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Нашето общество изживява следния парадокс. Ние живе-
ем в ерата на „глобалната комуникация“, ние сме онлайн 24 
часа в денонощието, ние сме достъпни по всяко време и на 
всяко място. Ние сме непрекъснато заливани с информа-
ция, новини, съобщения. И все пак, не цялата информация, 
която получаваме е точна и вярна. Тук се крие Парадоксът: 
Въпреки че, живеем в епоха на глобална комуникация, ста-
ва все по-трудно да общуваме „добре“. 

Когато комуникацията идва от публичен административен 
орган, е особено важно да се спазват съответните факти, 
правила и разпоредби. Само по този начин комуникацията 
може да бъде наистина „ефективна“ и „ефикасна“. Само по 
този начин е възможно да се предадат послания, способни 
да развият обществен дух. И когато такъв чувствителен въ-
прос от съществено значение за общественото мнение като 
миграцията е засегнат – все по-необходимо е да се старти-
рат комуникационни кампании не само на местно, но и на 
национално и общностно равнище. Това би помогнало на 
гражданите да „разберат“ по-добре, като бъдат подканени 
да погледнат отвъд стереотипите, които много често обсеб-
ват заглавията на новините във вестниците, свързани с миг-
рация, приемане и интеграция.

Ето защо проект като „Кларинет“ е толкова важен в днеш-
ния свят. Насърчаването и подпомагането на кампаниите 
за обществена комуникация, които са насочени към мно-
гобройните и разнородни аспекти, свързани с миграцията, 
интеграцията, законите и правата на човека, означава въз-
становяване на надеждността и почтеността по тези въпро-
си, като в същото време те се защитават от политическата 
манипулация, която генерира социално напрежение и из-
дига стени от враждебност. Добрата комуникация и отпра-
вянето на правилни послания към обществото, базирани на 
проверени факти е единственият начин, по който можем да 
разрушим бариерите на недоверие и да изградим мостове-
те на солидарност и разбирателство.

Тото Мартело, 
кмет на Лампедуза и Линоза

Въведение от Тото Мартело, кмет на Лампедуза и Линоза

ВЪВЕДЕНИЕ



Наградите Кларинет са една невероятна сплав от идеи, 
включващи 53 комуникационни кампании, проведени от 
или от името на местни публични власти, предлагащи по-
ложителен поглед към истории, свързани с миграция. Този 
Наръчник за позитивно разказване на истории свързани 
с миграция, предназначен за местни власти ви отвежда на 
едно пътешествие с тези различни кампании, като повечето 
от тях са много иновативни и вдъхновяващи. Целта е да се 
съберат най-добрите практики, практически насоки и кон-
кретни примери, които да се ползат от местните власти и 
администрации, когато те реализират собствените си кам-
пании. 

Тъй като речта на омразата срещу мигрантите става все 
по-разпространена в обществената сфера, от основно зна-
чение е да се предоставят ефикасни инструменти на учас-
тниците, които стоят на предната линия на дебата за мигра-
цията, за да им се даде възможност да се изправят пред ев-
ропейските гражданите, местните органи, и по-специално 
тези, намиращи се в пограничните райони, където присъст-
вието на новодошли мигранти има особено въздействие 
върху местната демография. В по-общ план този инстру-
ментариум е насочен към всички заинтересовани страни, 
независимо дали публични или частни, които желаят да 

разкажат различна история на миграцията, като надхвър-
лят понятията за инвазия и заплаха, за да се съсредоточат 
върху чувствата на съпричастност и любопитство. 

Наръчникът е разделен на четири основни секции, което поз-
волява задълбочено запознаване с най-интересните харак-
теристики на успешна комуникационна кампания по темата 
миграция. Първо, анализираме някои общи елементи, които 
са важни за всички кампании, независимо от медийната плат-
форма, на която е разработена кампанията. След това се фо-
кусираме върху всяка категория от наградите КЛАРИНЕТ поот-
делно и изучаваме някои особености, които трябва да се имат 
предвид при разработването на кампании за уеб и социални 
медии, традиционни медийни платформи и обществени съби-
тия. Цветните кутии предлагат примери от набора от кампа-
нии, кандидатствали за наградата КЛАРИНЕТ. 

Инструментариумът на наръчника е интерактивен, 
така че ако искате да научите повече за даден про-
ект, просто следвайте връзките и продължете чете-

нето на нашия уебсайт. Тук също така ще получите възмож-
ност да сърфирате сред различни мултимедийни продукти, 
създадени за кампаниите, от песни до анимирани видеокли-
пове, кратки филми и документални такива. Приятно четене!

1. За този наръчник: какво представлява и как да го използваме?

ОТНОСНО
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Въпреки че този инструментариум се занимава с обществе-
ни комуникационни кампании и е пряко насочен към мест-
ните органи, някои може вече да са забелязали, че много 
кампании, участващи в наградата КЛАРИНЕТ, са основно 
управлявани от частни органи в партньорство с или от име-
то на общини или местни власти. Когато говорим за силно 
политизираната тема на миграцията, местните власти, с 
мандата си да се справят с въпроси, засягащи общностите, 
които те представляват, имат по-голяма тежест пред граж-
даните и са в по-добра позиция да предадат послание към 
обществото, отколкото организациите на гражданското 
общество. Нещо повече, „бидейки по-близо до гражданите 
отколкото други обществени институции, местните власти 
са отговорни за мобилизирането на енергията на местната 
общност, докато действат като катализатор на промените”, 
(„Овластявайки метната власт в страни-партньори за по-до-
бро управление и по-ефективни методи за постигане на же-
ланите резултати”, DEVCO 2013).

Въпреки това, много местни органи на управление, особе-
но малките, нямат необходимите човешки ресурси, време, 
пари и компетентности, за да реализират предизвикателен 
процес като сложна комуникационна кампания. Открихме, 
че в много случаи сътрудничеството между местните власти 
и организациите на гражданското общество (сдружения, 
НПО, социални кооперации и т. н.) може да бъде печеливша 
стратегия за разработването и прилагането на иноватив-
ни обществени комуникационни кампании, които могат да 
достигнат до гражданите.

2. За публично-частните партньорства

ОТНОСНО



КЛАРИНЕТ – Комуникации на местната власт за интеграция 
в Европейски градове, е проект воден от общината на Лам-
предуса и Линоса (Италия) в партньорство с 18 други орга-
низации от 10 Европейски страни. 
Основната цел на КЛАРИНЕТ е да повиши осведомеността 
и чувствителността на гражданите на ЕС към приноса на 
мигрантите за общностите в ЕС. Проектът цели да овласти 
местните власти да осветлят положителния принос, който 
мигрантите имат за нашите общности във всеки специфи-
чен контекст. За тази цел беше създадено силно партньор-
ство между 8 органа на местната власт (общини, регионални 
правителства) и 9 организации на гражданското общество, 
намиращи се в 8 различни европейски държави и 2 междуна-
родни мрежи. 8-те държави, участващи в дейностите по про-
екта, са част от Югоизточна Европа — област, която е била 
значително повлияна от пристигането на търсещи убежи-
ще мигранти през последните години поради географското 
си положение по 3 различни миграционни маршрута: Цен-
трално-Средиземноморския маршрут (Италия), Западните 
Балкани (Словения, Унгария, България, Румъния, Австрия) 
и Източен Балкански път (Гърция, Кипър).

Проектът ще се реализира в продължение на три години (от 
2019 г. до 2021 г.) и включва дейности както на местно, така и 
на европейско равнище, като се преследват три конкретни 
цели: да се идентифицират добрите практики на местните 
органи в кампании за обществена комуникация в облас-
тта на миграцията и интеграцията, да се даде възможност 

на граничните местни органи да прилагат успешни пуб-
лични комуникационни кампании, основани на доказа-
телства, относно миграцията и интеграцията, както и да 
насърчават добрите практики за комуникационни кам-
пании относно миграцията и интеграцията, стартирани от 
местните органи на равнище ЕС.
Първата стъпка включваше проучване на най-съвременни-
те обществени комуникационни кампании относно инте-
грацията на мигрантите, извършвано чрез подбора на кам-
пании за „наградата КЛАРИНЕТ за най-добрите обществени 
комуникационни кампании на местните власти, насърчава-
щи положително говорене и отношение към миграцията и 
интеграцията в ЕС „. Този наръчник, озаглавен КЛАРИНЕТ - 
набор от положителни истории за миграция предназначен 
за местните власти, обединява някои от най-добрите прак-
тики от тези кампании. 
Втората стъпка предвижда всеки участващ орган на мест-
ната власт да разработи своя собствена комуникационна 
кампания с помощта на ad-hoc обучение и подкрепа от екс-
перти по комуникации. На територията на всяка участваща 
община ще се провеждат и артистични резиденции. 
Проектът се подкрепя от силни онлайн и офлайн комуника-
ционни кампании, включително уеб-страницата на проекта 
(www.clarinetproject.eu), Фейсбук страница, акаунт в Инста-
грам и промоционални събития на Европейско равнище. 

Проектът КЛАРИНЕТ се съ-финансира от Фонд “Убежище, 
миграция и интеграция” на Европейската Комисия.

Проектът КЛАРИНЕТ

ПРОЕКТ

https://www.clarinetproject.eu/


„Наградата КЛАРИНЕТ за най-добри обществени комуника-
ционни кампании на местни власти, насърчаващи положи-
телни послания за миграцията и интеграцията в ЕС“, беше 
стартирана през април 2019 г. с цел насърчаване и оценя-
ване на успешните, въздействащи кампании и комуника-
ционни дейности, извършвани от или от името на органи 
на местната власт, които показват как миграцията в Европа 
може да бъде от полза за нашите общества. 

В статията си за социалните комуникации относно миграци-
ята и търсенето на убежище в Италия, Паола Пармиджани 
подчертава богатството и качеството на комуникационни-
те кампании по въпросите на миграцията в Италия. „Голямо 
разнообразие от публични институции (министерства, ре-
гионални и местни власти), сдружения с нестопанска цел, 
международни организации (правителствени и неправи-
телствени) и други организации на гражданското общество 
са ежедневно ангажирани с промотирането на положите-
лен имидж на миграцията в нашата страна, чрез допълващо 
използване на множество инструменти и комуникационни 
канали. От плакати до радио и ТВ спотове, от организира-
нето на семинари до интервенции в училища и конкурси с 

1  P. Parmiggiani, « La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia » in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, pp. 5-6. Translation by Africa e Mediterraneo. 

награда, от организирането на документални и социални 
филмови фестивали до териториални инициативи с фо-
кус върху анимацията. Дори приемането на по-иновативни 
инструменти като тези, предлагани от уеб 2.0 и неконвен-
ционалната комуникация, като например социални игри, 
флаш мобове, стикери, изпълнения и изключителни инста-
лации.”1

Оказа се, че картината не е по различна и в останалите Ев-
ропейски страни, участвали в конкурса за наградата. 

Наградата КЛАРИНЕТ бе разработена около ясно дефини-
рана визия, която беше добре комуникирана при обявява-
нето на конкурса: 

„Концепцията на наградатa КЛАРИНЕТ счита миграци-
ята за структурен феномен, който е строго свързан с 
несъответствията в ресурсите и демографските усло-
вия между Севера и Юга. Миграцията не трябва да се 
заклеймява, нито да се прославя. Вместо това трябва 
да бъде наблюдавана, разбрана и управлявана чрез 
внимателно обмисляне на причините и специфики-
те, както и географския произход, преход и местата за 
пристигане на мигрантите. 

Наградата КЛАРИНЕТ

НАГРАДА



Миграцията поражда сложни явления, които могат 
да бъдат разбрани само чрез подход, отчитащ съвре-
менните промени в трудовата действителност. Освен 
това, анализът на миграцията трябва да се основава 
на задълбочени познания за страните на произход и 
пристигане Той трябва да се основава на мултидисци-
плинарен подход, включващ научни области като кул-
турология (особено антропология, пост-колниални из-
следвания, джендър проучвания), история, икономика 
и социология. […]

Наградата КЛАРИНЕТ ще отличи основани на факти 
кампании, които използват точни факти и цифри, за да 
подчертаят положителния и структурен принос на миг-
рантите за европейските общества. Те могат да включ-
ват например данни, разработени в инфографики или 
техники за проверка на фактите, които улесняват де-
мистификацията на погрешни възгледи и възприятия. 
Наградата също така отдава заслуженото на успешни 
кампании за разказване на истории, които използват 
анекдотични доказателства и които дават глас на граж-
даните на трети държави по-специално чрез споделя-
нето на техните преживявания и възгледи.”

Конкурсът за предложения беше отворен на тази база, като 
бяха приканени кампании от следните три категории: 

 ◉ Уеб и социални медии: комуникационни кампании и дей-
ности, разработени главно чрез онлайн канали като уеб-
сайтове, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и т. н.;

 ◉ Традиционни медии: комуникационни кампании и дей-
ности, разработени главно по телевизията, радиото, пе-
чатната преса, и чрез реклама на открито (плакати, бил-
бордове);

 ◉ Обществени събития: комуникационни кампании и ини-
циативи, разработени главно чрез изложби, семинари, 
художествени или спортни прояви.

Кандидатите за наградата сформираха една невероятно 
пъстра и разнообразна гама от кампании. В течение на че-
тири месеца бяха подадени 61 кампании, от които 53 отгова-
ряха на критериите за допустимост. Бяха представени еди-
надесет европейски страни, от които 13 проекта от Австрия, 
10 от Италия, 9 от Испания, 6 от Румъния, 5 от Словения, 3 
от Гърция, 3 от Кипър, 1 от Португалия, 1 от Холандия, 1 от 

НАГРАДА



България, 1 от Дания. От трите категории, 18 проекта са от 
категория уеб и социални медийни кампании, 4 използват 
традиционни медии и 31 използват обществени събития. 

Печелившите проекти са избрани след двуетапна проце-
дура, включваща както участието на широката публична 
аудитория, така и окончателното решение на специално 
сформирания научен комитет (комисия за избор). Първата 
селекция от проекти бе направена от публиката - потреби-
телите, гласували за любимия си проект чрез приложение 
във Facebook, вградено в уебсайта на КЛАРИНЕТ. Награ-
дата КЛАРИНЕТ пожъна огромен успех и масово участие, 
като кандидатите за наградите, получиха над 50 000 „харес-
вания“. След това комисията за избор направи оценка на 
подбраните от аудиторията проекти, следвайки стриктни 
критерии за оценка. Критериите включваха прецизност и 
автентичност, приобщаващ подход към всички членове на 
обществото, оригиналност и иновативност. 
В крайна сметка, три проекта получиха награди, по един от 
всяка категория. В допълнение към тези награди, комиси-
ята за избор реши да присъди специално отличие на пет 
кампании, които според експертите също заслужаваха при-
знание. Кампаниите, спечелили наградите, са представени 
накратко по-долу.

НАГРАДА



Печеливши кампании

Категория Уеб и Социални Медии
ИСТОРИИ НА ДЕЦА ОТ ЦЯЛ СВЯТ, 
Časoris (Словения)

Категория Обществени Събития 
Отворена джамия, 
Общината на Торино (Италия)

Категория Традиционални Медии
НЕ ДАВАЙТЕ ШАНС НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ, 
Interface Виена – Община Виена (Австрия)

НАГРАДА



ИСТОРИИ НА ДЕЦА ОТ ЦЯЛ СВЯТ
Časoris (Словения) 
Категория Уеб и Социални Медии

Онлайн порталът Časoris е Словенски детски портал за 
новини. Той работи от 2015 г. и има за цел да предоставя 
съвременни и уместни новинарски статии за деца и учите-
ли в класната стая и родители у дома. Проектът „Истории на 
деца от цял свят“ (започнал през 2018 г.) е една от инициати-
вите на портала, който има за цел да насърчи приемането и 
зачитането на различни националности и етнически групи, 
бежанци и мигранти, както и интеграцията им чрез положи-
телното разказване на преживявания в Словения. Проектът 
„Истории от цял свят“ се финансира от Службата на словен-
ското правителство за комуникация (UKOM).

#storytelling #children #education #journalism #video

НАГРАДА

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-children-from-around-the-world/


НЕ ДАВАЙТЕ ШАНС НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ
Interface Виена – Община Виена (Австрия)
Категория Традиционални Медии

Кампанията започва през октомври 2015 г., като продъл-
жение на творчески проект с новопристигналите младежи, 
които присъстват на образователен курс на организацията 
във Виена. Снимките са изложени на различни обществени 
места във Виена и през октомври 2015 г. е произведен плакат 
с някои от тях. Плакатът е разпространен във всички учили-
ща във Виена (около 350). При засиления интерес и търсене 
в момента са разпространени повече от 2000 плаката. 

#youth #public space #photography #education

НАГРАДА

https://www.clarinetproject.eu/nominee/give-prejudice-no-chance/


Отворена джамия
Общината на Торино (Италия)
Категория Обществени Събития

Отворената джамия е събитие, подкрепено от общината на 
град Торино, което се провежда всяка година през месеца 
на Рамадан. По този повод всички ислямски центрове на 
Торино отварят вратите си за посещения с екскурзовод и 
ифтар вечеря. Основната му цел е да разбие стереотипите и 
предразсъдъците за исляма и джамиите и да укрепва съсед-
ските отношения в общността. Тази инициатива има за цел 
също така, да овласти представителите на общността и да 
подобри взаимното доверие и знания между представите-
лите на общността и държавните служители, полицаите/же-
ните, религиозните заинтересовани страни и политиците.

#publicspace #Islam #interreligious dialogue #interculture

НАГРАДА

https://www.clarinetproject.eu/nominee/open-mosque/


Специални отличия

СПЕЦИАЛНО  
СПОМЕНАВАНЕ



ПОГЛЕДНИ НАПРЕД …КЪМ МОЯ ДОМ 
Атина (Гърция) 
Категория Обществени Събития

„Погледни напред... към моя дом“ е интерактивен художест-
вен проект, съсредоточен върху историите на хора, които 
са били принудени да напуснат родните си места и които се 
установяват и живеят в Гърция. Той включва семинари за 
разказване на истории, вдъхновени от подбрани съвремен-
ни произведения на изкуството, фотосесия на портрети и 
фотографска изложба, както за бежанци, така и за търсещи 
убежище в Гърция. Основната му цел е да разкаже на об-
ществеността историите на човешките лица зад числата и 
да сподели историите им.  

#photography #museums #storytelling #workshops #refugees

СПЕЦИАЛНО  
СПОМЕНАВАНЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/face-forward-into-my-home/


ЗА ТЕБ СЪМ НЕПОЗНАТ ДОКАТО НЕ МЕ ОПОЗНАЕШ 
(Румъния) 
 Категория Уеб и Социални Медии

Генералната Инспекция за Имиграция на Румъния проведе 
кампания, насочена към задълбочаване на разбирането на 
културните различия и явлението имиграция на граждани 
на трети страни и лица, ползващи се от международна за-
крила. Това е проект за начина, по който хората възприемат 
бежанците и генерират нагласи и поведения, които изразя-
ват във връзка с тази категория граждани, често повлияни 
от медийните канали, които понякога предават неточна или 
частична информация. 

#stereotypes #storytelling #refugees

СПЕЦИАЛНО  
СПОМЕНАВАНЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/i-am-a-stranger-until-you-get-to-know-me/


ИМИГРАНТИТЕ – КАРТИНАТА СТРУВАЩА ХИЛЯДИ ДУМИ 
(Кипър)
Категория Обществени Събития

Учениците от лицея Апостолос Лукас заедно създадоха май-
сторско произведение на изкуството. Те направиха скулпту-
ри, представляващи имигрантите, рискувайки живота си на 
опасни лодки в опит да стигнат заветния бряг. Скулптурите 
са символично разположени на морския бряг. Проектът има 
за цел да повиши осведомеността за огромния риск, който 
мигрантите са принудени да предприемат, докато се опит-
ват да продължат мечтата си за по-добро бъдеще. Проектът 
се стреми да обучава и ангажира гражданите да се борят 
със социалните несправедливости, като например лошото 
отношение към мигрантите.

#art #public space #sculpture #education

СПЕЦИАЛНО  
СПОМЕНАВАНЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/immigrants-a-picture-is-worth-a-thousand-words/


MI LUGAR 
(Испания) 
Категория Уеб и Социални Медии

„Mi Lugar” е проект на Асоциация Garaje, и е насочен към без-
домни младежи, които са предимно мигранти, на възраст 
между 18 и 25 години и живеят в общинския приют на Хуан 
Луис Вивес за бездомни хора (Мадрид). Той включва младе-
жите в специализирана работилница за рап музика с идеята 
да се изработи видеоклип за някои от препятствията, пред 
които е изправена рап музиката, включително езикови ба-
риери и състоянието на мигрантите, които са основните 
създатели на този тип изкуство. Той също така подчертава 
някои от силните страни на жанра като силния ентусиазъм 
за музика като цяло и по-специално рап музика. Проектът 
е осъществен в сътрудничество с община Мадрид (Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo).

#youth #music #workshops #video

СПЕЦИАЛНО  
СПОМЕНАВАНЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/


8 ИСТОРИИ И 8 ЛИЦА ОТ ЛУСТЕНАУ 
(Австрия) 
Категория Обществени Събития

„Всичко, което трябва да знаете за мен: 8 истории, 8 лица 
от Лустенау“. 
Осем млади мигранти на възраст между 13 и 17 години, 
живеещи в Лустенау (Западна Австрия), пишат кратка ис-
тория за живота си. Основната цел е да се повиши осве-
домеността на обществеността за многообразието от мла-
дежи-мигранти. Въпреки че, могат да изберат своя роден 
език, всичките 8 младежи избират да изразят себе си на 
немски език. Историите са толкова разнообразни, колкото 
и самите млади хора. Те говорят за празници, бъдеще, дом, 
война, детство, семейство и приятели. Резултатите – по-
редица от професионални портрети и истински истории, 
които бяха публикувани от местните медии.

#photography #storytelling #public space #youth #workshops

СПЕЦИАЛНО  
СПОМЕНАВАНЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/8-stories-8-faces-from-lustenau/


Освен избрания основен канал, има няколко общи елементи 
от печелившите кампании, които са основни функции за ус-
пешна, силно въздействаща комуникационна кампания. Пред-
ставяме някои от тези елементи, които са довели до успех на 
кампаниите в различни контексти и могат да бъдат следвани и 
от други организатори на информационни кампании.

Като се има предвид важността на темата в обществения 
дебат в Европа в днешно време, говоренето за миграцията 
е както етичен, така и политически акт. Всички последни 
доклади на Евробарометър показват, че гражданите на ЕС 
считат миграцията за едно от най-сериозните опасения за 
обществото: „имиграцията и тероризмът са очевидно воде-
щите опасения на равнище ЕС“, посочва Евробарометър 88 
(2017) 1, докато Обсерваторията на обществените нагласи по 
отношение на миграцията показва, че впечатляваща част от 
европейците имат отрицателни чувства към „имиграция на 
хора от трети страни извън ЕС”2.
Паола Пармиджани обяснява, че широката общественост, 

1  Eurobarometer 88, First Results, December 2017, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143

2  Observatory of Public Attitudes to Migration, http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/ 

3  P. Parmiggiani, « La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia » in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, p. 4. Translation by Africa e Mediterraneo.

медииният и политически отглас „се придържат към тен-
денцията да приписват преходни и временни характеристи-
ки на явлението миграция, като например ограничено при-
съствие във времето. На имигранитите почти никога не се 
приписва ролята на „домакини“, те са обикновено „двойно 
отсъстващи“ лица (Саяд 2002), за които не е необходимо да 
мислят за надежда за бъдещето или стабилност във „вре-
менно“ приемащата страна; непризнати присъствия, чиято 
история, опит и компетенции в живота са второстепенни; 
второстепенни хора, с ниско ниво на образование, съчетано 
през повечето време с ниска когнитивна способност, които 
са напуснали страната си, защото нямат никакви умения.”3 
Коммуникационните кампании, припознати от КЛАРИНЕТ 
трябва да работят точно в противоположната посока, като 
пределно ясно оповестяват, че мигрантите са нови члено-
ве на приемната общност, като се показва на гражданите 
как да се изгради и приеме дългосрочна перспектива за 
тяхната интеграция, като се демонстрира, че колкото по-
вече обществото инвестира във включването на мигранти, 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАМПАНИИТЕ
Общи елементи в иновативните обществени комуникационни кампании

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143
http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/


толкова по-лесно се затваря полезният кръг, където ново-
дошлите дават своя положителен принос за обществото. 

От друга страна, от основно значение е да се имат предвид 
някои от основните рискове, които трябва да бъдат избе-
гнати. Паола Пармеджани настоява, че комуникационни-
те кампании по въпроса за интеграцията на миграните на 
пазара на труда трябва да избягват да ги представят, „като 
хора в състояние на вечна нужда или в ролята на ниско ква-
лифицирани работници. По този начин, вместо да се декон-
струира създаденото колективно възприятие за мигранти-
те, крайният резултат би бил неговото преповтаряне, като 
по този начин мигранта се принизява до един определен 
стереотип.” 

Вместо това авторът, подчертава силата и потенциалът на 
кампаниите за повишаване на общественото мнение: ус-
пешните кампании представят бежанците като „хора като 

4  Ibidem, p.7

нас (професионалисти, учители, артисти, учени, работни-
ци, фермери), с една единствена разлика, че са били при-
нудени да напуснат своите домове, родината си и близките 
си, заради война и преследване. Хора, които ако бъдат ин-
тегрирани в нашето общество ще допринесат за неговото 
икономическо, културно и социално развитие, и ще градят 
престиж за страната-домакин, която им е дала възможност 
да изразяат своя потенциал.“4

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



1. Смисълът от разказването 
на истории: да дадем човешко лице 
на статистиките, цифрите и данните
Масовит медии са склонни да третират миграцията като 
чисто демографско явление: море от хора, пристигащи в 
чужда страна, често изобразени като заплаха за благосъс-
тоянието на местното население. Разказването на истории 
е на първо място мощна картина от близък план на хората, 
които съставят тези числа. Така те стават не толкова неяс-
на, опасна маса от непознати, а множество самотни съдби, 
които са изправени на кръстопът, водени от най-естестве-
на човешка мотивация за по-добър живот, бягащи от война, 
насилие, тежки икономически условия или търсейки по-до-
бро бъдеще за себе си и едно семейство, подхранвани от 
решимостта да изпълнят мечтата на живота си. Поставяне-
то на лице и конкретна история на новодошлите е първата 
ключова стъпка към подбуждането към съпричастност сред 
приемащите общности. 

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



Примери: 
Човешките лица на мигрантите

MIGRATION(S)HINTERGRUND ZUSAMMENLEBEN: 
VORDERGRUND
  
Град Инсбрук насърчава пътуваща изложба с портрети на 
местни жители на Тирол, за да се покаже разнообразието 
сред тях. Всички те имат едно общо нещо, мигрантски про-
изход. Предната част на портретите представя историята на 
фигурата, чиято снимка се показва на гърба. По този начин 
посетителите първо четат историята и след това виждат 
портрета на главния герой. Изложбата се фокусира върху 
многообразието в Тирол и има за цел да покаже как мигра-
цията е част от историята на областта.

#photography #storytelling exhibition

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/migrationshintergrund-zusammenleben-vordergrund/


Примери: 
Предизвикване на емпатия

ИСТОРИИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ
 
Учениците от Liceul Teoretic “Johannes Honterus”са изправе-
ни пред предизвикателството да разберат настоящите миг-
рации на хората в Европа. Това става като се присъединяват 
към проект по програма „Еразъм +“, който разглежда роля-
та на образованието в насърчаването на социалната инте-
грация и разбирателство. Училището решава да проучи ре-
алността на имигрантите и бежанците в Румъния. Група от 
ученици и преподаватели разработва кампания за повиша-
ване на осведомеността относно този европейски въпрос с 
цел информиране на другите и развитие на съпричастност 
и разбирателство. Въпросът 
„Защо хората мигрират?“ се поставя в сърцето на кампани-
ята. В сътрудничество с местния център за интеграция на 
мигранти, двама сирийски бежанци споделяли своя опит с 
учениците, които от своя страна им задават предварително 
подготвени въпроси и накратко интервюират двамата гости. 

#youth #education #storytelling #refugees

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-departure/


2. Включване на мигрантите като 
основни герои на кампанията: 
от обект към субект
За ефикасна, автентична кампания, която да говори за 
миграцията, като същевременно се избягва рискът от 
попадане в капана на празната риторика, тя трябва да включва 
основните герои - самите мигранти. Паола Пармиджани ни 
напомня, че кампаниите, които не успяват да се съсредоточат 
върху „авто представяне [на мигрантите], а вместо това се 
фокусират върху идеята, която имаме за тях, завършват 
с повторение на стереотипно и вредно изображение на 
културното многообразие (Adichie Chimamanda 2009), за 
насърчаване на „толерантност“ към мигрантите [вместо 
истинско разбиране]“. От основно значение е да се даде 
възможност на другия/различния да се самопредстави, 
което символично означава да го признаете като човек, 
като носител на права (и задължения) и като потенциален 
носител на позитивна промяна в обществото, като фактор за 
социалното развитие.” Авторката продължава със следното, 
„превръщайки мигранта от обект, на нашето състрадание, на 
колективния ни страх, на дискриминация, на толерантност, 
на интеграция, в активен субект, социалната комуникация 
предлага алтернативно послание на неуместната, пиетична 

1  Ibidem, p. 9

и предлагаща сигурност рамка, до културата на даване 
(подхранвана от най-добрата нагласа на филантропичния 
жест) и до културата на законност (подхранвана от подозрение, 
страх, контрол и отрицание на другите).”1

Включването на всички членове на общността може да се 
подсили посредством различни дейности като фокус групи, 
семинари, обяви за идеи и предложения и онлайн участие 
посредством социалните медии. 

Ето и няколко подсказки как да управлявате ефективно 
участието на мигрантите:

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

Приобщаващи езикови политики
Езиковите бариери могат да бъдат едно от първите 
препятствия, които спират мигрантите да се включат 
в местни инициативи. Има няколко начина за прео-
доляване на това. Превеждайте вашите комуника-
циони материали на най-често срещаните езици, из-
ползвани от мигрантите във вашия район, работете 
съвместно с езикови медиатори, предложете на миг-
рантите възможността да говорят собствения си език 
по време на планираната от вас дейност, избирайте 
невербални начини за изразяване (фотографии, ри-
сунки, видеа, …).



Примери:
В проекта „8 ИСТОРИИ 8 ЛИЦА ОТ ЛУСТЕНАУ” (специално споменаване, категория обществени събития), 
младите участници, поканени на семинара по творческо писане са имали възможност да изразят себе си на 
собствения си език. Въпреки това, в крайна сметка всички участници решиват спонтанно да използват немски език.

8 ИСТОРИИ 8 ЛИЦА ОТ ЛУСТЕНАУ  
 
„Всичко, което трябва да знаете за мен: 8 истории 8 лица 
от Лустенау“.
Осем млади мигранти на възраст между 13 и 17 години, жи-
веещи в Лустенау (Западна Австрия), пишат кратка исто-
рия за живота си. Основната цел е да се повиши осведоме-
ността за многообразието от младежи-мигранти. Въпреки 
че, могат да изберат своя роден език, всички те избират 
да изразят себе си на немски език. Историите са толкова 
разнообразни, колкото и самите млади хора. Те говорят за 
празници, традиции, бъдеще, дом, война, детство, семей-
ство и приятели. Резултатите – поредица от професионал-
ни портрети и истории, които са изложени и публикувани 
от местните медии.

#photography #storytelling #public space #youth #workshops

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/8-stories-8-faces-from-lustenau/


Дефинирайте точно целевата си 
група и изберете най-подходящите 
дейности за включването й 
Не правете същата грешка като тези, срещу които се борите! 
„Мигрантите“ не са уникално, голямо, еднородно цяло. 
Кого точно искаш да включиш? Време е да дефинирате 
внимателно целевата си група, като прегледате някои от 
следните характеристики: страна/регион на произход, 
пол, възраст, професия, образователен статус, интереси 
и пристрастия, миграционен път, продължителност на 
престоя в приемащата страна. Следващата стъпка ще бъде 
да се създаде безопасно пространство и да се мисли за за 
ad-hoc дейности, като се вземат предвид характеристиките 
на целевата група, за да се насърчи широкото участие. 
Например, може да искате да проведете еднополови сесии, 
за да включите активно жените и да им позволявате да се 
изразяват свободно, без никаква самоцензура. 

Определянето на целевата група трябва да бъде нещото, 
което постоянно имате предвид по време на развитието 
на кампанията ви, от въвличането на хората от местната 
общност до момента, в който изберете крайната цел на 
вашите комуникационни продукти.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



Примери:
Един от най-иновативните аспекти на тази кампания е начинът, по който целевата група е подбрана много 
внимателно. Кампанията, предназначена за деца е разработена и развита от деца, като по този начин 
се гарантира, че историите и изказът ще паснат иделано на целевата група/аудиторията.

ИСТОРИИ НА ДЕЦА ОТ ЦЯЛ СВЯТ 
 
Онлайн порталът Časoris е Словенският детски портал за 
новини. Той работи от 2015 г. и има за цел да предоставя 
съвременни и уместни новинарски статии за деца и учители 
в класната стая и родители у дома. Проектът „Истории на 
деца от цял свят“ (започнал през 2018 г.) е една от инициати-
вите на портала, който има за цел да насърчи приемането и 
зачитането на различни националности и етнически групи, 
бежанци и мигранти, както и интеграцията им чрез положи-
телното разказване на преживявания в Словения. Проектът 
„Истории от цял свят” се финансира от Службата на словен-
ското правителство за комуникация (UKOM).

#storytelling #children #education #journalism #video

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-children-from-around-the-world/


3. Използвайте изкуството
Изкуството има двойна функция. Първо, то представлява 
отличен начин за включване на мигрантите в развлекател-
ни дейности, като същевременно изгражда основата на 
кампанията ви. Второ, изкуството е един от най-въздейст-
ващите инструменти върху емоциите на аудиторията, кое-
то помага да се намери общото между мигрантите и при-
емащата общност. Използвайте всички видове изкуство: 
възможностите са безкрайни! Работете съвместно с про-
фесионалисти, които ще ви помогнат да намерите нова-
торски начини за предаване на посланието ви към света. 

Екипът зад проекта КЛАРИНЕТ вярва силно в силата на из-
куството да привлича и ангажира хората. По тази причина 
ще се проведат 8 артистични изложения в 8 от регионите, 
където се реализира проекта с цел да се развият инова-
тивни, ad hoc артистични материали, които да се използ-
ват в местни комуникационни кампании за положително 
представяне на миграцията. Тази дейност ще се води и из-
пълнява от Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la 
Méditerranée (BJCEM, Биенал на млади творци и хора на из-
куството от Европа и Средиземноморието), международна 
мрежа съставена от 52 члена от 18 страни, представители 
на културни институции и независими организации.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

http://www.bjcem.org/
http://www.bjcem.org/


Примери:

МИЛИОН ИСТОРИИ
 
Един милион истории е проект, базиран на междукултурно 
разказване на истории и насочен към насърчаване на зачи-
тането на междукултурното многообразие, чрез създаване 
на препратки, които всички ние можем да разпознаем от все-
кидневния си живот. Проектът създава онлайн библиотека с 
човешки преживявания, съдържаща 650 нефилтрирани доси-
ета/истории на бежанци, които са избягали в ЕС през послед-
ните години, което го прави най-голямата подобна колекция 
от нефилтрирани лични досиета на бежанци в Европа. Проек-
тът е съфинансиран от програмата „творческа Европа” на ЕС.

#drawing #video

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/a-million-stories/


ИМИГРАНТИТЕ – КАРТИНАТА СТРУВАЩА ХИЛЯДИ ДУМИ 
 
Учениците от лицея Апостолос Лукас заедно създадоха 
майсторско произведение на изкуството. Те направиха 
скулптури, представляващи имигрантите, рискувайки жи-
вота си на опасни лодки в опит да стигнат заветния бряг. 
Скулптурите са символично разположени на морския бряг. 
Проектът има за цел да повиши осведомеността за ог-
ромния риск, който мигрантите са принудени да предпри-
емат, докато се опитват да продължат мечтата си за по-до-
бро бъдеще. Проектът се стреми да обучава и ангажира 
гражданите да се борят със социалните несправедливости, 
като например лошото отношение към мигрантите.

#art #public space #sculpture #education

Примери:
ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/immigrants-a-picture-is-worth-a-thousand-words/


4. Използвайте хумор 
Тъй като броят на мигрантите, които загиват в опита си да 
пресекат затворените граници, продължава да нараства, 
тъжният тон изглежда е единственият, който наистина е 
подходящ за дискусиите относно миграцията. В резултат на 
това, използването на хумор в комуникационна кампания 
за миграцията не е лесна работа, тъй като това може да се 
види от мнозина като неподходящо и безчувствено отноше-
ние. Въпреки това, в стремежа си да спечелим аудиторията 
като покажем човешката същност на мигрантите, пристига-
щи в Европа, хумора може да бъде както смел избор, така и 
печеливша стратегия за достигане до по-широка публика. 
От една страна иронията е отличен инструмент за насочва-
не на вниманието към противоречията в речта на омраза-
та, с която се борите. От друга страна, ненатоварващото и 
смешно съдържание е по-вероятно да бъде споделено и да 
стане актуално, което означава, че има по-голям капацитет 
да достигне до по-широка аудитория.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



КАМПАНИЯ СРЕЩУ СЛУХОВЕТЕ
 
„Не позволявайте на слуховете да ви разболяват. Ваксини-
рате се!”, твърди, кампанията, която се изпълнена на вхо-
да на болница, където се разпространяват слухове, които 
твърдят, че имигрантите злоупотребяват със здравната 
система. Кампанията се стреми да повиши осведомеността 
чрез ролеви игри на медицински преглед и кампания за вак-
синация. „Ваксина против слухове”, представя точни данни, 
които разобличават тези слухове, се прилага спрямо всеки 
здравен работник от болницата и посетител. Ироничното 
използване на „ваксина” срещу фалшива информация се 
доказа като печеливша стратегия за подканване на хората 
да осмислят предразсъдъците си. 

#humour #public space #prejudice

Примери:
ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/anti-rumours-campaign-2/


Уеб и социалните медии вероятно ще поемат по-централна 
позиция в комуникационните кампании. Тяхната отличи-
телна черта е, че те са напълно демократични. Всеки може 
да създаде Facebook страница, Twitter акаунт или профил в 
Instagram и т. н., и да започне публикуване на съдържание 
безплатно. Въпреки това, за да се развие успешно една та-
кава кампания и най-вече да се открои се изискват много 
усилия. Сред 18-те кампании, представени за наградата 
КЛАРИНЕТ в тази категория, ние идентифицихме следните 
особено интересни характеристики.

1. Проверка на фактите срещу 
фалшиви новини
Въпреки че, емпатията и емоционалното участие са фунда-
ментални, използването на основани на факти комуникации 
и данни остава единственият начин за ефективно справяне 
с фалшивата информация и стигматизирането на новини-
те, насочени към опетняване и заклеймяване на мигранти-
те. Въпреки че, виждаме как неетичната журналистика все 
повече разпространява омразата и нетолерантността към 
мигрантите онлайн, и по-специално в социалните медии, 
печеливша стратегия е тази, която създава целенасочена 
информация, която възстановява истината и я налага.

Кампании за уеб и социални медии

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



#ATUREMRUMORS 
 
Тази кампания е една от инициативите на мрежата за борба 
със слуховете, създадена от градския съвет на Барселона. Тя 
има за цел да отговори на нарастването на расистката про-
паганда, която подхранва слухове, укрепва стереотипи и 
предизвиква страх и недоверие както в социалните мрежи, 
така и директно сред жителите на Барселона. Кампанията се 
опитва да изгради нови разкази, които се разпространяват 
от активисти и инфлуенсъри от междукултурна и междусек-
торна перспектива, недискриминационни и анти-расистки 
слухове и стереотипи, които влияят върху расистките групи 
на основата на произхода, религията и т.н. 

#social media #fact-checking #stereotypes

 

Примери:
ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/aturemrumors/


2. Възприемайте кодовете и езика 
на социалните медии
С огромното разнообразие от информация, циркулираща в 
интернет, основното предизвикателство, с което кампания-
та ви ще се сблъска, е това да бъде забелязана. Как можете 
да създадете убедително съдържание, което ще се откроява 
от другите новинарски истории и няма да бъде прехвърлено 
и запратено в миналото за по-малко от една секунда от це-
левата ви аудитория? Добре известно е, че за да бъдем чути 
от потребителите на социалните медии, посланието трябва 
да зачита езика на социалните медии. Трябва да създадете 
съдържание, което е лесно да се сподели и е достатъчно ат-
рактивно, за да бъде споделяно и коментирано от аудито-
рията. Бавно, но сигурно това ще ви помогне да създадете 
последователи. На първо място използвайте преди всичко 
мултимедиино съдържание: снимки, видеа, песни, „мемета”. 
Когато използвате текстово съдържание, нека то бъде крат-
ко и ясно. Дългите и сложни публикации рядко привличат 
вниманието на читателя в социалните медии. Facebook не е 
мястото, където да публикувате сложни анализи или дълги 
истории. Бъдете кратки и говорете по същество. Накарайте 
потребителите на социални медии да кликнат върху линка 
към вашия сайт или към събитието, което организирате.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



Пример: 
 

MI LUGAR  
 
Кампанията включва работилница за рап музика за без-
домни младежи, повечето от които са мигранти. Крайният 
резултат е рап клип. Благодарение на качеството на записа 
на звука и на редактирането на видео, клипа е вероятно 
да стане хит в мрежата и в социалните медии. Виж го и ти! 
Кампанията обърна допълнително, особено внимание 
за документиране на творческия процес, публикуване на 
снимки на младите хора докато пеят, като проба за крайно-
то видео.

#music

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/


Традиционната медийна категория получи най-ниския 
брой кандидатури в рамките на конкурса за наградата КЛА-
РИНЕТ, като бяха подадени само четири кампании. Едно 
възможно обяснение за това може да бъде огромното раз-
витие на уеб и социални медии, толкова лесно достъпни 
за всички, че те постепенно засенчва другите канали. Въ-
преки това, разработването на кампания за традиционни-
те медии предоставя множество интересни преимущества, 
които не трябва да се пренебрегват. Първото съображение 
се отнася до рядкостта на традиционната медия: докато 
уеб и социалните медии са се превърнали в „магистрала“, 
през която информационните потоци се леят от всяка по-
сока, вашата кампания може да се възползва от значителна 
видимост на традиционните медии. Въпреки че, социални-
те медии предлагат възможността да се достига предимно 
до онази част от аудиторията, която е по-вероятно да се 
съгласи с вас, традиционните медии ви позволяват да дос-
тигате до по-широка, по-разнообразна група от хора, бла-
годарение например на вече конституирана аудитория от 
телевизията или радио каналите.

1. Инвестирайте 
в публично пространство
Ако решите да развиете кампанията си „офлайн“, един срав-
нително евтин, но ефикасен начин да направите това може 
да бъде като инвестирате директно в обществените прос-
транства на града, като например поставите печатни пла-
кати. Поставете ги там, където хората могат да ги видят, на 
оживени места и в обществения транспорт, както и в раз-
лични квартали, включително най-периферните. Като се 
излагат пред широка целева аудитория, има по-голяма ве-
роятност да достигнете до онези граждани, които най-ве-
роятно трябва да бъдат провокирани заради предразсъдъ-
ците си. Те може да не бъдат убедени веднага да изоставят 
стереотипните си възгледи, но може да успеете да ги разко-
лебаете или да започнете дебат с тях.

Създаване на кампании в традиционните медии

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



Пример: 

НЕ ДАВАЙТЕ ШАНС НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ 

Кампанията започва през октомври 2015 г., като продъл-
жение на творчески проект с новопристигналите младежи, 
които присъстват на образователен курс на организацията 
във Виена. Снимките са изложени на различни обществени 
места във Виена и през октомври 2015 г. е произведен плакат 
с някои от тях. Плакатът е разпространен във всички учили-
ща във Виена (около 350). При засиления интерес и търсене 
в момента са разпространени повече от 2000 плаката. 

#youth #public space #photography #education

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/give-prejudice-no-chance/


2. Използвайте канали 
за комуникация в местната общност
Не е задължително да излъчвате по националната телеви-
зия или радио, за да бъдете чути. Напротив, понякога ва-
шето послание може да бъде по-ефективно ако достига до 
по-малък, избран кръг от зрители или слушатели. Обмисле-
те използването на локални радио или телевизионни кана-
ли, които ви позволяват да се съсредоточите върху основ-
ните опасения на жителите, свързани с местния контекст. 
Също така, специализираните канали или програми ви поз-
воляват да приспособите комуникацията си към аудитория-
та, която целите.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



ВЪЗДУШЕН КОНТРОЛ – МАЛЦИНСТВЕНО РАДИО ШОУ
 
От 2012 г. радио шоуто „въздушен контрол“ насърчава кри-
тичен диалог между културите в Югоизточна Европа. Тя раз-
пространява информация за прогресивната, алтернативна 
и подземна културна сцена на бивша Югославия и подкрепя 
отворените и критични възгледи, които не се основават на 
стереотипи и общоприети възгледи. Въздушният контрол 
обхваща и въпросите, пред които са изправени малцин-
ствата и мигрантите, за да се подчертаят техните права в 
словенското общество. Всяка неделя, „въздушен контрол” 
е в ефира на студентското радиото, един от най-старите не-
зависими и некомерсиални радио канали в Европа. Радиоп-
редаването се появява под егидата на сръбският културен 
център „Данило Киш” и се подкрепя от Министерство на 
културата на Република Сърбия, Службата за сътрудничест-
во с диаспората на сърбите в региона и Министерството на 
културата на република Словения. 

#radio #youth #students #culture #stereotypes

Пример: 
 ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/flight-control-minority-radio-show/


Категорията обществени събития е най-масово представе-
на по отношение на участието в конкурса, като са подадени 
31 кампании. Това е свидетелство за голямото разнообра-
зие от кампании, разработени чрез обществени събития и 
подсказва за множеството възможности за иновативни и 
успешни кампании.

1. Включвайте както мигранти, 
така и хората от местната общност
Събитията са идеалният шанс да насърчат директния диа-
лог и срещите между местната общност и мигрантите, като 
им помагат да се опознаят взаимно и да преодолеят стере-
отипите. Организаторите следва да използват привлека-
телни формати, които отговарят на нуждите и очаквания-
та на различните целеви групи и които предлагат общи до-
пирни точки между тях чрез спорт, изкуство, готвене или 
дори игри.

Кампании базирани на обществени събития

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



ЕЖЕГОДЕН СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА БЕЖАНЦИТЕ
 
Третият годишен световен фестивал на бежанците в Ларна-
ка се проведе на 25 юни, 2019 г. Фестивалът е организиран 
от Община Ларнака, Отворено общество и OASIS. Световни-
ят фестивал на бежанците е важно събитие, съсредоточе-
но върху сътрудничеството между кипърците и бежанската 
общност в Кипър. Разнообразен набор от културни и етни-
чески групи, обединени в честването, с разнообразни дей-
ности, включително музика от цял свят, сценични предста-
вления, изкуства и занаяти, игри и етнически храни, при-
готвени от бежанци от 11 различни страни. Атмосферата 
на Фестивала е пропита с единство, приемане на другия и 
солидарност и се усеща от всички присъстващи.

#art #music #festival #workshops #refugees

Пример: 
 ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/3rd-annual-world-refugee-festival/


2. Овластяване на мигрантски 
общности
Интеграцията не означава асимилация: от мигрантите не 
следва да се очаква да се откажат от собствената си култура 
и идентичност, за да възприемат напълно навиците и оби-
чаите на приемното общество. Напротив, интеграцията оз-
начава среща, интеркултура и обмен. Ключов елемент от ус-
пешните кампании, основани на обществени събития, е ка-
пацитетът за овластяване на мигрантите и за подчертаване 
на техния принос към обществото, което става все по-раз-
нообразно. Инициативите следва да създават възможнос-
ти за мигрантите да споделят елементи от собствената си 
култура или, ако искат, от личните си преживявания, като 
същевременно насърчават местната общност да бъде лю-
бопитна и откритомислеща. Това променя връзката между 
домакина и новодошлия и позволява на мигрантите да се 
чувстват наистина като у дома си. Процесът на овластяване 
следва да използва максимално всички ресурси, които миг-
рантите могат да предложат. Той следва да се съсредоточи 
върху споделянето на отговорността в обществото, в което 
всички живеят заедно и да повиши осведомеността за пра-
вата и задълженията им.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



Пример: 
 

ОТВОРЕНА ДЖАМИЯ
 
Отворената джамия е събитие, подкрепено от общината на 
град Торино, което се провежда всяка година през месеца на 
Рамадан. По този повод всички ислямски центрове на Тори-
но отварят вратите си за посещения с екскурзовод и ифтар 
вечеря. Основната му цел е да разбие стереотипите и пред-
разсъдъците за исляма и джамиите и да укрепва съседските 
отношения в общността. Тази инициатива има за цел също 
така да овласти представителите на общността и да подо-
бри взаимното доверие и знания между представителите на 
общността и държавните служители, полицаите/жените, ре-
лигиозните заинтересовани страни и политиците.

#public space #Islam #interreligious dialogue #interculture

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/open-mosque/


3. Използвайте ролеви игри, 
за да предизвикате емпатия
Като част от процеса на повишаване на осведомеността, иг-
рите (и по-специално ролевите такива) са привлекателни 
и поучителни за привличането на съмишленици и за гене-
рирането на съпричастност. Те ви позволяват да поставите 
участниците в обувките на мигрантите, принуждавайки ги 
да изпитат предизвикателствата и трудностите, пред които 
са изправени мигрантите в собствената си страна, по време 
на миграционния път или при пристигането си в Европа.

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КАМПАНИИТЕ



ИЗБЯГАЙ И ПОЛЕТИ
 
„Избягай и полети“ е образователна игра, чиято цел е да 
помогне на словенските младежи да се запознаят с реал-
ностите на бежанците. Бенефициентите получават призна-
телност за сведенията, които предоставят от позицията си 
на бежанци и причините за тяхното бягство. По този начин 
младежите променят визията си за бежанците от „непозна-
ти хора, от които трябва да се страхуват”, до личности, кои-
то младежите на драго сърце приемат. Опитът има за цел 
да промени възприятията на младежите за бежанците чрез 
открит контакт, основан на истинската история на бежанец 
от Афганистан, свидетелствата на млад бежанец от Южен 
Судан и групова дискусия. Проектът се финансира от Пре-
службата на Словенското правителство.

#education #games #roleplay #refugees

Пример: 
 ОСНОВНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
КАМПАНИИТЕ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/escape-and-flight/
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