрации или 
схема на играта

Брой участници минимум 9 (3 отбора по 3 участника)
Продължителност минимум 10 минути
Материали 2 топки на отбор 
Описание Три участника се подреждат в триъгълник. 

Използват две топки: първата се търкаля 
по пода и те трябва да си я подават с крака 
помежду си. През това време втората топка се 
подхвърля, подава и хваща.  
Играчите нямат право да говорят.    
Може да се играе на открито или на закрито.

Модификация на 
играта 

Модераторът на играта може да въведе 
условие за подвеждащо движение или 
завъртане преди подаване  на топката.

Подай ми топката  
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Брой участници минимум 12
Продължителност минути 10 минути
Материали 1 топка

Кого … мен!

Обучителна 
стойност 

тиймбилдинг, стратегия, бързина на мислене, 
невербална комуникация

Илюстрации или 
схема на играта
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Описание Играчите се подреждат в кръг. Всеки получава 
име или номер. В средата на кръга застава 
модераторът с топката. Той започва играта, 
като хвърля топката и извиква имената или 
номерата на играчите. Извиканите влизат в 
кръга и се опитват да хванат топката преди да 
падне на земята.   
Може да се играе на открито и на закрито.

Модификация на 
играта 

Топката може да падне на пода веднъж

Обучителна 
стойност 

тиймбилдинг, бързина на вземане на решения 
и движение 

Брой участници 4 – 20
Продължителност 15 – 30 minuti
Материали • очертайте с лента или тебешир лентата за 

приземяване
•  стол, маса, кутии

Пилот и диспечер
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Описание Участниците се разделят на двойки. Едната част 
от помещението е мястото за приземяване, на 
което има препятствия (пейка, столове, чанти 
и др.). Единият участник е самолет и трябва 
да се приземи, като има лента на очите. 
Другият участник е контролната кула и трябва 
да наставлява самолета за безопасното му 
приземяване. След това ролите се разменят.  
Печелившият отбор е този, който  успешно се 
справи пръв.  
Освен изграждането на доверие, играта 
е свързана и с прецизност на вербалната 
комуникация и уменията за ориентация. 

Модификация на 
играта

Ако играч докосне препятствие, се връща в 
началната точка и започва от нея. 

Обучителна 
стойност 

доверие, комуникация, ориентация. 
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По време на 
изпълнението на 
проекта MATCH 

партньорите събраха 
добри практики на 
местно, национално и 
транснационално ниво 
за спорта и социалната 
включеност; със сигурност 
можем да кажем, че спортът 
представлява универсален 
език и е приложим при 
работа с различни целеви 
групи. На практика няма 
налични стратегии, 
посветени на включеността 
и интеграцията на 
въпросните целеви групи,
бежанци, малцинствени 

групи и млади хора в 
социална депривация 
чрез спорт и спортни игри. 
Ако съществуват такива 
дейности, то е когато се 
организират от страна 
на спортни клубове, 
спортни сдружения, 
н е п р а в и т е л с т в е н и 
организации и др.

Тъй като едно от описаните 
предизвикателства е липсата 
на финансиране и държавна 
подкрепа (особено предвид 
устойчивостта), добра 
идея е да се направят 
стъпки за привличането 
на местни държавни 

Добри практики6
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институции винаги когато 
е възможно. Мотивацията 
също е описана като едно 
от предизвикателствата в 
тази посока, следователно, 
съставянето на ефективно 
педагогическо ръководство 
и усилията в тази посока са 
насочени към очертаването 
на начини за повишаване 
на мотивацията и 
поддържането й по време 
на обучението. Трябва да се 
вземат предвид културните 
и другите различия в 
самата целева група и че 
в процеса на мотивиране 
спортът е универсално 
средство и трябва да се 
ползва като такова.  Не 
трябва да забравяме, че 
спортът и спортните игри 
нямат за цел стимулиране 
на конкурентността, тъй 
като този елемент може 
да подробни общата цел, 
социализация, включеност 
и интеграция. 

Допълнителна дейност, 
която може да е полезна, 
е организирането на 
локални и национални 
информационни дни, не 
само за разпространяване 
на резултатите от проекта 
и дейностите, които са 
изпълнени, но и с цел 
достигане до целевата 
аудитория във възможно 
най-широк план. И 
накрая, ако е възможно, 
установяване на връзки 
с други организации и 
институции, които са 
извършвали подобни 
дейности преди и 
ангажирането на възможно 
повече доброволци (учащи, 
младежи и спортни деятели) 
с цел разширяване на  
ползите от проекта така, че 
резултатите му да достигнат 
до широката общественост.
По-долу са представени 
някои добри практики.
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СТРАНА Италия
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ • Деца, живеещи в условия на депривация

• Възрастни, живеещи в условия на 
депривация

• Мигрантски общности 
• Търсещи убежище и бежанци от центрове 

за настаняване
ОПИСАНИЕ Mediterraneo Antirazzista е проект, зародил се в 

Палермо, Италия през 2008 г. Планирането на 
проекта е под юрисдикцията на териториални 
мрежи, които обхващат хетерогенни по състав 
лица като сдружения, комисии, общински 
центрове, отделни граждани. Те заедно 
планират локално дейностите по  Mediterraneo 
Antirazzista. 
Mediterraneo Antirazzista е спортно – 
артистично – културно мероприятие, 
осъществявано основно в Палермо, но и в 
други градове в Италия (Катания, Лампедуза, 
Неапол, Рим, Генуа, Милано).
Целта му е промотиране на интеркултурните 
връзки между различните части на града. 
Проектът има за цел да включи различни 
средиземноморски култури, които обитават 
и вече са свързани в Палермо и на други 
места чрез културни и спортни прояви 
като футбол, баскетбол, крикет, волейбол 
и ръгби. Mediterraneo Antirazzista включва 
несъстезателни спортни турнири, артистични 
и музикални постановки, участници от 
различни култури, дебати и информационни 
мероприятия под знака на анти-расизма и 
представяне на многообразието.
Mediterraneo Antirazzista обхваща 3 основни 
етапа:

Mediterraneo Antirazzista
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• “Mediterraneo Antirazzista на път“: всяка 
пролет в гореизброените градове в Италия 
се провеждат малки спортни турнири  в 
районите с неблагоприятни условия (Дзен 
в Палермо и Скампия в Неапол, два от 
най-бедните квартала в Италия). В тези 
спортни проявели се включват основно 
деца  (местни и мигранти). В Палермо се 
провежда в повече от един квартал.  

• кампанията “спорт за всички на 
обществени места”: това е информационна 
кампания, насочена да насочи вниманието 
на хората към защитата, използването 
и преустройството на съоръженията за 
обществен спорт в Палермо, през май и 
юни в Палермо.  

• “Mediterraneo Antirazzista: турнир и 
фестивал”: това е финалният спортен 
турнир (американски футбол, баскетбол, 
волейбол, крикет, ръгби), провеждан 
всеки юни в продължение на 4 дни във 
велодрум “Paolo Borsellino”, изоставен 
стадион, близо до “zen”, най-западналия 
икономически квартал в Палермо. Повече 
от 150 отбора и 1000 играча от целия 
Палермо се събират, заедно с местните и 
мигранти, както и представители на други 
италиански градове. Турнирът няма съдия, 
а само отговорник (който контролира 
времето), срещите имат различни правила 
от официалните с цел стимулиране на 
личната отговорност и честна игра. 

 
Mediterraneo Antirazzista се развива от идеята 
“Handala”, доброволна асоциация, сформирана 
в Палермо през 2008 г. от социални работници, 
специализирани в  образованието на улицата, 
работили заедно през предходните години. 
Асоциация Handala предава с “Mediterraneo 
Antirazzista” на универсален език ценности 
като солидарност, спазване на поровилата, 
взаимно зачитане, социални ползи от спорта.
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ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

• Преоткритата образователна и социална 
роля на спорта освен конкурентността и 
икономическата логика.  

• цялостна включеност на отделните 
граждани в проекта, което през годините 
прераства от просто участие в част от 
организацията.

• През годините практиките на  Mediterraneo 
Antirazzista се разширяват и в други 
италиански градове като Неапол, Рим, 
Генуа, Милано и Катания.  Срещи  на 
различни части от града и на различни 
култури, които съвместно обитават една 
територия. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Най-голямото предизвикателство в началото 
е участниците да разберат, че турнирът не е 
със състезателен характер  и че няма съдия, 
а само  “отговорник“, който засича времето и 
резултата. Затова затруднението е да разберат, 
че трябва да спазват правилата и да се държат 
добре по време на срещите.  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • mediterraneoantirazzista.org 
• facebook.com/mediterraneoantirazzistapalermo
• facebook.com/associazionehandala
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СТРАНА Босна и Херцеговина
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ • възрастни хора

• лица с увреждания (слепи)
• деца с психически увреждания
• деца с диабет и рак
• деца, лишени от родителска грижа

ОПИСАНИЕ Полумаратонът в Сараево е традиционно 
мероприятие, което през  2016 г. отбелязва 
своята десета годишнина. Мероприятието 
включва  събития като:
• “полумаратон sarajevo coca-cola и  

полумаратон  g-drive relay”
• “ТИЧАЙ С МЕН”
• “novo nordisk тичай / ходи за забавление”
• “nesquik надбягване за деца”
Всяка от гореизброените дейности 
обхваща около 2300 участника като част от 
международния фестивал на тичането. Всяка 
от дейностите обхваща различни целеви групи 
и безспорно допринася за повишаване на 
осъзнатостта на здравословния и физически 
активен начин на живот чрез спорт.
Ключовите елементи на дейностите, които 
се случват по време на полумаратона 
в Сараево, са най- важни в  областта 
на здравословния живот и мястото на 
физическата активност. Популярността на 
мероприятието се увеличава с всяка година 
и през 2016 получава широк медиен отзвук и 
има най-много участници, сред които и хора 
с увреждания. Най-популярната история е на 
млад мъж, със зрително затруднение, който за 
пръв път в живота си участва в полумаратон 
и  го завършва. Това е прецедент в Босна и 
Херцеговина. Името на младия мъж е Мустафа 
Мехик, който сега се готви да представи bih на 
параолимпийските игри. 

ПОЛУМАРАТОН В САРАЕВО 
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Инициативата се реализира от 
неправителствената организация “marathon” 
в Босна и Херцеговина, която популяризира  
физическата активност, която трябва да 
бъде и да стане достъпна за всички без 
значене на тяхното физическо, психическо и  
икономическо състояние. 
Полумаратонът в Сараево  разчита на 
осигуряването на достъп до физическа 
активност на всички групи хора, независимо 
от възрастта им и социалната и икономическа 
принадлежност. Броят участници отбелязва 
рекордните   2350 през 2016 г. (през 2007 г. 
броят записани участници е 125) доказва 
успешното изпълнение и повишаването 
на информираността и осъзнаването 
на значението на спорта и физическата 
активност. Мероприятието е хуманитарно по 
характер и през 2016 г. набира 10.000 Евро. 
По отношение на специфичните спортни 
елементи, физическата активност включва 
елементи като тичане и/или ходене, но това, 
което е най-важно, повишаване на духа на 
доброволчество “никога не се предавай” и 
честната игра.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

Повишена осъзнатост за природната среда
• Засилено участие на младежи (участват 7 

младежки организации)
• Повишена включеност на лица с различни 

затруднения 
• Повишаване на осъзнатостта на 

здравословните навици сред младежите
• Развитие на икономическия и 

туристическия сектори (резервирани над 
1,000 нощувки в Сараево по време на 
уикенда на полумаратона). 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Липсата на средства и помощ от държавата.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • sarajevomarathon.ba/en
• sarajevomarathon.ba/wp-content/uploads/2016/12/

izvjestaj-2016_final-1.pdf
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СТРАНА България

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Младежи от проблемни семейства с нисък 
социален статус, включително мигранти

ОПИСАНИЕ Отборът на надеждата е футболен отбор, 
съставен единствено от мигранти и младежи 
от етнически малцинствени групи в София, 
България; отборът има тренировки и играе 
всеки уикенд на шампионата Футзал в 
София. Отборът участва в националния 
отбор на бездомните деца в България, който 
всяка година участва в Световната купа за 
бездомните, едно голямо мероприятие.  
Отборът на надеждата се осъществява с 
помощта на НПО, ръководени обикновено от 
бивши спортисти, които са наясно с широките 
възможности, осигурявани от спорта и 
потенциалът му да изгражда на лични и 
социални ценности.  
Идеята е осигуряване на възможност на 
представители на групи в неравностойно 
положение да участват в социалния живот 
(извън институциите) в приятелска среда и да 
имат възможността да демонстрират своите 
умения и възможности.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ

• Повишена интеграция и интеркултурен 
диалог между представители на групи в 
неравностойно положение  

• Повишено усещане за емпатия в 
обществото

ОТБОРЪТ НА НАДЕЖДАТА 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА • Липса на квалифицирани спортни 
педагози

• Понякога липса на достатъчна мотивация 
у треньорите – особено в аматьорските 
клубове  

• Липса на тренировъчни звена и практики 
(от спортни федерации, органи, спортни 
клубове и др.)

• Спортните клубове не са достатъчно 
активни в социалното присъствие и 
работата по интеграция

• Треньорите не използват целия потенциал 
на спортните занимания, особено сред 
младежите. 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-
blagotvoritelna-liga

• facebook.com/otbornasarceto/timeline 
• stenoy.org/partners/intercampus
• facebook.com/bisbulgaria 
• nacionalite.org
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СТРАНА Испания 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ • Подрастващи (12-18 г.)

• Широката публика
ОПИСАНИЕ Tarda Jove е проект на местния спортен съвет 

в Каталуния, насочен към подрастващи на 
възраст 12- 18 г., които живеят в град Banyoles 
(Girona). Провеждат се различни спортни 
седмични прояви като футболни, баскетболни 
срещи, отдалечено фрисби. На всеки 3 месеца 
има самоорганизиран турнир. На тези турнири 
Consell esportiu pla de l’estany осигурява 
материали, медиатори, спортна зала и храна 
и напитки за участниците. Разходите са 
около 1€ за всеки участник, а основната цел 
е предлагане на здравословна храна като 
плодове, ядки и др. 

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

• Стимулиране на ценности като упоритост, 
посветеност, усилия, уважение, 
емпатия, солидарност и скромност сред  
подрастващите 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА • различни езици и култури
• конфликти между младежите

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • ceplaestany.cat/esportperjoves/tardajove.aspx 

Tarda jove (СЛЕДОБЕД ЗА МЛАДЕЖИ)
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СТРАНА Нидерландия  
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Търсещи убежище и бежанциi 

ОПИСАНИЕ Бягане за свобода  е инициатива, подкрепена 
от различни страни (Stitching run for freedom, 
градски съвет на Gemeente, организация 
Interlokaal – Tandem, EUROPAL).
Целта е на основата на доброволчески 
дейности да се подкрепи включването на 
бежанци в спортна дейност (бягане) и те да 
могат да покажат таланта си
Бягането се използва като терапия за 
преодоляване на стреса и травмите; това е 
лесен и добър начин за свързване с бежанците.

Предвижданите дейности са: 
• 2x групови тренировки седмично
• състезание всеки втори уикенд
• разговор с участниците за това как се 

чувстват и какво постигат 
ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ

• Повишена осъзнатост за използването на 
спорта като терапевтичен инструмент

• Интеграция и сприятеляване между 
търсещи убежище и бежанци 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Голямо предизвикателство е поддържането на 
мотивацията. Подрастващите носят дълбоки 
травми, чувстват се самотни и преживяват 
стрес при интегрирането си в напълно 
различна култура и среда.  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • www.talententeam.com
• instagram.com/talententeamlent
• youtube.com/watch?V=n_umz46etjk
• youtube.com/watch?V=zcvani-gb38

БЯГАНЕ ЗА СВОБОДА
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СТРАНА Гърция
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ младежи, мигранти от Африка

ОПИСАНИЕ Африканският футболен турнир се провежда 
всяка година и вече има традиции. Обикновено 
се организира от самите общности от Африка, 
които живеят в Гърция.
Основната цел е ориентация и развиване на 
талант, като същевременно допринася за 
интеграцията им в обществото.
Африканският турнир използва спорта като 
средство за включване на хората в обща 
инициатива, промотирайки същевременно 
мирните отношения на взаимно зачитане.
Участниците са лидери на африканските 
общности в Гърция и известни африкански 
атлети.  
Всяка мигрантска общност излъчва  2 
представителя в организационния комитет на 
турнира; всяка общност внася регистрационна 
такса за финансиране на турнира: средствата 
се използват за възнаграждение на съдията и 
наем на стадион.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ

• членовете на обществото се опознават.
• връзки между мигрантите от Африка.
• кариерно развитие на участниците.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА • използване на съоръженията на стадиона
• спортно оборудване
• мерки за безопасност (в случай на насилие)
• медицинска помощ
• финансиране

АФРИКАНСКИ ТУРНИР
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СТРАНА Италия 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Подрастващи на възраст 14-20 г., основно 

мигранти
ОПИСАНИЕ От 2007 г. насам проектът “percorsi 

indysciplinati: stili di vita attivi e sport di strada 
per la tutela dell’adolescenza” се организира от 
UISP (италианска асоциация, която промотира 
спорта за всички) в седем италиански града. 
Всяка година UISP организира няколко 
безплатни физически дейности и 
неструктурирани спортни занимания (уличен 
спорт, свободен стил, паркур, скейтборд и др.), 
които се осъществяват на обществени места, в 
покрайнините, затвори и др.  
Включвайки подрастващите мигранти, 
проектът цели да разшири понятието 
спорт за всички. Проектът утвърждава 
фундаменталните ценности на схоластичната 
система (в проекта участват училища), 
като се организират няколко спортни 
мероприятия от страна на училищата (на 
улици, площади, в търговски центрове и др.); 
така се осигурява достигане до социално 
изключените младежи. Възможността за 
практикуване на спорт на съоръжения 
на открито (улици, площади, в търговски 
центрове и др.) улеснява включването на 
соцално изключени подрастващи. Основна 
причина за изключеността са затрудненията 
в намирането на приобщаваща среда за 
практикуване на спорт. Един от основните 
елементи на този проект е намирането на 
решение за приобщаване чрез използването 
на обществени пространства. 

Percorsi Indysciplinati



82

Това също така повишава и интереса на 
младежите, които могат да видят някои 
непознати дисциплини и това да повлияе на 
нагласата им за практикуване на спорт (в това 
отношение паркур е идеалният пример).  
Във всеки от градовете, включени в проекта, 
се формира местен отбор от участник, който се 
включва в следващите дейности по проекта: 
училища, местни сдружения и др.. Отборите 
са от подрастващи.  
След това всеки отбор планира и организира 
срещите си под контрола на работещ с 
младежи от uisp. Накрая се провеждат срещи 
в и извън училищата.  
Основният метод е взаимообучителен: 
младежите имат активна роля в проекта, 
защото сами планират и организират 
дейностите по него. 
Спортните дейности, които се използват и 
промотират като възпитателно средство, 
са улични спортове. Уличните спортове се 
основават на ценности като креативност, 
смелост, талант, красота, а не на жертва и 
цел (типично за популярните спортове като 
футбол). Поради неструктурирания си характер, 
уличният спорт е предпочитан за достигане до 
маргинализираните групи – основната цел на 
проекта. Улицата осигурява на подрастващите 
усещане за повече комфорт, осигурявайки 
пространство за свобода на изразяване. 
Проектът се описва като водеща добра 
практика  в спорта и интеграцията за 2016 
от CONI (Италиански Олимпийски комитет) 
и италианското министерство на труда и 
социалната политика. 

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

• повишена осъзнатост на здравословния начин 
на живот

• повишени социализация и интеграция, 
особено на подрастващите мигранти  

• изградена мрежа нови  участници по проекта 
• възстановяване на градски площи за спортни 

съоръжения 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • fratellidisport.it/images/download/brochure-buone-
pratiche-2016-file-per-web.pdf 

• uisp.it/progetti/pagina/percorsi-indysciplinati-la-
strada-quella-giusta 

• isismamolibergamo.it/wp-content/uploads/2013/12/
indysciplinati_-descrizione-del-progetto.pdf
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СТРАНА България, Италия, Унгария, Хърватия, Босна и 
Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Младежи (16 – 30 г.)

ОПИСАНИЕ “Интеграция чрез спорт” е младежки обмен 
(YE), който се акцентира на ролята на спорта 
като инструмент за интеграция и образование 
за промотиране на социалната включеност, 
културното разбирателство, човешките 
права и конкурентността между младежите в 
местните общности. Проектът се изпълнява 
по програмата за младежки обмен на Erasmus 
+.
65 младежи от 8 европейски страни обсъждат 
интеграцията чрез спорт в София по време на 
младежкия обмен в продължение на 7 дни, 
мероприятие, организирано от “Асоциация за 
развитие на българския спорт”. 
Общата цел на проекта е да се съберат младежи 
от мигрантски групи в различни страни и 
да им бъдат представени възможностите за 
интеграция чрез спорт.  YE включва трансфер 
на иновативни методики  на неформално 
образование за създаване на образователна 
пътека между участващите страни за това как 
спортът може да подобри интеграцията на 
мигранти, младежи от страни след преживени 
бурни събития и хора с различно минало от 
различни европейски страни – малцинствени 
групи. През последните години сме свидетели 
на различни форми на бедност, насилие, 
културни и образователни конфликти и 
всички те се дължат на липсата на подходящи 
инструменти за интеграция.

ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ
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Младежите са една от целевите групи, които 
могат да споделят личен пример по темата и 
им се осигуряват средствата за това. Спортът 
като общ език може да бъде използван в тази 
посока – за интеграция в обществото и заедно 
с образованието да помогне за изграждането 
на ценности като толерантност,  свобода, 
честна игра, уважение и зачитане и много 
други.  Спортът допринася за разчупването 
на стереотипите  (улеснявайки процеса на 
интеграция на мигрантите и малцинствените 
групиy), стимулирайки взаимното разбиране 
и междукултурния диалог (чрез използване на 
спорта като универсален език) и улеснявайки 
процеса на социална включеност.
Методологическият подход на проекта е 
много сходен с този на MATCH, защото е 
насочен към ключовите елементи на спорта 
като средство за интеграция и образование за 
популяризирането на спорта за включеност. 

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

• повишена информираност за спорта и 
дейностите на открито  като средство за 
интеграция и образование;  

• нова мрежа мотивирани младежи, които 
служат за мултиплаери в своите общности и 
между техните приятели за разпространяване 
на европейските ценности солидарност и 
интеграция.

• повишена емпатия сред участниците към 
представителите на малцинствените групи и 
мигрантите

• младежи от малцинствените групи и 
мигрантите с опит

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • intsport.wordpress.com/
• intsport.files.wordpress.com/2016/03/info_pack_

integration-through-sport_ye1.pdf
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СТРАНА България
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Младежи със затруднения 

ОПИСАНИЕ Футболен клуб Конкордия е модел за 
използване на състезателния дух и други 
характеристики, които  водят до постигането 
на значими спортни и социални резултати.  
ФК Конкордия разработва и реализира 
спортно-социални проекти, които имат 
за цел работа с деца и юноши, основно 
от училища. С помощта на спорта децата 
се учат на толерантност, дисциплина и 
взаимно уважение, получават социален опит 
и развиват комуникационните си умения, 
подобряват своята здравна и хранителна 
култура и повишават интереса си към спорта. 
Идентифицирането на специфичните нужди 
на маргинализираните групи и деца в риск, ФК 
Конкордия осъществява социални проекти за 
деца и юноши. В момента 18 деца на възраст 
8 - 13 г. тренират в клуба, някои от тях са 
потребители на социални услуги, други са от 
покрайнините на София.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ

• по добри здравна и обща самооценка
• повишени интеграция и интеркултурен диалог 

сред лица в неравностойно положение
• подобрена общностна емпатия

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА • липса на достатъчно добра комуникация 
между училищата и спортния клуб

• липса на изградени вътрешни политики и 
налагането на спортна педагогика в спортните 
клубове

• липса на унифицирани правила (на 
национално и европейски ниво) за работа 
с младежи през свободното им време – 
съответно липса на достатъчен фокус върху 
възможностите,  осигурявани от спортните 
клубове. 

ФК КОНКОРДИЯ
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ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-
blagotvoritelna-liga

• concordia.bg/novini/futbolen-klub-v-igrata
• facebook.com/otbornasarceto/timeline 
• stenoy.org/partners/intercampus
• facebook.com/bisbulgaria 
• nacionalite.org

СТРАНА Испания
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ • Giovani di età compresa fra i 12 e i 18 anni

• Società civile

Descrizione Futbolnet е инициатива на футболния клуб на 
фондация Барселона. 
Дейността е в спортна зала. Работата е чрез 
футбол с прилагане на собствена обучителна 
система с 3 елемента:
• 1ва среща отборите установяват правилата
• 2ра среща, играят
• 3та среща оценяват се спрямо правилата
Футбол в три срещи (методиката на ФК 
Барселона, приложена по Futbolnet) прилага 
съгласувани стандарти за участниците, 
прилагайки ги в играта и извършвайки накрая 
оценка.
По този начин подрастващите се чувстват 
значими, защото по този начин могат да 
определят провеждането на срещите. 

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

• подобрени поведение и ценности на младежите
• преодоляване на лошите навици и конфликтите 
• повече екипност, уважение и сътрудничество 

FUTBOLNET
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СТРАНА Гърция
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ • бездомни

• бежанци
• бивши наркомани

ОПИСАНИЕ Създадено от НПО Diogenes през 2010 г.,  
‘Преодоляване на бедността’ има за цел 
облекчаване на  социалната изключеност чрез 
спорт и продължаване на работата и усилията 
на гръцкия футболен отбор на бездомните, 
основан 2006 г.
Организират се локални турнири на различни 
места в Гърция. Провеждат се ежеседмични 
срещи (две на седмица в Атина, три на седмица 
във Волос и една на седмица в Солун), а 
отборът участва и в аматьорската лига.  
На локално ниво организират първия национален 
турнир в Патра е отбори от осем различни града 
през 2011 г.

ПРЕОДОЛЯВАН Е НА БЕДНОСТТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Младежите често говорят на своя език и 
комуникацията е затруднена. Представлявайки 
култура с различни ценности също понякога 
затруднява разбирането и поведенията, в 
частност сексистки, са недопустими. Много 
участници ползват социални услуги, деца, 
прекарващи повечето от свободното си 
време на улицата, които често се забъркват в 
неприятности със закона, които имат трудно 
минало и са конфликтни.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ • ceplaestany.cat/esportperjoves/futbolnet.aspx
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Тренировките се провеждат редовно, 
отборът взема участие и в аматьорската лига, 
което улеснява взаимодействието  с лица, 
които не са бездомни в среда, изградена на 
равнопоставени отношения и честна игра, 
стимулирайки включеността в социума.  
На международно ниво гръцкият отбор 
на бездомните участва за пръв път на 5та 
световна купа на отбори на бездомни лятото 
на 2007 г. в Копенхаген и печели купата 
феърплей. Оттогава ежегодно участват в 
турнира
Този пример може да се приеме за успешна 
инициатива за включване на социално 
изключени лица в спектъра на реинтеграция. 
Според участниците: 92% от тях споделят, че 
участието им е сериозен стимул да сложат 
ново начало в живота си, 89% споделят, че 
са подобрили социалните си връзки и 73% 
казват, че животът им се е подобрил.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

• подобрена реинтеграция на изключени лица 
• подобрена информираност за положението на 

уязвимите групи

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИS • homelessworldcup.org/partner/greece
• shedia.gr/kick-out-poverty
• facebook.com/shedia.streetpaper



89



90

Armour, K. and MacDonald, D. (2012). Research methods in physical education 
and youth sport. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Black, K., and D. Williamson. 2011. “Designing Inclusive Physical Activities and 
Games.” In Design for Sport, edited by A. Cereijo-Roibas, E. Stamatakis and K. 
Black, 195–224. Farnham: Gower.

Dagkas, S. and Armour, K. (n.d.). Inclusion and exclusion through youth sport.

David, P. (2005). Human rights in youth sport. London: Routledge.

Doll-Tepper, G., Koenen, K. and Bailey, R. (n.d.). Sport, education and social 
policy.

International Convention Against Doping in Sport. (2008). Washington: U.S. 
G.P.O.

Kelly, L. (2011). ‘Social inclusion’ through sports-based interventions? Critical 
Social Policy, 31(1), 126-150.
 

Maguire, J. and Falcous, M. (2011). Sport and migration. Abingdon, Oxon: 
Routledge.

O’Sullivan, M. and MacPhail, A. (2010). Young people’s voices in physical 
education and youth sport. London: Routledge.

Onwumechili, C. (2017). Sport Communication. London: Taylor and Francis.

Parker, A. and Vinson, D. (n.d.). Youth sport, physical activity and play.

Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise and well-being: a review of mental 
and physical health benefits associated with physical activity. Current opinion 
in psychiatry, 18(2), 189-193.

Siedentop, P., Hastie, A. and Mars, H. (2014). Complete guide to sport 
education. Champaign: Human Kinetics.

Използвани източници



91

Sport. (2018). New Eurobarometer on sport and physical activity - Sport - 
European Commission. [online] disponibile all’indirizzo:  
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-
activity_en [ultimo accesso il 31/10/2018].

Townsend, J. and Tannehill, D. (2003). Assessing student outcomes in sport 
education. Reston, VA: National Association for Sport and Physical Education.

Wright, J. and Macdonald, D. (2012). Young People, Physical Activity and the 
Everyday. Routledge Studies inPhysical Education and Youth Sport. Routledge.



Спорт и работа с 
младежи:

Изграждане на мостове: социална 
включеност чрез спорт   

The European Commission support for the production of this publication does not constitute  
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission  
cannot be  held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.



c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

Проект n°:: 579923-EPP-1—2016-2-IT-SPO-SCP

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
CESIE
cesie.org
Джузепе Ла Фарина: giuseppe.lafarina@cesie.org

HANDALA
facebook.com/associazionehandala
Ванеса Романо: ass.handala@gmail.com

CLUB NATACIO BAYOLES
cnbanyoles.cat
Алберт Бускетс Бадоса: gerencia@cnbanyoles.cat

EURICON
www.euricon.eu  
Каати Йансен: kaatje.jansen@euricon.eu

ФАКУЛТЕТ ПО СПОРТ И ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ, САРАЕВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
www.fasto.unsa.ba
Изет Радо: internationalfasto@gmail.com 

FOOTURA
footura.com
Emiliyan Metodiev: info@footura.com

ELLINIKO FORUM PROSFYGON
refugees.gr
Жозефин Нгендакумана: makile1970@live.com 

www.facebook.com/MatchEuProject 

info@matchinclusion.eu

matchinclusi
on.eu


	Match cover bul-web.pdf
	MATCH - Manuale Bulgaro-web-rev2.pdf

