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Екипът на Сдружение „Форум 
Наука“ участва  в програма по 
европейски младежки обмен в 

Италия. Семинарът се състоя от 20-
ти до 26-ти юни в Милано, втория по 
– големина град в страната  ботуш,  а 
участие взеха младежи от  Обединено-
то  кралство, Румъния, Турция, Пол-
ша, Хърватия, Португалия, Словакия, 
Унгария, Холандия, Малта, България  
и Литва.  Основният сюжет  на обме-
на  бе посветен на неправителствените 
организации, тяхното  развитие,  уп-
равление и маркетинг. През първите 

два дни, организаторите  Томазо Пеко,  
Франческо  Маласпина и техният екип 
се постараха да онагледят факторите 
за успешно НПО, образно, чрез тийм 
лидерски игри, интерактивни методи 
на комуникация и психологически те-
стове.  През следващите дни всеки от 
представителите на отделните НПО 
организации имаше възможност да 
сподели своя опит в сферата на сдру-
жението, за което работи. На семина-
ра се бяха събрали неправителствени 
организации, посветили своята работа 
в различни  обществено-социални ка-
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„Форум Наука“ стъпи в Италия 
за поредния младежки семинар, 
организиран от ЕС 
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Групата пред катедралата Дуомо в Милано, Италия.
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узи. Така, например, основни приори-
тети за страните от Европа се оказват 
образованието и здравословния на-
чин на живот, развитието на човеш-
ките ресурси и помощта към социално 
онеправданите. Изключително полез-
ни практики, ноу – хау и идеи обме-
ниха събралите се на специална вече-
ря, която включваше представяне на 
участниците в традиционен и профе-
сионален план.  След работния обмен, 
гостите се потопиха в кулинарна вакха-
налия, където опитаха традиционните 
ястия и напитки на всяка от страните  
представени във форума. На специал-
ната вечеря, вниманието приковаха 
турските младежи със своите разка-
зи от първо лице относно събитията 
в южната ни съседка през последните 
месеци. Екипът на „Форум Наука“, из-

каза своята подкрепа и пожела успех 
на справедливите искания на турския 
народ. Оставащия период бе посветен 
изцяло в обучение и презентации вър-
ху  изграждането на имидж, промоти-
рането и управлението на организа-
циите извън правителствения сектор.  
Основни акценти в лекционния курс 
бяха интернет позициониране в соци-
алните мрежи, нестандартни методи 
за комуникация с публики и работа с 
доброволци.
Шестте дни на междукултурно обуче-
ние преминаха под общия знамена-
тел, както на споделен полезен опит 
в професионалната сфера, така и на 
приятелско опознаване и разбиране.
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По време на един от тийм билдингите.
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