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Столипиново

Държавна агенция за
младежта и спорта

Как и кога?

Защо, какво, кой?
Ние сме група млади хора от
Пловдив, които обединени от
различията си работим за подобро отношение и
разбирателство между
различните етноси. Проектът
ще ни даде възможност да се
опознаем по-добре, да изразим
своята гледна точка за
многообразието от хора, с които
живеем и да я покажем по
начина, по който искаме.

Младежки клуб „Рома” –
Столипиново е организацията,
която ни събра, а с
изпълнението на този проект
вярваме, че броят ни ще се
увеличи и ще можем да работим
още по-успешно.

Партньори



Литературен конкурс на тема
„Това сме ние”

Фондация за регионално
развитие „Рома – Пловдив”



Фото конкурс на тема „Това
сме ние”



Публикуване на сборник с
творби от двата конкурса
„Това сме ние”



Изложба и награждаване на
най-добрите творби от
конкурсите



Обучение за набиране на
доброволци



Кампания за набиране на
доброволци от гр. Пловдив

Фондацията е първата ромска
организация в страната, регистрирана
през 1992 г. като Фондация за
социално подпомагане. ФРР “РомаПловдив” подпомага граждански
инициативи като:
1. Осигурява консултантска помощ,
достъп до информация и пряка
социална помощ на гражданите на кв.
Столипиново
2. Разпространява информация за
добри и полезни практики
3. Осигурява условия за повишаване на
образователното равнище на ромския
етнос и достъп до качествени знания.
4. Организира и участва в коалиции и
обществени кампании по конкретни
проблеми.



Двудневен семинар „Това
сме ние за дискутиране на
възможностите за
подобряване на отношенията
между етносите в гр.
Пловдив

Подробна информация за
изпълнението на дейностите ще
намерите на интернет адрес:
http://tovasmenie.wordpress.com

СОУ „Найден Геров” – гр.
Пловдив
СОУ „Найден Геров” се намира в кв.
Столипиново, където живеят
представители предимно на ромски и
турски етнос. Училището участва в
изграждането на отношението на
младите хора от квартала към
различието и многообразието, в което
живеем.

