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Между 7 и 22 Юли в Аугсбург , 
Германия се проведе проект 
с участието на група пред-

ставители на Сдружение „Форум 
Наука”. Проектът премина под над-
слов „Образование , работа и живот 
в бъдещето“ и участие в него взеха  
младежи - представители от Естония, 
България, Италия, Турция, Германия, 
Австрия, Унгария и Полша. Младе-
жите използваха двете седмици пре-
карани в Аугсбург, участвайки в мно-
гобройни дискусии и екипна работа,  
и имаха за цел да направят своите 

предложения за подобрение услови-
ята на живот, образование и работа 
и да представят своите визии за едно 
устойчиво бъдеще.

 Разнообразната програма на учас-
тниците в проекта включваше посе-
щения както на исторически забеле-
жителности като например Фугерай 
/Die Fuggerei/ - най-старата европей-
ска социална институция за подпома-
гане на бездомни, така и разходка из 
производствения поток на съвремен-
ната високотехнологична компания 

Първият ден на проекта участниците се запознават с програмата и дейностите на проекта в 
градската ботаническа градина.

Сдружение „Форум Наука” в Германия.
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KUKA robotics – водещ производител 
на промишлени роботи.

http://youtube.com/kukarobotgroup

 Фокусите на проведените дискусии 
бяха социалните, професионалните 
и екологичните аспекти на живота в 
съвременния свят, като участниците 
имаха възможността да се запознаят с 

различни стратегии за устойчиво бъ-
деще. Гостуващите лектори предста-
виха теми от социалното планиране 
на общности, през геоинформатиката 
или разработването на стратегии за 
подобряване на условията базира-
ни на географски проучвания, за да 
достигнат до биоразнообразието, 
градската екология и неформалното 
образование.

 Целта на проведените дискусии 
беше участниците да идентифици-
рат локални проблеми, специфични 
за държавите в които живеят и да 
обменят съществуващ опит или ино-
вативни идеи за разрешаването им. 
Цялостната мисия на инициативата 
Thinkcamp е да вдъхнови младежи от 
различна среда, да работят заедно за 

Участници от България, Германия, Австроия и Турция по време на GPS игра организирана по 
време на проекта.

http://youtube.com/kukarobotgroup
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създаването и реализирането на ре-
дица малки проекти в своите родни 
места.

 Някои от идеите за промяна бяха съз-
даване на информационни плакати 
свързани с възможностите за еколо-
гичен начин на живот в съвременни 
градски условия, създаване на вирту-
ална  „класна стая“ посветена на лек-
ции и дискусии за устойчиво бъдеще, 

също така реализиране на образова-
телна компютърна игра промотира-
ща отговорност към околната среда 
начин на живот и устойчиво еко-арт 
селище.

 Проектът завърши с артистично 
представяне на идеите на всички 
участници чрез театър, рап- изпълне-
ния и стрийт арт.

Част от театрално изпълнение на участниците.


