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Проект:

Be on-line, Be Active – Интернет за младежка активност
с финансовата подкрепа на:
VISION Du MONDE: е френска асоциация за алтернативен туризъм, която подкрепя развитието
на местните общности и запазването на околната среда в България.
Благодарим Ви приятели!

www.visiondumonde.org

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската
комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Съдържанието на настоящото издание не отразява позицията на Европейската общност, програма
“Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”

Be ON-LINE, be active:
стратегическо ползване
на Интернет за младежка активност

Няколко вдъхновяващи истории за Интернет поколението,
за Мрежата и за това как обикновените хора могат да правят
не-обикновени неща, за да променят света, в който живеем
с помощта на Интернет и новите технологии

Текстовете от това издание се разпространяват под лиценз Криейтив Комънс признание-споделяне на
споделеното, версия 2.5. Можете да ползвате материали от него както искате, стига да го посочите като
източник с линк и да разрешите на другите хора да ги ползват по същия начин.

За целите на това издание ползвахме ресурси от Интернет,
за което сърдечно благодарим на знайните и незнайни автори.
Над тази книжка се постараха: Цветелина Христова и Мариета Терзиева от Сдружение Мечти
и Отбори, Наталия Живкова, Елена Анастасова, Мария Димитрова и Цветомира Данова
от ЗАЕДНО, Костадин Грибачев от Сдружение Скаутска земя, гр. Лъки,
Станислава Ташева, Кърджали, Александър Кръстев и Ева Истаткова.
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„Започни тук, сега, от себе си,
казва Джон Плат в „Стъпка към човека”.
Започни от тук,
от това място в човешката мрежа.
Не е задължително да си богат или влиятелен,
или изключителен;
дори един рибар е способен да преобърне света.
А щом той може, можеш и ти...
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Написахме тази книга, защото:
Динко: Винаги съм искал, докато съм жив, да правя неща, с които да
помагам на хората. Да оставя на тази
земя нещо, което ще се помни дълго, след като мен вече ме няма. Тази
книжка е страхотна, защото е написана от младите за младите. Това не
е учебник - това е нашият опит и съвети към теб. Какво ще се случи след
като прочетеш последната страница?
- зависи само от теб! “Be on-line”
Ева: Да напишем книжка! Ами
да! Идеята се вкопчи в мен веднага и
даже сега, преди точката на последната страница, се вълнувам още повече. Защото знам, че се случи нещо
специално – събрахме си думите и
енергията и ги оформихме така, че да
пропътуват света. Тази книжка беше
нашият свят в последните месеци, а
сега я прехвърляме към Теб. Всичко
прилича на голяма щафета – ние сме

състезателите от един отбор и си предаваме ценния опит и знания един
към друг. За да преобърнем света.
Или поне да се ориентираме по-добре в него. Интернет темата се оказа
не просто важна, ами задължителна,
защото това е новата реалност. Това
е нашата свобода и нашият по-широк
хоризонт. Ако баба ми разбираше
добре какво се случва с новото поколение и шанса му да живее в технологичния свят на Интернет, сигурно
щеше да ни завижда. Мъничко поне.
Затова знам, че аз, ти, ние - сме на
ръба. Пред голямото чудо. Имаме силата да прекрояваме живота си, така,
че да ни харесва. Можем да мечтаем,
да сме заедно. И да сме щастливи. Защото вече имаме начина. В ръцете ни
е четката на художника, а какво ще
нарисуваме върху платното – е наша
работа!

www.beonline.youthbg.net

Елена: Работих за тази книжка, защото вярвам,
че е много важно
да сме заедно и да
споделяме всичко полезно и ценно, което сме
научили. Само тогава животът ни ще
е приятен и пълноценен. С какво се
занимавам? - не спирам да се уча, забавлявайки се.
Мария Д: Работих по тази книга
заради онази една шепа млади хора
в тази страна, които отделят от времето за ваканция, почивка, сън, за да
правят „нещата, които променят света“, за да мечтаят, учат, изобретяват
и неуморно да опитват различни начини да изживеят живота си по един
по-различен, по-смислен и по-шарен
начин. ... ето затова я написахме – за
да се срещнем, за да опитаме да съ-

Написахме тази книга, защото:
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берем заедно позитивните идеи и
енергия, които носим в себе си, да
ги реализираме, да ги споделим, да
продължим напред - където и да сме
по тази кръгла синьо-зелена планета.
Мариета: Мариета си мислеше,
че е наясно и дори й се отдава сърфирането в интернет. Като всеки човек
тя умело използваше и-мейл, чатове,
форуми и сайтове за музика и филми. Един ден, обаче, нещо не можа

да се разбере с Интернет, те просто
не говореха на един език. Започна да
изпада от борда и си каза, „аз знам,
че нищо не знам”. Това я мотивира да
се захване  с истинско сърфиране из
обширното Интернет пространство,
да се запознае с различни програми и технологии, които изобщо не
се оказаха страшни (както и с нови
хора, които я „светваха” в тъмните
дебри на Интернет). Дори я привличаха все по-силно, защото разбра, че

може да намери полезни неща за себе си, та дори
и да открие своя път.
Стаси: Родена съм преди 27 години в Кърджали. В сферата на НПО
съм отдавна, по проекти на UNDP,
USAID и различни Европейски програми. Напоследък, почивайки си от
счетоводството, което ми е професия,
съм активен доброволец към международната мрежа SCI чрез клона им
в България – CVS България. Срещам

www.beonline.youthbg.net
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се и работя с много млади хора за интеркултурно разбирателство и равни
възможности.
С настоящия проект правя нещо,
което смятам, че допринася за активната ми позиция на български гражданин. Надявам се ентусиазмът по
ползването на Интернет като инструмент за активност на младежите да
обхване още повече хора.
Цветелина: Хей, приятел, имам
да ти кажа нещо :) Светът те иска. А и
теб не те свърта на едно място, нали?
Не обичаш да се примиряваш, ще
обърнеш планини, за да направиш
деня по-слънчев и лицата по улицата по-усмихнати. Дай ръка, тук всички сме луди за връзване и вярваме,
че заедно ще постигнем всичко, ама
всичко. Ние сме с теб и искаме да ти
покажем колко много други усмихнати и активни човечета има по-света, за да не мислиш, че си сам, а и за
да видиш как те сбъдват мечтите си.

Всяка думичка в тази книжка сме писали с любов и мисъл за теб и твоите
приятели - целия свят :)
Цветомира: Говорихме си с много хора - приятели, колеги и други
събеседници, срещнати на улицата
или в планината, къде за нас е границата между работа и свободно време?
Много от нас възроптаха, че Интернет
и цялата тази технологизация така
силно и натрапчиво се прокрадва
в живота ни, че вече е трудно да поставиш границата между часовете,
прекарвани в Нета за работа, и тези, в
които се забавляваш. Някак си нещата
са толкова преплетени, че неусетно
започваш да забравяш за света отвън.
Много е магнетично това място, няма
съмнение. Интернет е най-мощното
средство за комуникация и информация. Да се опитваш да страниш от него
е безсмислено и утопично. Как да го
ползваш практично е, за което ще си
говорим в това книжле, което създадохме за вас от сърце :)

www.beonline.youthbg.net

Тук е мястото да си признаем, че
това не е книга за четене, това са няколко думички за вдъхновяване, няколко булета за подсещане, и няколко линка, за да ви бъде по-удобно,
абе, с една дума, това си е само един
REMINDER.
Най-важната задача на това издание е да ни срещне и запознае. Да,
това е място за запознаване.
Най-важният текст тук е линкът
www.beonline.youthbg.net – защото там се намира непрекъснато нарастващия и развиващ се Пътеводител
на Интернет активните хора.

Написахме тази книга, защото:
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Написахме тази книга, защото:

Днес, да бъдеш on-line не е просто форма на активност. Да бъдеш online е стил на живот. Да бъдеш on-line
е начин на съществуване! Да бъдеш
on-line е игра, приятели, забавление, ежедневие, приключение и....
безкраен потенциал да реализираш
себе си... или тотално да се изгубиш.
или накратко...
Да бъдеш on-line значи да можеш, да знаеш, да умееш, да създаваш, да играеш, да общуваш качествено и бързо, и стратегически.
Защото, когато си on-line, ти можеш
да бъдеш информиран за това какво
се случва в твоя град, в твоето общество, в твоята страна, по целия свят.
Да бъдеш on-line, това значи и
да бъдеш активен, да участваш, да
защитаваш своите права и тези на
околните,  когато се налага. Да бъдеш
on-line това е да си свързан с хората
наоколо, с тези до теб, с тези, които
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са малко по-далече, с онези, с които вярвате в едни неща, защитавате
едни и същи ценности и живеете на
една планета.
Защото, когато си on-line, можеш
да бъдеш солидарен, да се грижиш,
да подаваш ръка на тези, които се
нуждаят от твоята подкрепа и активно действие.
И всичко това, защото така ще можеш да бъдеш много повече себе си,
да бъдеш на линия, да бъдеш в екипа
на хората, които поемат отговорността да променят света, да се включиш
тогава, когато става нещо, което те засяга, което е част от твоя живот, твоите приятели, твоята общност. И тогава
ще можеш да споделяш своята радост, своя талант, своята уникалност с
тези, с които живееш, както и с всички останали. Ти ще бъдеш творец - на
собствения си живот, на собствената
си реалност, на себе си самия.

www.beonline.youthbg.net
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Толкова е лесно, толкова е близко. Всичко е на разстояние от едно
„кликване“.
Ти избираш!
Сега!
www.beonline.youthbg.net

ДА ПРЕСКОЧИМ ДИГИТАЛНАТА ПРОПАСТ.... заедно
Време е да построим мостчета
от днес към утре, защото... точно тук
и сега протича една огромна промяна
на целия ни живот към така нареченото “информационно общество”. В него
всичко ще се случва през Интернет
– учене, общуване, работа, заплащане на сметки, взимане на изпити, всичко, всичко, всичко...

Мъдреците на нашето време
казват, че „това on-line обществото
ще може да намали и разреши световните проблеми на човечеството.
Но има и едно голяма заплаха - “дигиталната пропаст” - това е пропастта между хората, които имат достъп
и умения за пълноценна работа с
Интернет и останалите, които нямат.
Представете си, че дори в България все още има малки градове и
села, в които има хора, които никога
не са ползвали Интернет, те нямат
e-mail, не знаят какво е това Skype
или YouTube. Те са напълно невидими и не присъстват в Интернет пространството и всичко, което се случва там за тях просто не съществува.
И това е проблем не само за тях, а за
цялото ни общество, защото в края
на краищата – всички сме заедно на
тази планета. Това е пропаст, в която
не трябва никой да пропадне.

www.beonline.youthbg.net

Една от най-важните ни задачки днес е да не оставим нито едно
дете, нито една жена, нито един
човек с някакво увреждане или
нужда, да пропадне в „дигиталната
пропаст“ и да не може да участва
пълноценно и хармонично в живота на новото информационно
общество, което се създава днес.
Какви са тези мостчета, с които ще
премостим дигиталната пропаст и
как изглеждат? Всъщност е съвсем
лесно - такива мостчета са образованието,   осигуряването на достъп
до Интернет, споделянето и постепенното включване в различни online дейности.
Всеки един от нас може да помогне като изгради поне едно мостче – толкова е лесно – достатъчно
е да покажеш на приятел или близък човек как да си направи e-mail,
или как да търси информация в

Написахме тази книга, защото:
Google, как да провери прогнозата
за времето, или да си потърси работа, или нещо друго, което ние самите правим с лекота и дори не се
замисляме, че за някои това знание
може да бъде истинско съкровище.  
ПРИМЕРЧЕ: Проектът за изграждане на Виртуалната мрежа
за младежка активност YouthBG.
net e едно от мостчетата над дигиталната пропаст. Той включваше много обучения за ефективно
ползване на Интернет за целите
на младежките организации и тех-

ните лидери, и имаше за цел осигури тяхното активно присътвие
в Интернет като им помогна да
създат сами общо място за обмен
на информация и дискусия, и което
е най-ценното – той създаде работещ екип от младежи от цялата
страна, които и днес продължават да провеждат неформални
обучения и виртуални кампании за
премостване на дигиталната
пропаст, за да сме сигурни, че
всички ние, заедно ще бъдем и на
отсрешния бряг и ще продължим
да работим заедно и в новото

youthbg.net@gmail.com
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информационно общество.
Книжката, която държите в ръцете си, е също едно такова мостче
над дигиталната пропаст. Всеки
един от нас може да помогне, тези
мостчета да бъдат повече. Ако
имате полезна информация, идея
или линк, пишете ни:
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–
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n
ie
fr (fr
-bye),
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–
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d
r
sswo
раво н
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и
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YouthBG.net

е Българската виртуална мрежа
за младежка активност
Ние, екипът на YouthBG.net, вярваме, че заедно можем да създадем
един усмихнат, по-чист и по-добър
свят... и го правим. YouthBG.net e експедиция в търсене на нови хоризонти и приятели! Ако си един от нас...
Включи се!
YouthBG.net има за цел да подкрепи всички онези значими и ценни за обществото ни младежки дейности и проекти, които често остават
“несподелени” извън тесния кръг на
преките участници и “невидими” за
широката публика, за партньори и
спонсори, поради факта, че липсва
актуална информация в Интернет
пространството.
YouthBG.net е дългосрочна инициатива, родена от и за младите хора
в България.
YouthBG.net има четири основни задачи:

1. да осигури ПРИСЪСТВИЕТО на
младежките активности в Интернет
пространството
2. да с тимулира интернет
АКТИВНОСТТА на младите хора и техните организации
3. да улесни ОБЩУВАНЕТО, споделянето, взаимната подкрепа и сътрудничеството
4. да провокира ТВОРЧЕСТВОТО
и съвместните инициативи сред младите хора и общности
КОЙ участва в YouthBG.net?
ние, вие, те.... всички, които вярват, че промяната се прави от хората,
от вас, от всички нас заедно.
Екипът на YouthBG.net протяга
ръка за приятелство и партньорство
към:
• всички активни младежки екипи, НПО и други организации, които

www.beonline.youthbg.net

работят за децата
и младите хора във
всички кътчета на
страната ни.
• представители
на образователните,
социални и културни институции, ангажирани с децата и младите хора на България.
• медиите, местната власт и бизнес сектора
КАК да се включим в информационния портал YouthBG.net
По всякакъв повод свързан с
младежка тематика може да изпратите информация (текст и/или снимка)–
покана, съобщение за нов проект,
обява, конкурс, послание, че търсите
партньори, доброволци, спонсори и
или експертна подкрепа.
Пишете ни на:
youthbg.net@gmail.com

YouthBG.net - Виртуална мрежа за младежка активност
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КАК да се включим
във виртуалната
партньорска мрежа
на YouthBg.net
Ако желаете да се включите в
дейностите по подкрепа и съвместни инициативи на партньорския
екип на YouthBG.net, моля, изпратете ни кратко писмо-мотивация в свободен текст, за дейността на вашата
организация или проект.

КАК да се включим
в усмихнатия екип
на YouthBG.net:
1. Модул “Уебсайт
за младежка активност” - Ако вашата ор-

ганизация, екип или проект все още
няма собствен уебсайт, който бързо,
лесно и лично да актуализирате, пишете ни на:
youthbg.net@gmail.com
2. Модул “Виртуален екип на
Youthbg.net”
Ако вярвате в силата на on-line
информацията, ако обичате да публикувате, редактирате и популяризирате интересна, вдъхновяваща и
полезна информация, може да се
включите в срещите на Виртуалния
екип, който създава и развива Портала YouthBG.net, като изпращате
актуална информация към Портала,
като вдъхновите, като модерирате
или просто като участвате в тематичните форуми на Портала.
3. Модул “Сътрудници на Портала YouthBG.net”
Ако имате опит в областта на
уеб или графичния дизайн, ако обичате да пишете и публикувате в уеб,

www.beonline.youthbg.net

то може да се включите към постоянния on-line екип от сътрудници на
Портала YouthBG.net като дизайнер,
уебредактор, модератор на форум,
репортер, консултант, обучител или
друго, с което искате да сте полезни.
Ако желаете да се включите като
участник, сътрудник, партньор, консултант или спонсор в инициативата
YouthBG.net, можете да се свържете
с екипа на YouthBG.net. Електронна
поща:
youthbg.net@gmail.com  
Интернет сайт:
www.youthbg.net
Инициативата YouthBG.net се
реализира в партньорство с младежки организации от цялата страна.
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ.
Очакваме ви!
Координатор на YouthBG.net
– Виртуална мрежа за младежка
активност e екипът на Фондация
ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и
развитие: www.zaedno.net.

СВЕТОВНИ ДНИ З
А
МЛАДЕЖКА
АКТИВНОСТ www.gysd.zaedn
o.net

Oт Аржентина до
Зимбабве, от
Индия до Русия
и от САЩ до Евро
па, милиони мл
ади хора по свет
а
посвещават част
от своето време
на дейности,
които подпомаг
ат
развитието на ли
чността, местните
общности и опаз
ването на околна
та
среда.
Всяка година, в
края на месец
април, младите хо
ра  от цялото земн
о
кълбо използват
силата на позитив
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Малко от теб
означава много за друг!
Пламена В., Силистра

ВИРТУАЛНА КАМПАНИЯ на
YouthBG.net

ТОЛЕРАНТНИ към Себе
си, към Другите и
към Природата
Хайде ЗАЕДНО да разкажем Приказката за истинската същност на думичката ТОЛЕРАНТНОСТ!

Толерантност ли? Това са само думи.
Важно е какво правим. Ние често водим
хора в инвалидни колички в планината
– там, където те сами не могат да
стигнат... когато се изкачим на върха,
спираме и заедно се наслаждаваме на
панорамата и
това изпълва сърцата ни...!
Магдалина Д., Гренобъл

Каквито сме ние, такъв е животът
ни. Можем да променим настоящето
като променим себе си. Важно е да
толерираме само градивните мисли и
действия. Позитивната мисъл побеждава негативната. Любовта разрушава
самотата. Разбирателството и хармонията премахват разединението.
YouthBG.net кани всички, които
вярват, че толерантността е едно от важните неща в живота ни, да ни пишат на
и-мейл: youthbg.net@gmail.com

www.beonline.youthbg.net
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Един Ден Мир
Всяка година, на
21 септември, по цял
свят се отбелязва Един
Ден Мир (Peace One
Day). Истинското значение на тази кампания се крие във
възможността хората навсякъде по
света да  осъзнаят и преживеят заедно
значението на мира. Ако строим къща,
започваме с една тухла, ако искаме
Мир, защо да не започнем с един мирен ден...!
На Деня на Мира обещавам да бъда
усмихната и да усмихна, колкото мога
повече хора около мен.
Радост, София

Дайте шанс на Един
Ден Мир и във вашия
живот!

Няколо вдъхновявящи идеи за
това как да се включим в Международния ден на Мира - www.un.org/events/
peaceday
Въртележки за мир
Повече от половин милион въртележки, изобразяващи послания и
рисунки за мир се създават от децата
в хиляди училища по цял свят - www.
pinwheelsforpeace.com
Добро дело за мир
Участие в доброволческа инициатива във вашата общност може да постигне реални резултати на Деня на мира, за
един по-мирен свят www.serviceforpeace.org
Дръвче за мир
Всяко училище може да се присъедини към това международно мероприятие като се регистрира на  
http://eno.joensuu.fi/treeceremony.htm
Комедия за мир
Миналата година thinkpeace.net
организира Комедия за международен мир в 28 града по света. През 2007

год. 48 града се включиха в събитието.
www.thinkpeace.net
Парти за Деня на мира
Съберете се с приятели и гледайте филма на Джереми Гили – Един ден
мир (www.PeaceOneDay.org), напишете
послание за мир, запалете светлинка за
мир, или просто си поговорете за мира
и какво е той за вас.
Мир в училище
Може да се включите и в международното художествено състезание
– Приятели на мира. www.worldpeace.
org/peacepalscontests.html
EARTHDANCE
Международен фестивал за мир,
обединяващ повече от 250 населени
места в 50 държави, в това число и
България, чрез музика и танци, с които
се празнува Деня на мира.
www.EarthDance.org

YouthBG.net
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За всякакви въпроси, Усмихнати
снимки, Идеи, Послания и Вдъхновения
ПИШЕТЕ НИ: youthbg.net@gmail.com
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ВИРТУАЛНА КА
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ВИРТУАЛНА
КАМПАНИЯ
на YouthBG.net

Човече, къде си?

Това е сайт, на който всеки може
да разкаже история за Човека.
„На този свят няма големи или
малки дела, има само дела извършени
с голяма любов.“ Майка Тереза
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Легенда за Човека
във всеки
един от нас
Според една древна легенда, във всеки един от нас живеят няколко различни
същности - на човек, на звяр, на природа
и на огън.
Те съществуват едновременно в
нас, но се проявяват в различни моменти. Когато изпитваме радост, любов
и загриженост – това е същността на
Човека.
Когато творим, вдъхновяваме и
успяваме да накараме хората до нас да
се усмихват - това отново е същността на Човека.
Когато същността на звяра, природата или огъня надделеят в нас, те
се проявяват под формата на страх,

гняв, самота, агресия, завист или ревност - тогава ние сме същества по
Пътя.... пътя към Човека.
В същата древна легенда се разказва, че един хубав ден достатъчно
много хора ще успеят да развият в
себе си природата на Човека. И тогава ще настъпи невиждана до сега
промяна. В света, в който живеем ще
стане много по-светло, по-спокойно
и по-хармонично.
И от този момент нататък, за
всички останали ще стане много полесно да осъзнаят и съвсем естествено да разкрият своята човешка същност... и това ще се изрази под хиляди
различни форми – като радост от
най-обикновените неща, обич, чувство за свобода, безкраен импулс за
творчество, радостно общуване и
най-ценното - усещането за смисъл
и вътрешна обвързаност на всичко
и всички.
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И това ще бъде началото на
един съвсем различен свят – свят
на светлина, хармония, творчество
и общуване без граници. Свят на радост, осъзнаване и споделяне.
Това е краят на древната история за Човека...
Когато за първи път я прочетохме, ние спонтанно си казахме:
Супер, най-сетне, времето е дошло!
Светът никога няма да бъде същия. Хайде да видим дали някъде вече
не са се появили тези Човеци. Да опитаме да ги намерим, да чуем за тях,
да разкажем за тях. Така светлината им ще стигне до повече хора.
Възможно ли е да развием природата на Човека – поне няколко искрици?
Искаме ли, да открием Човека в себе си?
Има ли около нас хора, които имат поне
частица от природата на Човека?
Затова решихме да опитаме ...
заедно с вас.

Идеята на кампанията
“Човече, къде си?”
се роди...
защото се осмелихме да мечтаем, че ако съберем на едно място
достатъчно много истории на хора,
които дават шанс в своя живот на
същността на Човека, то може би,
древното предсказание за огромна,
позитивна промяна има шанса наистина да се случи;
защото така заедно ще създадем едно общо място, на което има

достатъчно много истории за Човеците, които са някъде сред нас.
Истории, към които можем винаги
да се завръщаме, да препрочитаме,
да споделяме, за да почерпим сили и
вдъхновение тогава когато изгубим
смелостта и усмивката да живеем
пълноценно и да бъдем малко повече Човеци.
Това е сайт, на който всеки може
да разкаже истинската, озаряващата,
вдъхновяващата история за Човека.
Това е сайт за Човека, който ви е
вдъхновил с доброто си сърце, с ши-
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роката си душа, със силата и вдъхновението, което е внесъл в сърцето
ви, или просто с едно малко действие, дума, усмивка, които са озарили
живота ви в тежък момент и са ви
дали сили и вяра да продължите.
Разкажете за Човека. Споделете
светлината и вдъхновението.
Нека така, нашият малък личен
свят и големия кръгъл Свят навън
да станат поне малко по-сияйни и
усмихнати.
ик на
Кратък речн
жаргона
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да бъдеш АКТИВЕН
Интернет за
реализиране на
младежка
инициатива
Не е тайна, че Интернет е могъщ
инструмент за сбъдване на нашите
креативни идеи, което често възрастните наричат със сложни думи
като: младежки проекти, програми
или инициативи. Не е тайна и фактът,
че ние, младите хора, имаме огромни
запаси от енергия, идеи и безгранична фантазия, с които можем да направим неограничен брой действия.
Действия за добро, за усмихнато, за
забавно, за полезно, за споделено
реализиране на свободното време.
Но колко от нас се сещат, че през
Интернет можем да направим след-

ните няколко невероятни и неограничени от времето и пространството
неща, които ще  ни улеснят да сбъднем идеята си за един по-интересен,
по-смислен и по-усмихнат уикенд
или дори цяла ваканция:
Ето ги и тях:
Със силата на Нет-а можеш:
• да откриеш вдъхновение и
творчески импулс, за да направиш
нещо добро и смислено
• да представиш своята собствена идея за проект, като я публикуваш на блога си
• да поканиш колкото се може
повече хора да се включат в проекта
• да  си спестиш откриването на
„топлата вода като намериш информация за всичко, което  ти трябва
като, например, игри, материалчета,
контакти и дори ...  съмишленици
• да   събереш съвети от хора,
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които вече имат опит ... у нас или
някъде по света
• да  се свържеш с хората, за
които е предназначена твоята идея,
т.нар. “целева група”
• да изпратиш информация до
медиите, за да популяризират твоето послание и събитие
• да привлечеш спонсори и
партньори – това е важно :)
• да си направите on-line срещи
на екипа и да спестите куп пари от
телефонни разговори
• да се похвалиш на целия свят
като публикуваш снимки и клипчета
от събитието
• да помогнеш със съвет и материали на някой друг, който едва сега
започва :)
• и най-ценното да вдъхновиш
още повече хора, които да реализират
поне едно „добро дело“ в живота си.

Интернет за реализиране на младежка инициатива

Накратко,
Интернет може
да се ползва за:
търсене и предоставяне на информация, знание и вдъхновение...
снимки и клипчета
общуване, запознаване, споделяне, консултиране и подкрепа
и, също така, за реклама, привличане на спонсори, обявяване на
проекти, виртуални кампании, привличане на нови партньори, работа
в екип.

да бъдеш активен

Интернет е онова магическо
кристално кълбо, което хората от векове мечтаят да имат в ръцете си, за
да могат:
да виждат, да ЗНАЯТ и да осмислят какво се случва по света и у нас
да се ЗАБАВЛЯВАТ: да играят, да
творят, да споделят музика, фотографии, картини, поезия, графика, ви-

део и още толкова
много неща ...
да ОБЩУВАТ
без граници с безброй приятели, от
всички местенца
на земното кълбо
да се ПОДКРЕПЯТ в тежки
моменти, като си
обменят информация, знание и
енергия
да се РАЗВИВАТ и образоват,
независимо от техния социален статус и възраст
да СПОДЕЛЯТ позитивните моменти, знанието, уменията и ресурсите
да живе ят и да с ъздават ЗАЕДНО един по-различен, по-свободен, по-справедлив, и със сигурност,
по-усмихнат и хармоничен свят.
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Думички
от Нет-а
Социални мрежи –
ново измерение
за нови хора
Социалната мрежа е
структура от отделни хора или
организации, свързани по определена тема -  например, музика, изкуство, общо училище
или университет, сходни идеи
или хобита. MySpace е една
от най-известните социални
мрежи. В последните години
се наблюдава истински бум на
развитие на мрежите, в които
хората могат да се свързват
свободно с неограничен брой
други хора от цялото земно
кълбо.
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Не си губи времето да откриваш топлата вода - т.е. намери си ноу - хау и полезен съвет от някой, който вече е минал по
този път – търсенето в Google е един от найкратките пътища.
В Нет-а имаш възможност да общуваш с повече от
един милиард потребители. Това са безброй много хора,
което със сигурност означава, че сред тях има сродни
души. Някъде там, в някой град на някой от шестте континента на тази планета, със сигурност има поне още
няколко човека, на които е хрумнала подобна идея... и
е много вероятно някой от тях вече да я е реализирал...
Потърси го, намери го, поискай съвет.

Още няколко идеи
за това как да използваме
най-доброто от нета,
за да реализираме нашата
най- смела мечта
за по-добър свят.

Общувай, общувай, общувай
Събери около себе си колкото се може по-голяма
група от съмишленици - създай си уебсайт или блог, и,
още по-добре, към него си създай e-mail, форум или
чат група, в която да общувате бързо и да обменяте информация с тези, които се интересуват. Така всички от
екипа ще са информирани и ще можете лесно да координирате действията си. Използвай и възможността за
конферентен чат в Skype: така за кратко време ще си
кажете много неща.

да бъдеш активен
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Тайните на изкуст
вото
да пишем вдъхновя
ващи
e-mail в седем стъп
ки:

1 Когато пращаш ме
йл на някого, винаги
в началото пиши тем
а (Subject) на писмото
, която
да отговаря на съдъ
ржанието му: така ще
накараш човека, на когот
о си изпратил писмото
, да се
подготви за четене.
Е, има и вероятност
въобще
да не го отвори, но, все
пак, поеми този риск.
2 Завършвай всяко
писмо със сърдечен
поздрав. Ако накараш
другия да се усмихне
накрая, винаги помага.
И не забравяй да на
пишеш
кой си. Никак не е пр
иятно да се чудиш ко
й ти
пише, нали?
3 Отговаряй на вся
ко получено писмо
(с
изключение на Спам
-а разбира се :). Хуба
во е да
получиш отговор, ко
гато си се постарал да
напишеш нещо. Дори и ед
но „Благодаря!” или „По
лучих
мейла. Ще отговоря
по-късно“ върши прекр
асна
работа.
4 Не прави на други
те онова, което не искаш да ти се случи на
теб - т.е. не изпращай
Спам,
съобщения, които мо
же да са заразени с
вируси
или писма със съмните
лно съдържание на хор
ата, с

които работиш и очакв
аш да отварят твоите пи
сма.
5 Когато пишеш оф
ициален мейл:
• Не изпращай мейли,
написани само на ки
рилица, защото чове
кът  отсреща може да
получи
само маймунки, вина
ги добавяй и трансли
териран същия текст на лат
иница
• Започвай с “Уважаем
и г-не/Уважаема г-жо”
• В първото изречен
ие представи себе си
и
организацията, която
представляваш
• Кажи накратко по
вода, по който пише
ш
този и-мейл, още в пъ
рвия параграф. Бъди
точен
и ясен
• Напиши точно какво
искаш и очакваш от
човека, на когото пише
ш
• Завърши с благода
рност за отделеното
време и посочи, че оч
акваш отговор
• Напиши името си в кр
ая на и-мейла, заедно
с някоя фраза от типа
“Искрено ваш/а”
• По-добре е да избягв
аме да пишем на „6льо
кавица”, когато пише
м ОФИЦИА ЛНО писм
о.
• Уважавай човека отс
реща - дори никога да
не си го срещал “на жи
во”, защото според пр
инципите на вселената, тов
а все някога ще се слу
чи и
никак няма да ти бъде
приятно.
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ВИРТУАЛНИ КАМПАНИИ

магическо средство за
младежка активност
Какво е това виртуална кампания? И защо е толкова хубаво, че вече
и сами можем да си я направим?
Виртуална кампания е всяка една
инициатива, която се провежда в Интернет пространството и има за цел
да достигне до голям брой потребители. Или накратко: това може да бъде
уебсайт, блог, форум, e-mail, мейлинг
лист или просто on-line съобщение,
електронни петиции и други, които
имат за цел да предадат послание,
свързано с обществено полезна цел,
напр., опазване на околната среда, изграждане на младежка
зона, защитена от автомобили, провеждане на
лобираща кампания за

защита правата на детето и др.
Хубавото на виртуалната кампания е, че нe са ти необходими кой знае
какви ресурси, за да я реализираш.
Малко интернет, малко познания за
това как да си направиш уебсайт или
блог и разбира се - силна идея и екип,
с който да я реализираш.
Виртуални кампании могат да се
правят с различна цел: за информиране, за образоване, за активиране, за
набиране на средства, за привличане и приканване за участие в реални
кампании, напр. шествия и протести.

Как да си направим
виртуална кампания?
Рецепта за успешна
ВИРТУАЛНА КАМПАНИЯ
СЪСТАВКИТЕ: ще откриеш сам за
себе си като отговориш на следните
въпроси:
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Какво е моето послание?
Какво искам да постигна с тази
кампания? Какъв резултат искам накрая?
Колко време ще трае кампанията? Има ли краен срок и какъв е той?
С кого ще я направя? Кои са моите съмишленици и партньори?
Кой искам да подкрепи моята
кампания? Партньори? Медии? Спонсори?
Къде ще я проведа? Само в Интернет? А също и на живо – къде?
Кои и къде са хората, до които
искам да достигне моето послание?
Как ще стигна до тях? Имам ли
техните e-mail? Как да се сдобия с
тях?
Как точно ще могат да се включат
хората в моята кампания? Ще дойдат
на реално събитие (концерт, почистване на парка, шествие, изложба) или
ще подпишат електронна петиция,
ще се включат в on-line форум, ще из-
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REMINDER:

съобщение трябва да могат да
се БЪДЕТЕ РАЗУМНИ - не изп
ПИШЕТЕ ЯСНО кои сте вие и как
во е свържат с вас, те може
ращайте натрапчивостта на съо
да имат до- „тежки” файлов
бщенията си и
вашето послание и какво очаква
е и снимки – това вашите
те пълнителни въпроси или
мейли завинаги да останат в
още идеи, препълва e-mail
от читателите, без да ги затрупват
акаунтите и неговото Спам
е с които допълват вашата.
или Trash кошче.
И все пак: затруднява потреб
излишна информация
ите
лите излишно. БЪДЕТЕ КОР
не е желателно да оставяте лич
ЕКТ
НИ – уверете
ни- Най-добре използвайте
БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ – не прекал
сървър читате лите, че технит
я- те си данни за контакт кат
о
е данни няма
адрес и или уебсайт, за да
вайте с емоциите в посланият
качвате снимки да бъдат раз
а си; телефон, все пак не зна
про
стр
ем кой кой е и други матери
анявани, и че
опишете кратко и конкретно как
али и просто пратете информ
ви в мрежата. За целите на кам
ацията от техните e-mail
панията линк чрез мейлинг лис
са фактите, какво възнамеряват
та.
е да може да създадете отделн
ще бъде използвана само за цел
и акаунти ФОРМАТА ИМА ЗНА
постигнете и защо е важно читате
ите
ЧЕН
ИЕ – имайте на кампанията.
ли- за on-line комуникация.
те да се включат. Бъдете откров
пре
дви
д,
че
не
всички потребите- НА ЧАС ПО
ени БЪДЕТЕ ТОЧНИ – никога
ЛЪЖИЧКА - добре е да
не забра- ли използват мей
и обяснете какви са целите ви, за
л-клиенти, които разпредел
да вяйте да сложите разбираем
яте
съобщенията по теми,
о и точ- четат, да речем, съо
успеете да ангажирате аудитория
бщения в HTML за да е по-лес
та, но заглавие (Subject) на лат
ен изборът на читателя,
иница на формат, затова най
която получава хиляди съобщ
-добре ползвай- който иска
ения вашето писмо. Иначе
да прочете само онова,
рискувате то те обикновен
ежедневно.
текст без специално което го
директно да отиде в Спам кош
интересува.
чето форматиране на цвят,
БЪДЕТЕ КРАТКИ – пишете съобщ
размер или ВЪЛШЕБНАТА ДУМ
ени- или просто да бъде вед
наг
ИЧКА “БЛАГОДАа изтрито анимирани ефекти
ята си на принципа – „най-важн
. Най-важното РЯ” и потупв
ото е от получателя му.
ане
по
рамото за добре
в началото”
е вашето послание да стигне
и да свършената работа - не
БЪДЕТЕ ВДЪХНОВЯВАЩИ - ако усп
забравяйте
ее- може да бъде разчетено
БЪДЕТЕ ДОСТЪПНИ за обратна връ
от хората да благодарите на
з- те да провокирате четящите
всички, които са
да избе- насреща.
ка – не забравяйте да оставите точ
ни рат своя позиция и начин да
взели участие и да ги информира
се вклю- БЪДЕТЕ ТАКТИЧНИ
данни за контакт с Вас – телефо
те
– оставете въз- за постигнат
н, чат, значи сте си свършили
ия краен резултат. Остаработата можност на потребите
e-mail, адрес на уебсайт, Skype
ля да се отпише вете отворена
или идеално! Подсетете ги как
вратичка, за последте могат да от мейлинг листа,
ICQ – хората, които получат ваш
защ
ото в противен ваща комуни
ето участват и да са полезни.
кация по същата или
случай има шанс да го отблъснет
е с бъдещи теми.
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избери си много кратко и лесно за запомняне
и писане име (адрес на уебсайта или блога)
пиши кратко и ясно, пиши на отделни абзаци
създай ясна и логична структура на менютата
илюстрирай снимките с текстове
пиши грамотно и проверявай текстовете за
правописни и технически грешки
не слагай много тежки снимки и клипчета, за
да може сайтът ти да се зарежда бързо
не прекалявай в използването на анимирани
картинки - много от посетителите може и да не
успеят да ги видят
опитвай се да ползваш програми, които ще
позволят и на хора със специфични потребности
да ползват информацията на твоя сайт или блог
формата за обратна връзка е много полезна
- не я забравяй
публикувай адреса (линк) на твоя сайт или
блог на колкото се може повече други информационни или приятелски сайтове
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Какво е да си
имаш Блог?
Накратко
Блогът е нещо средно между
личен сайт и on-line дневник. Това е
лично пространство в Нет-а, където
можеш да споделиш както неща, които са ти се случили, така и своята позиция по различни въпроси. Блогът
дава много възможности да поставиш гласно позицията си.

Блог- мания!
/от Стаси/

И аз като всички се запалих да
си правя блог. Отначало не бях много
наясно с тази пущина – как
така се публикува, как
се стилизира, пък и как
да кача някоя и друга

снимка. Обаче се оказа наистина
фасулска работа. Като преминах
етапа “ново чудо”, дойде и момента
да напиша разни откровения,
такива, каквито си ги виждам аз,
като силно се надявах някой да
ги попрочете. Коментарите ме
успокоиха, че наистина младите
хора пишат и четат в блоговете.
После пък успях да кача и видео, а
в един момент от забавленията
прескочих на някои граждански акции
и глобални кампании.
Ето няколко наистина добри
примери за това, как можеш да бъдеш
активен чрез своя личен капитански
дневник, публикуван в мрежата (е,
имам предвид електронната, не
онази рибарската :-) ):
www.nabludatel.blogspot.com:
Автор и създател на блога е Симион
Патеев. Симион ви препоръчва да
се учите да разсъждавате, а не да
оставяте други да го правят вместо
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вас. Интересни и злободневни са
наблюденията от него и от съратници,
чийто кръг е отворен за всеки, който
иска да изрази мнение. Една от темите:
“Дискусия за следенето в Интернет”.
Доста коментиран и посещаван
е блогът на Еленко: www.eenk.com.
Много съдържателно, забавно и
образователно е подредил мнения,
снимки и видео за нещата от
всекидневния и глобалния свят: тези
чудесии, които ни изумяват като
истински галактически стопаджии.
Примерче: “Модифицирай градския
транспорт, за да го обикнеш”.
Един истински любопитко е
дневникът на Ирина Марудина: www.
blog.marudina.net. В публикациите и
можеш да откриеш много за защитата
на потребителите, за разнообразни
конкурси и семинари, както и
множество коментари на законите и
нормативната база в България. Много
полезно и гражданско, наистина!
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Да бъдеш полезен on-line
On-line
доброволчество
На теория ние всички знаем, че
доброволчеството е огромен потенциал на човечеството за позитивна
промяна,  който е скрит в нас самите.
Но само този, който го е преживял,
знае за невероятната смес от радост,
адреналин, ентусиазъм и препълнено
с енергия сърце, които се получават
при извършване на доброволческа
дейност. Няма друго такова усещане.
То не може да бъде предадено с думи.
Всеки път, когато се сетим за него, не
можем да спрем да се усмихваме. То
е толкова силно и хубаво, че всичко,
което искаме, е да се случи отново....
и ако е възможно, да заведем всичките си приятели там :)

И каква е връзката
между вълшебното
усещане от
доброволческата
акция и Интернет?
Ами много просто - неограничените възможности за общуване и обмен на опит и ресурси през Интернет,
ни дават един чисто нов, ОГРОМЕН и
неизследван свят на възможности за
реализация на нови, непознати и немислими до сега форми на доброволен труд. Тоест, това невероятно преживяване вече може да бъде много
по-ГОЛЯМО, с много повече хора, на
много по-голяма територия.... и на
практика – абсолютно безкрайно. Ура!
Или съвсем накратко: безкрай-

www.beonline.youthbg.net

но щастливи сме, че живеем в епоха, в която човешкия ентусиазъм,
енергия и   солидарност могат да
бъдат приложени толкова бързо,
качествено и неограничено от
времето и пространството. За първи път в историята на човечеството,
ние, обикновените хора, можем да
бъдем толкова ЗАЕДНО, в добрите
намерения и дела, които искаме и
можем да извършим и да посветим
на останалите.

ство
доброволче
т:
в Интерне
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ПРИМЕР: Един симпатичен
пример от нашите земи е екипът,
който разработи и създаде YouthBg.
net - той се състои изцяло от доброволци, които живеят в София, Пловдив, Кърджали, Варна, Разград, Велико
Търново, Сатовча, но също и в Канада (Криси и Матьо), в Нова Зеландия
(Марк), Франция (Инка), Бразилия
(Алекс), Азия (Мария).
Те всички работят за YouthBG.
net, независимо от това къде точно се намират по земното кълбо.
Прекрасното в този екип е това, че
имаме хора с различна гледна точка
и професия, всеки от които допринася със своята уникалност, опит
и ресурси, до които има достъп в
страната, в която живее. В самото
начало си обещахме да не се разделяме, да останем заедно, да си построим мостчета, с които да запазим нашето приятелство и да продължим
да правим това, в което вярваме.

Използвайки всички възможни
инструменти на Интернет, ние успяхме да превърнем разликите във
времето и пространството в найголемия си ресурс – докато при едните от нас слънцето залязваше, при
другите денят едва започваше и те
със свежи сили поемаха задачките;
докато едните изпращаха снимки
от снежни преспи, другите ни се усмихваха от нагорещения пясък на
плажа, с което връщаха
усмивките на лятото посред нашия януари :)
Което за пореден път
доказва мъдрата приказка, че когато има желание
и смисъл, то тогава има и
начин... а за наше щастие и
Интернет.
Един друг ПРИМЕР:
мейл, който получихме
само преди няколко дена

www.beonline.youthbg.net

през формата за обратна връзка на
сайта на Youthbg.net:
“Hello, I am just curious on how
I can help Bulgarians. I live in Canada
and I would love to volunteer in helping
my own people since I am Bulgarian. I
am fluent in Bulgarian and English. If
you can direct me or advise me on how
I can help Bulgarians, it would be really
appreciated.
Thank you/ Blagodarq”

On-line КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

39

да бъдеш РЕАЛИЗИРАН on-line

„Разбери какво най-много
обичаш да правиш
влез в Интернет и намери някого,
който да ти плаща,
за да го правиш.”
Катрин Уайтхорн

Ако досега повечето години от
живота ви са преминали в УЧЕНЕ,
помислете за това: 1/3 от живота на
човек преминава в РАБОТА!

Накратко
През последните години все повече се говори за кариера, вместо за
работа. Кариерата включва съвкупността от дейности и израстването
на човек в професионалната област.

Когато казваме, че някой има добра
кариера, обикновено имаме предвид, че се развива успешно в професионалната сфера и, че работата му
носи удовлетворение.
Ако с Интернет сте на „Ти”,
шансовете ви да си намерите хубава работа, и да сте „в час” рязко
се увеличават!
Все повече Интернет става
основен източник на информация за
хората, които търсят работа – чрез
сайтовете с обяви за работни места
и стажове (и в България, и по света),
съвети в помощ на кандидатите,
информация за нивата на заплащане и
т.н. Комуникацията с работодателите е
основно през Интернет – документите
за кандидатстване се изпращат по
електронната поща, както и поканите
за интервю. Все повече фирми
публикуват свободните позиции на

своите сайтове, имат формуляри
за on-line кандидатстване, както и
предлагат гъвкава заетост, включваща
работа през глобалната мрежа.

On-line пазар на труда – пазар като
всеки друг, но на него се търсят и предлагат
умения, опит, знания, идеи, труд. Знаете къде
да потърсите нали – изпишете думичките
«работа» или «обяви за работа» или направо
«jobs» в Google и после търсете и четете
внимателно. Повечето портали за търсене на
работа представляват портали с бази от данни,
в които трябва да подадете запитване за вида
работа, населеното място, професия, работно
време и други критерии. Някой от порталите
ви дават възможност да си публикувате
on-line автобиографията и също да се
абонирате за седмичен бюлетин или известия.
Отделете време и «разцъкайте» всичките им
възможности и просто ги използвайте.

да бъдеш реализиран
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On-line портфолио – папка с
документи, която държите на вашия компютър,
на USB или на отделна папка във вашия e-mail.
Това е изключително полезно, защото така
ще можете от всяко едно място, на което се
намирате да я актуализирате и изпратите на
работодателите, пред които кандидатствате.
Най-често електронното портфолио съдържа:
автобиография,
мотивационно
писмо,
сканирани дипломи и сертификати, препоръки,
професионални постижения и възможности на
кандидатстващия за работа. Събрани в обща
папка, оформени прегледно в няколко секции,
те помагат на кандидата сам да организира
документите си, без да пропусне нещо важно.
Електронно CV (от лат. Curriculum Vitae –
описание на живота) / Резюме / Автобиография
– основен документ за кандидатстване за
работа. Тя представя стегнато и обективно
факти – опит, знания, умения – които
доказват, че отговаряте на изискванията на
работодателя за дадена позиция. On-line

автобиографията е вашата електронна визитна
картичка – тя създава първите впечатления на
работодателите за вас, затова е важно да бъде
внимателно обмислена, грамотно написана
и добре оформена. Основните елементи,
които съдържа on-line CV-то, са: лични данни
(имена, контакти), професионален опит,
образование и обучения, умения в съответната
сфера като може да се включат и интереси,
ако имат отношение към позицията, за която
кандидатствате. Има различни варианти
за графично и съдържателно оформяне на
автобиографията. За начало ви препоръчваме
да се придържате към Европейския формат
(www.hrdc.bg/files/public/Transversal/
Euroguidance/Documents/CV-BG.doc), който е
подробен и ясно структуриран.
Cover Letter/ Мотивационно писмо – Все
по-често се изисква от кандидатите за работа
да представят и писмо, в което накратко да опишат защо искат да вършат точно това в точно
тази компания. Целта на писмото е да убеди

www.beonline.youthbg.net

работодателя, че именно вие сте подходящият кандидат. Често, то е решаващо при избора
кой кандидат да бъде поканен на интервю. В
мотивационното писмо по творчески начин,
подобно на кратък рекламен клип, можете да
свържете своите качества с изискванията,
описани в обявата.
Интервю (за работа) – среща на работодател с кандидат за работа или стаж, на
която и двете страни взаимно се проучват,
преценяват, задават въпроси и изграждат впечатления едни за други. Важно е да сте добре
подготвени, бъдете ведри, спретнати и активни
– задавайте въпроси и се дръжте вежливо,
отговаряйте кратко и ясно. Не забравяйте, че и
вие избирате!

On-line КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

41

1. Помислете кои са най-ценните ви
качества и умения и какъв опит имате
досега? НЯМАТЕ ОПИТ И УМЕНИЯ? Хм, да
помислим... Ако сте: организирали парти,
писали сте сценарий за празника на
училището, събрали сте пари за ремонта
на блока; ако можете: да свирите и имате
своя банда, ако можете да измисляте
вицове, реклами и всякакви истории, да
готвите добре (според повечето хора)
или да правите коктейли, да разнасяте
пълни чаши по стълбите, без да счупите
нито една или: познавате всички
геймърски продукти, забивате найдобрите кошове в гимназията, поправяте
всички електроуреди вкъщи, имате личен
блог, правите прически на всичките си
приятелки, рисувате красиво, познавате
на пръсти всички планини, имате идея как
да подобрите софтуера на пералнята или
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ЛИНКОВЕ
www.kakvidastanem.bg - сайт за избора
на кариера. Тук ще намерите информация за
пазара на труда, професиите, специалностите и университетите. Сайтът съдържа статии
и полезни съвети за избора на професия,
възможностите за продължаване на образованието, кандидатстването за стаж/ работа,
както и различни инициативи за кариерно
развитие.
www.staj.bg – сайт за търсене и предлагане на стажове в България. Ако сте студенти,
тук ще намерите свободни стажантски места
и информация за фирмите, които ги разкриват. Можете да търсите стажантски позиции
по различни критерии, да създадете автобиографии, с които директно да кандидатствате
по обявите, както и да ги направите достъпни
за четене от работодателите. Ще намерите и
библиотека, пълна с полезна информация и
материали!

www.jobtiger.bg – обяви за работа, много полезни съвети и информация, функции
и инициативи, сред които Форум Кариери:
всяка пролет работодатели представят позиции за млади хора на изложения в големите градове в страната. Проучете!
http://careercenters.staj.bg – кои са и
къде са университетските кариерни центрове, какви услуги предлагат и как да се свържете с тях
www.ErasmusHouse.eu – ако се интересувате как да прекарате един семестър в
европейски университет или да проведете
практика в европейска компания, вижте тук.

www.beonline.youthbg.net
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Свободния софтуер
“Свободният софтуер” e израз на
независимост, креативност и солидарност. При модела на Свободния
софтуер всеки човек или организация получава неограничени възможности да изследва, модифицира
и адаптира програмата към нуждите
си.

За четирите свободи
на свободния софтуер
Свобода 0: Свободата да изпълняваш програмата за всякакви цели.
Свобода 1: Свободата да изучаваш как работи програмата, и да я
адаптираш към нуждите си.
Свобода 2: Свободата да разпространяваш копия на програмата

Свобода 3: Свободата да усъвършенстваш програмата и да предлагаш подобренията си в полза на
цялото общество.

Да влезеш в кода
на Матрицата!
В началото свободният софтуер
се разработва от доброволци по целия свят – един се захваща защото
му е интересно, друг – за да промени
света, трети – за да си реши собствен
проблем.
Обикновено, около всеки проект
се образуват общности от програмисти. Като използват мейлинг листи,
групи за новини или уеб форуми, хората със сходни интереси си помагат
в решения на проблеми, или пък обсъждат какви функции да се реализират в новата версия на програмата.

свободата да споделяш
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Свободният софтуер
винаги е софтуер с отворен код, докато софтуерът
с отворен код не винаги е
свободен софтуер. Пример за
свободен софтуер е ядрото на операционната система GNU/Linux например. Linux не е продукт - това е общо
название за повече от 200 различни
програми, като някои от тях са безплатни. Ubuntu е една дистрибуция
– нещо като заместител на Windows.
В днешно време все повече неправителствени организации и граждански движения започват да осъзнават големите предимства и да ползват
т.нар open free source програми вместо лицензираните и скъпо струващи
пакети на Microsoft, защото това им
помага да използват пълноценно възможностите на Интернет, за да реализират своите дейности с и без това
скромните си бюджети.
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Свободна култура
за свободни хора

От известно време, на базата на
Интернет, съществува все по-силна
тенденция моделът на свободния софтуер да се прилага и в сферата на гражданската активност.
Един ярък пример е Уикипедия,
www.wikipedia.org – свободна енциклопедия, в която всеки може да напише
или подобри статиите. Вече се срещат и
свободна музика, свободни фотографии
и дори свободни филми. Много важно
за развитието на образованието, особено в страните от третия свят, е наличието на свободни учебни материали по
всички предмети.
Свободният софтуер е лицензиран!
Когато говорим за свободен софтуер и
свободна култура, това не означава, че
можете да правите с творбите на другите каквото си поискате. Обикновено,
всеки автор посочва какви точно пра-

вила трябва да спазвате, ако ползвате
неговия труд или под какъв лиценз се
разпространява произведението. Има
много лицензи с различни условия.
Един от тях е
Creative Commons
Това е лиценз, които най-често се
ползва за споделяне на съдържанието
на уебсайтове, книги, музика, филми и
всякакви други продукти на човешката
изобретателност. Ако някъде откриете
този знак, той означава, че авторът на
дадено произведение вярва, в силата
на споделянето и няма нищо против
да ползвате неговия труд и произведение, но много ви моли да го цитирате
и ако вие създадете нещо използвайки
неговия труд, то също да го публикувате по този лиценз – т.е. вие също да го
споделите. Един вид «Предай нататък»
добрата идея, текст, снимка... или каквото е там.

www.beonline.youthbg.net

Виж повече в мреж@та:
http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.5/bg/
http://fsa-bg.org/bg/free_software
http://catb-bg.sourceforge.net/html/
catb-bg.html
http://www.gnu.org/philosophy/
free-sw.bg.html
http://revolution.sourceforge.net
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ИНТЕРНЕТ
за всички

да БЪДЕШ on-line

Името на тази симп
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ИНТЕРНЕТ за всички

Уеб за хората
с интелектуални
затруднения:
- да бъде с богат илюстративен материал
- да бъде написан на достъпен език, като
се избягват твърде абстрактни понятия,
двусмислици, фразеологизми
- да се използват изречения с правилна
структура, като са допустими повторения /
тафтология/ в името на по-доброто разбиране
- ключовите понятия да се обясняват
- да бъде използван шрифт без излишни
орнаменти и по-големи букви

Непознати думи
чки:

Аудио списание
- Информация за
света, поднесена
новостите по
по достъпен начи
н за хора със зр
уврежданияителни
http://www.horiz
onti.bg/spisanie
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АЦИЯ
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ете чат, блогове,
ilski.org можете да
интересни статии
открии много полезна
А добре знаем, че
информация.
е хубаво всеки де
н да учим по нещо
• Без мишка: http
ново!
://bezmishka.org
• Без монитор: ww
w.bezmonitor.com

да БЪДЕШ on-line

Те са създадени с една цел – да направят
Интернет по-достъпен и по-лесен за ползване. Там ще намерите различни приложни
и забавни програми, създадени от и за хора
със зрителни увреждания.
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Да учиш on-line
On-line ученето
през 21 век
Хубавата новина е, че образованието на 21 век е много повече игра,
изследване и откривателство, което
тепърва започва след като   завършим университета, отколкото скучни
уроци и сухарско зубрене за изпити.
Ученето на 21 век е непрекъснат процес на актуализиране и  пре-подреждане на собствените знания, който
продължава през целия живот.
Най-сетне - през 21 век учениците ще осъзнаят и повярват в собствените си неограничени възможности,
ще бъдат готови да изследват, експериментират и натрупват личен опит,
ще могат да ползват неограничените
ресурси на Мрежата и най-ценното през цялото време ще се забавляват

на невероятното приключение, наречено
учене през целия живот. Според Комисията
на ЮНЕСКО за образованието на 21 век - четирите най-важни неща, които ще научават хората,
са уменията да УЧИМ, да
МОЖЕМ, да СЪЗДАВАМЕ и
да живеем ЗАЕДНО.

E-обучение
Електронното обучение (eLearning) осигурява достъп до образователни ресурси и услуги с помощта на комуникационни технологии.
Мобилното обучение (m-Learning)
разширява възможностите за подпомагано от технологиите обучение,

www.beonline.youthbg.net

като го прави достъпно и през миниатюрни устройства като лаптоп
или мобилен телефон, които можем
да носим със себе си навсякъде и да
използваме за учене по всяко време
– докато чакаме автобуса, пътуваме,
или почиваме в парка, например.

On-line ученето на 21 век
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Внимание!

Мобилното обучение
не е просто миниатюризиран вариант на уеб-базираното електронно обучение. То предлага съвсем
нови и различни възможности – провеждане на
полеви експерименти с
мигновено обновяване на
данните от всички участници, водене на дневник
(reflective log), открити
уроци, получаване на допълнителна информация
за експонатите при посещение в музей (augmented
reality). Възможните сценарии са неограничено
много. Повечето от тях
предстои да бъдат открити (може би от читателя на
тези редове) и споделени
с общността.
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да бъдеш ГЛОБАЛЕН on-line
GYAN - Глобална мрежа за младежка активност
Какво каза? ГИАН?
GYAN е неправителствена организация, чиято мисия е създаването на
активна мрежа от младежки организации, които споделят стремежа към
свят без предразсъдъци и насилие, с
равни възможности за развитие и реализация на всеки от нас. Дейностите
й са свързани с поощряване на активната роля на младите хора в глобален
план и улесняване на сътрудничеството и обмяната на опит между различните младежки организации и сдружения по света. Тя започва живота
си през 1996г. в Ню Йорк, САЩ. Днес,
регионални екипи и клонове има по
целия свят, а в мрежата членуват хиляди младежки НПО от над 190 страни.
Организацията е афилииран член на
Департамента за обществена инфор-

мация към ООН и има статут на Специален Консултант към Икономическия
и Социален Съвет към ООН.

Внимавай
в картинката!

Пояснете, моля!

Всяка младежка организация или
организация, подкрепяща младежката активност може да кандидатства за
членство в глобалната мрежа на GYAN.
Членството е безплатно. Условието е да
не проповядва омраза и насилие. Предимствата са: достъп до информация за
събития, спонсорство, връзки с други
организации, както и медийни изяви.
Има две нива на членство: с право на
гласуване и без право на гласуване.
Сред програмите, координирани
от GYAN са: Световният Ден на Младежката Активност, Онлайн телевизията за
младежка активност Chat the Planet и
наградите за Глобална младежка активност.
Ама къде? http://www.youthlink.org

Critical mass – количеството, необходимо, за да се осъществи промяна. Когато става въпрос за активизъм
и социална промяна, терминът “критична маса” са хората, ангажирани или
запознати с дадена идея, които са необходими, за да се случи тя като част
от обществения живот.
Millennium Goals – глобална програма на ООН, провъзгласена през
2000г. Целите, които са заложени в
декларацията, поставят критериите,
според които ще се измерва развитието в световен мащаб в най-различни
области на обществения живот.
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Да бъдеш ГЛОБАЛЕН on-line

www.takingitglobal.org
Да бъдем граждани на планетата!
Да мислим глобално!

TakingITglobal е канадска организация, която има за цел да свърже
младите хора, които са ангажирани
с обществена активност по цял свят.
Мисията на TakingITglobal гласи:
вдъхновявай, информирай, приобщавай. Организацията и сайтът възникват като отговор на глобализацията и технологичния напредък в
информационните технологии и използват ресурсите на Интернет, за да
помогнат на младите хора в техните
инициативи.
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Мониторинг

Галванизация

Порталът дава много възможности:
ресурси и изцяло разработени
тренинг сесии по различни теми и за
различни ситуации
огромна база с документация,
важни международни декларации и
статии
блогове и възможност да публикуваш свое есе, снимка или картина
на сайта
информация за събития и организации
форуми и петиции (може да създадеш и своя собствена)
може да си създадеш собствен
профил и да обменяш опит, информация и вдъхновение с хора от целия свят
полезна информация за стипендии, конкурси и възможности за кариерно развитие

ако обичаш да радваш приятелите си с оригинални картички,
наTakingITglobal ще намериш много
добри и идейни картички не само за
рожден ден и Коледа, но и за такива
важни поводи като Международния
ден на мира или желанието да кажеш
на приятел, че прави деня ти по-светъл. За да изпращаш картички, обаче,
трябва и двамата да сте си направили
акаунт в сайта.
Може да си дадеш и най-официално обещание за нещо – например,
че ще спортуваш повече или, че няма
да закъсняваш, или пък, че вече ще
имаш цел в живота – и така да
привлечеш хиляди хора,
които да последват твоя
пример и да се подкрепяте взаимно.
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Поясни ме!
Глобализация – когато различни процеси и въпроси престават да
бъдат ограничени само в рамките на
местната общност, а се разпростират
по целия свят и са еднакво валидни
за всяка част от него. Глобализацията
е свързана и с идеята, че целият свят
може да функционира като едно общество, без културните или социални различия да са пречка. Интернет
играе голяма роля в процесите на
глобализация.
Декларация – писмено или устно заявление, което обвързва страните, които са го подписали, без да
бъде закон (нещо като ‘честна мускетарска’ :-)
Галванизация – да предизвикаш някаква реакция чрез електрически импулси; или: да подбудиш към
реакция или действие. Тук: с какво
ще те погъделичка този сайт :-)

Искам, искам... всичко!
Какво предлага менюто?

www.idealist.org
Имам идея – дай ми лист!
Ако търсиш възможност да бъдеш полезен и светът те вълнува,
idealist.org е мястото в нета, където
трябва да отидеш. Там има толкова
информация и възможности, че всеки ден ще намираш нещо интересно.
Idealist.org помества безплатно
профили на нестопански организации и информация за техните дейности. Idealist.org е безценен и за
хора, които искат да намерят работа
или да вършат доброволческа работа. За улеснение, има отделни секции
за организации, доброволци и кариерно развитие, а също и търсачки за
събития, организации и работа.

www.beonline.youthbg.net

ресурси: полезни съвети за млади организации, доброволци и хора,
търсещи работа в сферата на нестопанските организации; полезна
информация, ноу-хау и разработени
дейности за тренинги, които може
директно да свалите от сайта;
блогове
възможност да качиш своя профил като доброволец, лектор или
профил на своята организация и да
намериш полезни връзки
информация за събития, програми и стажове по регион на различни
езици

Вярно ли?
има много начини да осигурите финансово своите начинания, не
само чрез директно спонсорство.

Да бъдеш ГЛОБАЛЕН on-line
Провери ресурсите за организации и
секцията за финансиране там
работата в нестопанската сфера може да се превърне и в кариера
– провери страниците за кариерно
развитие и управление на доброволци, там ще намериш много информация и съвети;
училището и университетът могат да бъдат точното място, от където
да започнеш промяната и да намериш
съмишленици: виж страницата за учители и тази за on campus idealist;
а мислиш ли, че само големите
правят чудеса? Виж какви подвизи
са сътворили малките в страницата
за деца и тийнейджъри. Там ще намериш и разкази за организации, създадени от деца.
А къде живеят идеите?
http://www.idealist.org
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CHAT THE
PLANET
http://chattheplanet.com

Ча-ча-чат!

Chat the Planet е съвсем нов тип
онлайн медия. Тя предоставя на младите хора от цял свят онлайн пространство, в което те могат свободно и
без цензура да кажат това, което мислят и ги вълнува. В момента, те работят над проекта Hometown Bagdad
(роден град – Багдад). Партнират си
с GYAN (Глобална мрежа за младежка
активност) и Taking IT Global (Да мислим глобално).

Научи стъпките

Hometown Bagdad показва живота на трима младежи в разруше-

ния от войни град. Това е нещо като
риалити шоу, в което Адел, Саиф и
Осама ни развеждат из своя град,
говорят за мечтите си, за живота си
преди и след войната, за приятелите
си. Кратките документални клипчета
са съвсем различни от репортажите, които гледаме по телевизията и
представят живота и културата на
младите хора в Ирак по начин, който
се опитва да избегне западните стереотипи и предразсъдъци.
Освен документалните клипчета, там тече и дискусия, в която се
включват посетителите на сайта, като
оставят своите коментари.
Филмчетата се снимат от иракски екип, съвместно с американските
продуценти от Ню Йорк.
Продукцията е смел опит за друг,
по-ефективен културен диалог между
младите хора в Ирак и по света, който показва, че, въпреки различните
култури, младите хора навсякъде по
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света се стремят към едно и също:
мир, реализация в живота, приятелство и любов.

Не танцувай сам

Адел е на 23 години, иска да стане инженер и да има своя рок група.
Саид също е на 23 год., учи за
стоматолог и свири на китара.
Осама е най-малкият – на 20 год.
Учи медицина.
Всеки от тях се е срещал с ужаса
на войната и всеки се опитва да продължи своя път напред.

Танцувай
с планетата

www.chattheplanet.com

Да бъдеш ГЛОБАЛЕН on-line

Global Oneness

Всички сме едно
Това е най-вдъхновяващото място
в нета. Всеки един от нас е част от света и го променя с всичко, което прави.
Тук ще чуеш и видиш истории за нещата, които се случват по земното кълбо,
за да го направят по-добро място за
съвместен живот. Екипът на проекта
събира истории и интервюта от цял
свят, които показват как идеята за промяна и мисълта, че всички споделяме
един свят, се разрастват. Проектът е
подкрепен от фондация Калиопея в
Калифорния, САЩ.
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Повече от едно
На сайта ще намериш документални филмчета за проекти и дейности по
цял свят и в различни области: работа
с млади хора, с деца, екологични проекти и инициативи, както и инициативи, подкрепящи стопанското и културно развитие.
Ще чуеш историите и мнението на
много хора от различни страни, работещи в различни области. Те говорят
за идеята за съвместен живот в света,
за промяната, която искат да видят и,
за която се трудят. Те са както доброволци и членове на неправителствени
организации, така и будистки монаси,
представители на малки племена, професори и млади хора.
Всички ресурси: филми и интервюта, са със свободен достъп и можеш
да си ги свалиш или да ги поръчаш безплатно от сайта. Създателите споделят

www.beonline.youthbg.net
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всичко, което са направили, без да са
го патентовали с авторски права.

Всички пътища
водят към теб
Ето какво е вдъхновило създаването на този сайт:
Ние сме отговорни един пред
друг, пред природата и бъдещите поколения.
Има достатъчно ресурси за всички, ако ги споделяме.
Свободният обмен на информация позволява по-голям, колективен
творчески потенциал.
Любовта, загрижеността и съчувствието имат силата да променят
същността на обществото ни.

Бъди един от света
От този сайт можеш да се възползваш като гледаш или сваляш клипчета. Ти, пък, от своя страна, можеш
да помогнеш като преведеш някое
от тях на български, като предложиш
проект за интервю или като организираш прожекция за повече хора.

На едно място:
www.globalonenessproject.org

www.beonline.youthbg.net

Европа за
младите

http://europa.eu/youth
Европейският младежки портал е
инициатива на Европейската комисия.
Целта е да се предостави на колкото
се може повече млади хора бърз и лесен достъп до младежка информация
за младежи от цяла Европа. Крайната
цел на портала е да повиши участието
на младите хора в обществения живот
и да подкрепи тяхното активно гражданско участие. Целевата група е млади хора между 15 и 25 години, а също
така и тези, които работят с тях.

Да бъдеш ГЛОБАЛЕН on-line
Европейският младежки портал
е многоезичен портал и дава достъп
до информация на възможно наймного млади хора на собствения им
език. Основната информация /като
например, началната страница, страниците с информация, свързана с
общо Европейско измерение, встъпителните страници по различните
теми/ се предлага на официалните
езици на Европейския Съюз.
http://www.youthbg.info/ - На
този линк към Българската Национална Агенция „Европейски Младежки Програми и Инициативи” можете
да намерите информация за всички
процедури за кандидатсване с проектна идея, формуляри, вече одобрените проекти, информация за
обучения в страната и чужбина, НПО
регистър и актуална информация за
младежки инициативи и проекти.
http://ec.europa.eu/youth - Европейският Младежки Портал е разши-

рената версия, където ви очаква още
по-голямо количество информация.
Там можете много лесно да разберете
за събитие в съседна страна, където
се търсят участници или пратньори,
както и да намерите полезни линкове към други програми, центрове и
портали.
www.eurodesk.bg - Евродеск мрежата е създадена най-вече в
подкрепа на дейността на странитечленки, като разпространява адекватна и полезна информация за това
какво се случва в Европа. Целта е информацията да достигне до колкото
се може повече хора, които да имат
равен шанс да участват в дейностите,
проектите и инициативите на Европа.
Не се колебайте, всичко това е за вас,
само трябва да го потърсите.
www.salto-youth.net - SaltoYouth.net e мрежа от осем ресурсни
центъра, работещи в подкрепа на
европейските приоритетни области
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в младежкия сектор. Предоставя
младежки стажове и всякакви
обучителни ресурси и организира
многостранни обучения. Работи в
партньорство и сътрудничество със
Съвета на Европа и Европейската
Комисия върху различни обучителни
материали
в
подкрепа
на
младежката дейност. Тези материали
биха допринесли много на всяка
младежка организация като развиват
потенциала на младите хора, които
работят там. Те са достъпни и on-line
на следния адрес: http://www.youthpartnership.net/youth-partnership/
publications/T-kits/T_kits

www.beonline.youthbg.net
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OFF-Line – ЖИВОТ извън мрежата
Ако вече си един от милионите
млади хора, които тотално и съвсем безнадеждно са затънали в изследване и
сърфиране в Мрежата, ако дори не усещаш разликата между деня и ноща, а да
не говорим за сезоните, ако си от онези
«щастливци», които като излязат на планина възкликват: “Дизайнът ме кефи, но
версията е малко скучна, дайте парола,
за да минем на следващото ниво”.... ако
вече си затънал толкова дълбоко в Мрежата, че почти си забравил, че съществува и светът отвъд нея... то тогава тези
последни думички са за теб.
“ЧОВЕЧЕ, СЪБУДИ СЕ! Поеми си дълбоко въздух и поне за миг излез от матрицата. Огледай се. Изрови се от купчината
опаковки от сникерси и пластмасовите
бутилки от спрайт. Отпусни мишока или
джойстика на плейстешйна. Подай си
носа навън. Вземи си една ябълка. Излез
навън, там все още има реални хора, виж

се с приятели – реални, от плът и кръв,
идете да изиграете футбол на истинска
зелена трева, изкачете се до най-близкия връх на планината или плувайте до
съседния залив ако живеете до морето.
Дишайте, тичайте, скачайте, катерете
се, и отново дишайте и се насладете на
многоизмерния реален живот и все още
прекрасната ни природа.
Днес има безброй начини да бъдеш
жив, да бъдеш реален, да прекараш свободното си време динамично и забавно
и полезно дори.
Нека последното цъкване в Интернет да бъде само колкото да откриеш
къде, как и с кого можеш да изкараш
един незабравим уикенд или дори цяла
ваканция. Ето и няколко идеи – избери
си, цъкни ги за малко..... и просто изчезвай, животът е кратък, животът е РЕАЛЕН, мрежата е само една алтернатива,
недей да бъдеш неин пленник. “

www.beonline.youthbg.net
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ако искаш да:
бъдеш полезен
www.youthbg.info
www.volunteer-bg.org
www.cvs-bg.org
www.bgscouts.org
www.redcross.bg
EVS
да пътешестваш
www.stopbg.com/

да приключенстваш
www.reversobg.org,
www.educo-bulgaria.org
http://scoutland.youthbg.net/
да бъдеш
екстремен катерач
www.clubextreme.org/course
да бъдеш зелено човече:
www.trinoga.org; http://zelen.bg/

www.beonline.youthbg.net

да създаваш Бъдещето Сега
www.gudevica.org/moodle/
и още:
СлайкЛайн
www.chongoteam.blogspot.com
Паркур – Начин на живот
http://parkour.teentopic.net/

*за други интересни линкове,
които да помагат за полноценно реализиране на ЖИВОТА ИЗВЪН МРЕЖАТА –
пиши ни ;)

Ние работим за хармонично израстване на младите хора,
за социална справедливост и устойчиви общности.

Фондация “ЗАЕДНО – общуване за
подкрепа и развитие” (ЗАЕДНО) е
неправителствена организация,
регистрирана през 2005, която
работи в обществена полза.
Мисията на ЗАЕДНО е да подкрепи
развитието и активното участие на
гражданския сектор в България,
като популяризира и развива
възможностите за електронна
комуникация и сътрудичество на
местно и международно ниво.

ЗАЕДНО реализира и координира
следните дейности:
• YouthBG.net – виртуална мрежа за
младежка активност,
www.youthbg.net
• Be on-line, be VIIBLE –
образователна програма за
прогресивно присъствие на
младежките и гражданските
организации в Интернет
пространството, 2005 - 2006
• Виртуална култура за Е-поколението

– тренинги и консултации за
стратегическо ползване на
Интернет от представители на
НПО, образователни и социални
институции и млади хора в
неравностойно положение.
За контакт:
Eлектронна поща:
zaedno.net@gmail.com
Интернет сайт:
www.zaedno.net
Skype: zaedno.net

YouthBg.net
e експедиция,
в търсене на
нов ДИАЛОГ,
нови хоризонти
и приятели!
в и р т у а л н а мрежа за младежка активност
B u l g a r i a n Y outh Action Network

Включи се!

