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Какво  е  "My Community 2020"?
Как технологиите могат да бъдат свързани с културно-историческото наследство на 
общността, така че гражданите да се превърнат в по-активни членове на обществото?
 
Отговорът е My Community 2020, европейски проект, разработен в рамките на програмата 
Еразъм+ и реализиран от консорциум, състоящ се от 7 партньора, идващи от различни части на 
Европа – България, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Испания и Обединеното кралство.
Проектът стартира през Ноември 2018 г. и ще продължи 2 години - до Октомври 2020 г. Той има за 
цел да развие дигитални умения у възрастни, които са в неравностойно положение или са част от 
социално изключена група, позволявайки им да дадат своя принос за културно-историческото 
наследство. Как?
 
Чрез създаване на възможности за учене и в същото време подсигуряване на пространство за 
партньори, обучители, доброволци, местни медии, организации, съхраняващи културното 
наследство, и младежи да се възползват от междукултурния диалог. Заедно ние ще създадем над 
100 кратки истории, които ще публикуваме в онлайн платформа и ще създадем днешната история, 
базирайки се на миналото. 
 
Любопитен ли си да научиш повече за проекта и как можеш да се включиш?
Продължавай да четеш, ще ти разкажем още малко!
 
Какви са нуждите, които идентифицира проекта?
Проектът адресира теми, които бяха идентифицирани като приоритети на национално и 
европейско ниво. В бъдеще, 9 от 10 професии ще изискват добри дигитални умения. В същото 
време 44% от европейците на възраст между 16-74 години – над 169 милиона, не притежават 
базови дигитални умения.
38% от компаниите съобщават, че липсата на дигитални умения има негативен ефект върху 
ефективността на служителите, като например загуба на продуктивност.  
 
За да демонстрира как дигиталните умения могат да повлияят качеството на живот, проектът My 
Community 2020 ще развие обучителен курс, включващ учене чрез практическо приложение.
Но защо да се интересуваме от културното и историческо наследство в нашите общности?
Културното и историческото наследство дефинира и създава чувство за принадлежност, което 
намираме не само в литературата, изкуството и предметите, но и чрез техниките, предавани в 
историите, които разказваме. Това ни позволява да разберем миналото и да изградим бъдещето 
си.
 
Ето защо, проектът слага началото си през 2018, година на европейското културно наследство и 
включва държави, чиито градове са Европейска столица на културата по време на проекта: My 
Community 2020 се превръща във възможност за заздравяване на чувството на принадлежност на 
гражданите към общо културно пространство, което е не само локално, но и европейско.
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява 
само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея 
информация.
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Патрньори  и  цели  на  проекта

My Community 2020 събира заедно седем партньора със сходен опит в европейски програми и които са способни да 
създадат важен принос в сферите, заложени в проекта.
Патрньорите са:

Dacorum Council for Voluntary Service LDT, Обединено Кралство
Magenta Consultoria Projects SL, Испания
Pistes-Solidaires, Франция
Gulbenes novada pašvaldība, Латвия 
CATRO Bulgaria, България 
Exchange House Ireland, Ирландия 
EURO-NET, Италия

Консорциумът вече е създал ценни работни взаимоотношения в други проекти и иска в същото време да приобщи и 
испанския партньор. Партньорите носят в себе си експертизата на различни сектори: публичен, частен, както и 
 неправителствен.
Сред партньорите, България, Италия и Ирландия ще бъдат европейски столици на културата по време на 
проекта, а именно Пловдив (България) и Матера (Италия) през 2019 г. и Голуей (Ирландия) през 2020 г.
 
Проектът е насочен специално към възрастни с ниски нива на дигитални умения, безработнищ, 
икономически неактивни или, хора които са или са били изправени пред лишения и бариери в живота си.
Местните медии, историците, както и местните организации, ангажирани с културно-историческото 
наследство, също ще участват в изпълнението и разпространението на проекта.

Хайде, да  започваме!

Независимо от факта, че 17-ти и 18-ти декември 2018 г. бяха доста 
студени дни, италианските партньори от EURO-NET в Потенца 
посрещнаха топло и гостоприемно останалите организации за 
първата среща по проекта.
 
Стратегии, задачи и възможности, както и всички практически 
аспекти, бяха обсъдени и дефинирани, за да се подсигури успешната 
имплементация на проекта през следващите месеци. И всичко това, 
под прякото ръководство на Dacorum CVS от Англия, които са 
координатор на проекта на европейско ниво. 
 
Срещата се поведе в изключително приятна атмосфера на 
сътрудничество, особено след като тя предостави възможност 
партньорите да се срещнат и опознаят, както и да открият някои от 
кулинарните специфики на региона. Следващи  стъпки

По време на първата година, ние ще работим по дизайна и имплементацията на 
курса „Дигитални умения за създаване на локалната история“. Модулите обхващат 
теми като Storytelling, техники за интервюиране, специфики на местните медии, 
редакция и запис на дигитално съдържание.
През октомври 2019 г., обучители от всяка страна ще се срещнат в Dacorum CVS 
Хердфордшир, Обединеното кралство, за да изучават и тестват съдържанието на 
тренинга.
 
Уебсайта се намира във фаза на разработване, така че ще имаш 
възможност да получиш повече информация за него в следващия 
бюлетин, където ще споделим какво ще създадем в рамките на проекта. 
Платформата, в която ще бъдат качени 105 истории, също ще бъде част 
от текущия проект. Не спирай да ни следиш!


