ZAEDNO.net, с любезната подкрепа на УНИЦЕФ България – Кампания "Невидимите деца", Фондация
"Помощ за благотворителността в България", Фондация "Бизнесът за образованието",
Национален център за младежка информация към ДАМС и Читалище "Родолюбие"

Сдружение "Скаутска земя" ви кани
на

скаут-арт-фест по случай

СВЕТОВНИ ДНИ ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ

ЗАПОВЯДАЙТЕ

Мотото на СДМА за тази година е:

ЩАСТИЕТО Е ПЪЛНО, САМО КОГАТО Е СПОДЕЛЕНО
КЪДЕ: АСЕНОВГРАД, Градската градина
КОГА: 25 април 2009 (събота) от 11:00 часа
ПРОГРАМА:
11 – 13 часа (събота) в централната градина


СРЪЧКОВЦИ - Арт-работилничка за най-малките



ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ - Игри и състезания за по-големите, базар на идеи за
по-усмихнат свят & арт-инсталация на тема: Град на мечтите



КАКЪВ ДА СТАНА? - Мобилен екип кариерни консултанти за абитуриентите

14-16 часа (събота) – Параклис Св.Петка


ДА СПОДЕЛИШ ХОРИЗОНТА... с приятели – демонстрация на

солидарен

туризъм за младежи с физически увреждания с подкрепата на ФПББ


ДА ПОСАДИМ БЪДЕЩЕ – засаждане на дръвче и цветя около храма

Ще има награди, ще има изненади, ще има истинско забавление! :)

www.scoutland.youthbg.net

СВЕТОВНИ ДНИ ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ
2426 Април 2009
Всяка година, в края на месец април, младите хора от цялото земно кълбо се включват в Световните дни
за младежка активност. Те използват силата на позитивните действия, творчеството и общуването, за да
променят света, в който живеем.
Тази година кампанията за СДМА се провежда в солидарност с кампаниятна на
УНИЦЕФ “Невидимите деца” и кампанията на ЗАЕДНО “Да споделиш хоризонта... с
приятели”.
От там идва и МОТОТО на СДМА за България:

“ЩАСТИЕТО Е ПЪЛНО, САМО КОГАТО Е СПОДЕЛЕНО”
Младите хора на България са ПОКАНЕНИ да се включат в тази годишна
международна инициативи, която ПОЗДРАВЯВА, ПРИЗНАВА и МОБИЛИЗИРА
младите хора по цялата планета

ВИЗИЯТА на Световните Дни за Младежка Активност е че:
Креативната енергия на младите хора може да бъде насочвана към позитивна промяна в обществото,
чрез социално ориентирани събития, организирани на принципа на доброволчеството и личната
загриженост към проблемите на хора от различни социални слоеве и възрасти.
ЦЕЛИТЕ на Световните Дни за Младежка Активност (СДМА) са:
 Да популяризира младежките инициативи и доброволчеството, като ефективен начин за
формиране на активни млади хора и хармонични общества.
 Младите хора да преоткрият и развият своите сили и да се справят с проблемите си, както и да
намерят нови възможности за реализация.
 Обществото, местните власти и правителствата да признаят младите хора за висш приоритет, и
по всякакви начини да подкрепят тяхното личностно, професионално и гражданско израстване и
реализация.
Информация относно СДМА:


Виртуален медиен център СДМА България: www.gysd.zaedno.net



Международен Портал на GYSD: www.gysd.net

Кампанията се реализира с любезното съдействие на УНИЦЕФ България  Кампания
"Невидимите деца", Фондация "Помощ за благотворителността в България", Национален
център за младежка информация към ДАМС и Фондация "Бизнесът за образованието".
За Вашите Въпроси, Идеи и Вдъхновение за участие в СДМА България
ПИШЕТЕ НИ на:

zaedno.net@gmail.com

www.gysd.zaedno.net

