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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият документ е разработен в рамките на проект ORIENT – Младите изследователи преоткриват 

местните общности чрез дейности по ориентиране (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), 30- месечен проект 

съ-финансиран по програма Еразъм+ СПОРТ на Европейския съюз.

Проектът произлиза от идеята за обединение на млади хора, които идват от различни среди, чрез конкретен 

масов спорт: ориентиране. Проектът има за цел да засили социалното включване, да изгради капацитет и 

устойчиви общности, като създаде възможности за младите хора, идващи от различни социални и културни 

групи, за да се социализират и изградят нови умения.

ORIENT прилага подход, насочен към множество заинтересовани страни, а именно треньори по вид 

спорт и представители на неправителствени организации, като по този начин засилва сътрудничеството 

между тях. Този подход ще предостави на треньорите по вид спорт и представителите на НПО иновативни 

методи за насърчаване на участието на уязвими млади хора в спортни дейности на общностно ниво. 

Чрез практикуването на дейности на открито младите хора ще бъдат насърчавани да разсъждават върху 

проблемите на социалното включване, като в същото време откриват градски и естествени местни 

контексти.

Този документ има за цел да докаже ефективността на ориентирането като спорт, който може да засили 

социалното включване и да насърчи чувството за общност. Документът ще представи набор от добри 

практики, използващи ориентирането, като инструмент за социално включване, като представи фокуса на 

методологията и анализира поуките, извлечени от документалните и теренните изследвания, проведени 

в Италия, Гърция, Австрия, Босна и Херцеговина, Кипър и България. Учебната програма ORIENT ще положи 

основите за изпълнението на дейностите, предвидени от проекта.
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ПРОЕКТЪТ
Проект ORIENT има следните цели:

•	 Да приобщи уязвими млади хора, в риск от или социално изключени, в спортни дейности на обществено 

ниво;

•	 Да предостави на треньорите по вид спорт, спортните асоциации и неправителствените организации 

(НПО), работещи в сферата на социалното включване, инструменти за насърчаване на участието на 

уязвими млади хора в местното общество чрез масов спорт (ориентиране);

•	 Да увеличи социалното включване в партньорските страни, като същевременно повиши осведомеността 

относно социалните бариери, социалното изключване и насърчаването на устойчиви и позитивни 

промени на местно ниво.

Дейностите, планирани за изпълнение по време на проекта включват: 

•	 Събиране на вдъхновяващи добри практики, инструменти и методологии, използващи ориентирането, 

като инструмент за социално включване (ИП1);

•	 Разработване на учебна програма, която използва ориентирането, като инструмент за социално 

включване, за спортни треньори и представители на НПО (ИП2);

•	 Създаване на набор от инструменти за маршрути за ориентиране за млади хора (ИП3);

•	 Съвместно създаване на компендиум с „маршрути за включване“ по време на уъркшопите и 

състезанието по ориентиране (ИП4);

•	 Изготвяне на манифест за потенциала на ориентирането, като инструмент за социално включване 

(ИП5).

И накрая, проект ORIENT очаква да постигне следните резултати:

•	 АНТОЛОГИЯ ORIENT: добри практики, инструменти и методологии, използващи ориентирането, като 

инструмент за социално включване;

•	 УЧЕБНА ПРОГРАМА ORIENT: основите на ориентирането и иновативни методологии, които да насърчат 

участието на уязвими младежи в дейности по ориентиране;

•	 GEARS & IDEAS: набор от инструменти за маршрути за ориентиране;

•	 КОМПЕНДИУМ ORIENT: „МАРШРУТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ“: изготвен съвместно от партньорските държави, 

треньорите по вид спорт, представителите на неправителствени организации и младите хора чрез 

картографиране;

•	 ORIENT МАНИФЕСТ: с резултатите и препоръките относно потенциала на ориентирането, като 

инструмент за социално включване.



АНТОЛОГИЯТА ORIENT: РЕЗЮМЕ

Антологията ORIENT е резултат от събраните знания, инструменти и методологии, свързани с използването 

на ориентирането за социални цели и проведените от всички партньорски страни теренни и документални 

изследвания, под формата на въпросници и интервюта, в които взеха участие 60 треньора по вид спорт  и 

представители на неправителствени организации и 60 млади хора.

Антологията е структурирана в три раздела:

Събиране на добри практики, използващи ориентирането, 

 като инструмент за социално включване

Този раздел ще представи вече успешно реализирани инициативи за 
ориентиране, подбрани от партньорските страни и на международно ниво, и 
ще предостави конкретен анализ и пояснение на потенциала на ориентирането 
при работата с уязвими млади хора, които страдат от социално изключване.

Фокус на методологията

Този раздел ще представи набор от адаптивни и възпроизводими методологии, 
които да насърчат провеждането на дейности, базирани на ориентиране, 
които да подкрепят социалното включване на младите хора. Този раздел е 
първата стъпка към идентифицирането на методологии и инструменти, които 
да бъдат включени и доразвити в учебната програма ORIENT.

Уроците, които научихме

Този раздел представя заключенията, направени въз основа на констатациите 
от анализа на добрите практики и теренното изследване,  като силните и 
слабите страни на предложените подходи са подчертани.

Антологията представлява източник на вдъхновение за нови спортни инициативи и форми на ангажиране 

на уязвимите млади хора. Следователно, тя подготвя почвата за разработването на учебната програма 

ORIENT; служи, както като изследване, така и като фундаментална основа за местните обучения на 

треньорите по вид спорт и представителите на неправителствени организации.
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СЪБИРАНЕ НА ДОБРИ 

ПРАКТИКИ, ИЗПОЛЗВАЩИ 

ОРИЕНТИРАНЕТО, 

КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
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СЪБИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ОРИЕНТИРАНЕТО,  

КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Този раздел представя контекста и положението на партньорските страни, по отношение на социалното 

изключване, спорта и ориентирането, и набор от добри практики, използващи ориентирането, като инструмент 

за социално включване, с цел да се определят нуждите на отделните страни и да се идентифицират добри 

методологии, от вече съществуващите практики, които доказват потенциала на ориентирането, като средство 

насърчаващо социалното включване на младите хора. 

Разделът е резултат от данните, събрани от консорциума на проект ORIENT, по време на проведените теренни 

и документални изследвания. За да се гарантира последователността, уместността и съпоставимостта на 

резултатите, изследването бе проведено в рамките на специфични насоки, за да се гарантира, че събраните 

данни са сравними за всички партньорски страни. Теренното изследване допълни данните, събрани от 

документалното изследване, като събра гледните точки на ключовите заинтересовани страни: 

проведени са консултации с треньори по вид спорт и представители на НПО, за да се установи 

опитът им с дейностите по ориентиране;

проведени са интервюта с уязвими младежи, за да се установи какви са бариерите, които 

затрудняват участието им в обществото и за да се измери нивото им на ангажираност с дейности 

по ориентиране.

Социално изключване 

Изследването показва, че въпреки възстановяването от икономическата криза от последното десетилетие, 

обществата на държавите- членки на ЕС са по-политически нестабилни, сложни и крехки. Предизвикателствата, 

пред които социалното приобщаване е изправено, са по-сериозни и неотложни от всякога, поради 

неотдавнашното начало на пандемията от COVID-19, която се отрази негативно на тези, които вече живеят в 

несигурни условия, което води до все по-малко хора, които имат достъп до икономически и образователни 

възможности и следователно са изправени пред по-висок риск от бедност и материални лишения.

Европейската комисия дефинира социалното изключване, както следва: „Социалното изключване се отнася 

до множеството и променящи се фактори, водещи до изключване на хората от нормалния обмен, практики 

и права на съвременното общество“ (Комисия на Европейските общности, 1993 г.). Въз основа на последните 

данни на Евростат, 21% от населението в ЕС е изложено на риск от бедност или социално изключване.

Като цяло, в почти всички европейски страни, участващи в проект ORIENT, този процент е по-висок от средния 

за ЕС. В Италия, един от всеки четирима души е в риск от бедност или социално изключване, като 25.6% от 

населението принадлежи към тази категория. В Гърция, този процент се повишава до един на всеки трима 

души. По подобен начин, България има най-висок процент от всички страни-членки на ЕС с 32.8% от цялото 

население. Държави, като Хърватия (23.3%) и Кипър (22.3%), споделят сходни проценти, въпреки че са изправени 

пред различни предизвикателства. Босна и Херцеговина също е силно засегната от бедността и социалното 

изключване. Коефициентът на безработица в страната е един от най-високите в света – 20.5%, а почти един от 

всеки двама млади души е безработен (Световна банка, 2017 г.).

Като цяло, в почти всички европейски страни, участващи в проект ORIENT, този процент е по-висок от средния 

за ЕС. В Италия, един от всеки четирима души е в риск от бедност или социално изключване, като 25.6% от 

населението принадлежи към тази категория. В Гърция, този процент се повишава до един на всеки трима 

души. По подобен начин, България има най-висок процент от всички страни-членки на ЕС с 32.8% от цялото 

население. Държави, като Хърватия (23.3%) и Кипър (22.3%), споделят сходни проценти, въпреки че са изправени 

пред различни предизвикателства. Босна и Херцеговина също е силно засегната от бедността и социалното 

изключване. Коефициентът на безработица в страната е един от най-високите в света – 20.5%, а почти един от 

всеки двама млади души е безработен (Световна банка, 2017 г.).
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Младите хора се смятат за по-застрашени от социално изключване. Последните данни на Евростат рисуват 

доста тревожна картина в Европа: през 2019 г. процентът на младите хора на възраст 16–29 години в риск от 

бедност или социално изключване е бил 25.1% в ЕС-27, което съответства на около 18.6 милиона младежа. 

Въпреки че броят на младите хора в риск е намалял с 3.4 пункта между 2014 и 2018 г., сегашният процент 

все още е малко по-висок, отколкото преди финансовата криза от 2008 г. Най-високият дял на млади хора (на 

възраст 16–29 години) с тежки материални лишения, сред държавите-членки на ЕС, през 2019 г., се наблюдава 

в Гърция (19.4%), следвана от България (19.1%) и Кипър (11.9%). (ЕВРОСТАТ, 2021 г.)

По-долу е даден подробен обзор на ситуацията, свързана със социалното изключване, във всяка страна 

партньор. Очевидна е уязвимостта на младите хора, по отношение на възможностите за включване:

АВСТРИЯ

Въпреки фактът, че Австрия има по-малък дял население в риск от бедност или социално изключване, този 

риск е по-висок за уязвимите групи. Неравенството по отношение на възможностите за децата е голямо. През 

2017 г., процентът на децата на нискоквалифицирани родители в риск от бедност или социално изключване е с 

57.7% по-висок, отколкото за децата на висококвалифицирани родители (Каритас, 2020 г.). Според австрийската 

статистика, 303 000 деца и младежи под 18 години са били засегнати от бедност или социално изключване 

през 2019 г. От гледна точка на пола, 21% от жените между 18 и 34 години са изложени на риск от социално 

изключване, в сравнение с 19% от мъже от същата възрастова група (Вайнбергер, 2019 г.). Също така е важно 

да се отбележи, че мигрантите са по-склонни да бъдат социално изключени, отколкото местното население. 

През 2019 г. 33% от чуждестранните граждани на възраст 20–64 години са били изложени на риск от бедност 

или социално изключване. За сравнение, 13.2% от австрийците са изложени на риск от бедност или социално 

изключване (Евростат, 2021 г.)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Измеренията на социалното изключване в Босна и Херцеговина са многобройни. Те водят до изключване 

от много различни области на социалния живот, като например заетост, образование, живот и настаняване, 

социални контакти, уважение и др. Изключването от една от областите на социалния живот, обикновено 

означава изключване и от други. Лицата в риск от социално изключване в Босна и Херцеговина са децата и 

младежите, живеещи в отдалечени селски райони, жените, жертви на насилие, основано на пола, възрастните 

хора, бежанците и хората с увреждания (Европейска комисия, 2016 г.).

БЪЛГАРИЯ

България е страната с най-висок процент в ЕС на хора, изложени на риск от бедност и социално изключване. 

Най- уязвимите групи са: лицата  извън трудоспособна   възраст (напр.: деца и възрастни хора); семействата с 

деца; групите в неравностойно положение на пазара на труда и извън него, в частност безработните млади хора 

с основно или начално образование или без професионална квалификация и ключови компетенции; хората 

с увреждания; уязвимите представители на ромската общност; бездомните лица и лицата, живеещи в лоши 

жилищни условия (Република България, 2020 г.).

КИПЪР

По данни на Евростат, 17.6% от кипърците са били изложени на риск от социално изключване през 2020 г. 

(ЕВРОСТАТ, 2021г.), в сравнение с 21.9% регистрирани в целия Европейски съюз. Тъй като само 19% от лицата под 

18-годишна възраст са изложени на риск от бедност, Кипър е страната с най-ниските нива в целия Европейски 

съюз. Въпреки това, рискът от бедност при възрастните хора (над 65 години) е по-висок (22.5%) от средния за ЕС 

(20.4%). По отношение на риска от социално изключване, основано на пола, жените в Кипър са по-изложени на 

риск от бедност. За разлика от тенденцията, регистрирана в много други страни, процентът на домакинствата с 

деца в риск от бедност е по-нисък (16%) от процента на домакинствата без деца (19.6%) (In-Cyprus, 2021).
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ГЪРЦИЯ

Съгласно гръцкия закон № 4019/2011 уязвимите групи са разделени на две категории:

- Специфични уязвими групи, които включват групи от обществото, които срещат трудности в своя социален и 

икономически живот, следствие от физически и психологически фактори или престъпно поведение. Тези групи 

включват хора с увреждания (физически, интелектуални, когнитивни или сензорни), хора, които в момента или 

преди са били пристрастени към вещества, ХИВ позитивни, затворници или бивши затворници и непълнолетни 

престъпници;

- Специални групи от населението, които включват социални групи, които изпитват трудности при интегрирането 

си на пазара на труда, поради финансови, социални или културни причини. Тези групи включват безработни 

младежи, жени и хора над 50 години, дългосрочно безработни, самотни родители и членове на многодетни 

семейства (с три или повече деца), малтретирани жени, неграмотни хора, жители на отдалечени планински и 

островни райони, хора с различни култури, имигранти и бежанци.

ИТАЛИЯ

През 2018 г. над 27% от италианското население е било изложено на риск от социално изключване (ISTAT, 2020 г.), 

а благодарение на пандемията от COVID-19, този процент се е увеличил, силно засягайки най-уязвимите групи: 

мигрантите, младите хора и жените, които вече са изправени пред несигурни и неквалифицирани работни места 

и условия на труд. Тъй като гражданството все още играе важна роля при определянето на индивидуалните 

социално-икономически условия, мигрантите и търсещите убежище в момента са една от най-уязвимите групи 

в Италия: според ISTAT, през 2019 г., чуждестранните граждани в абсолютна бедност са били почти 1.4 милиона, 

с честота на 26.9% спрямо 5.9% от гражданите на страната. Италия е страна с голям брой NEET (млади хора, 

които се намират извън системите на заетост, образование или обучение): през 2019 г., 27.8% от хората на 

възраст 20-34 години не са били нито в системите на заетост, нито на образование или обучение (ЕВРОСТАТ, 

2020 г.). NEET са изложени на риск от маргинализация, защото остават извън пазара на труда и пътищата за 

обучение. Младежите, идващи от чужди държави или с миграционен произход, представляват една от най-

застрашените от изключване групи. През 2020 г., процентът на NEET сред италианските граждани на възраст 18-

29 години е бил 26.2% и 40.8% сред гражданите на трети страни (ISTAT, 2020 г.). Младите жени са по-изложени 

на социално изключване, тъй като процентът на NEET е по-висок при жените (33.2%), отколкото при мъжете 

(22.5%) (ЕВРОСТАТ, 2020г .). По същия начин, хората с увреждания е по-вероятно да бъдат социално изолирани, 

заради физическите и социалните бариери, с които се сблъскват ежедневно. Уврежданията често са свързани с 

лоши социално-икономически условия, тъй като хората с увреждания се затрудняват при намирането на работа 

и пълноценното участие в обществото.

Като цяло, младите хора в страните партньори, често са изключени от пазара на труда или образованието. С 

пандемията от COVID-19, увеличаването на безработицата и загубите на работни места са едни от нещата, от 

които младежите са най-засегнати: смята се, че те са най-тежко засегнатите от пандемията, тъй като нивото на 

безработица сред младите хора в ЕС се е повишило от 14.9% на 17.1% (ЕВРОСТАТ, 2021 г.).
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Спорт и социално изключване

Документалното изследване хвърля светлина върху факта, че партньорските страни имат едни от най-ниските 

нива на хора, занимаващи се със спорт или фитнес, като например, само 11% от хората в България са физически 

активни поне веднъж седмично, 23% в Гърция, 26% в Италия и 39% в Кипър. Това са изключително ниски проценти 

в сравнение със средната стойност за ЕС от 44% (ЕВРОСТАТ, 2018 г.). По същия начин, в Австрия физическите 

активности, които имат такси, могат да бъдат по-малко посещавани от хората в риск от бедност: 22% не могат 

да си позволят децата им да посещават такива дейности, докато само 3% без риск от бедност съобщават за това.

По отношение на младите хора, резултатите от интервюираните лица сочат, че основните предизвикателства, 

които срещат в обществения живот, могат да бъдат класифицирани в следните категории: 

 
Предизвикателства, пред които са изправени младите хора при участието си в обществения живот:

 
Икономически бариери

Много млади хора не разполагат с финансови ресурси за спортни дейности, които често 
са свързани с високи разходи (като членски внос и скъпо оборудване).

Липса на време

Много млади хора се затрудняват да комбинират работата, обучението, родителството 
и домашните си задължения с други ангажименти. Повечето от интервюираните имат 
ограничено време, което да посветят на спорт, тъй като работата е техен първи приоритет.

Логистични затруднения

Младите хора, които живеят извън центъра на града, имат по-малко възможности за 
активно участие в общността, и по-специално в спорта, тъй като са далеч от всякакви 
услуги и съоръжения.

Липса на информация

Много млади хора се оплакват от липсата на информация за съществуващите 
предложения.

Липса на приобщаващи и достъпни програми

Младите мигранти съобщават за ограничения и трудности при участието в обществени 
дейности, породени от езикови бариери или бюрократични пречки.

Тъй като спортните дейности могат да помогнат на уязвимите групи да участват в обществения живот и 

да придобият нови умения, които да бъдат приложени в други социални контексти (училище или работа), 

спортът може да се разглежда като инструмент за социализация и интеграция.
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Ориентирането и социалното включване

Предвид потенциала на спорта, като инструмент за социално включване, проект ORIENT използва ориентирането 

като масов спорт, който да използва този потенциал, заради разнообразието си от формати и възможности. 

Въпреки, че мнозинството от интервюирани не са запознати с ориентирането, всички които са запознати с него, 

подкрепят използването му, като средство за насърчаване на включването на уязвими групи.

Въпреки че ориентирането е много популярен спорт в Северна Европа и Северна Америка, то не е толкова известно 

в страните партньори. Причините за това могат да бъдат културни или самата сложност на ориентирането, защото 

то изисква технически опит, за да се практикува на високи нива, тъй като е нужно специално картографиране, но 

и основни умения, като използването на компас и разчитането на карта.

Съществуват много видове ориентиране и всеки вид има различен набор от възможности, които да бъдат 

адаптирани за социалното включване на младежта. Те включват:

Ориентиране пеш

Класическо ориентиране, което комбинира преход с навигация. 

Велоориентиране с планински велосипед

Този тип ориентиране комбинира планинско колоездене с навигация и е фокусирано 
основно върху избора на маршрут. Участниците са снабдени с топографска карта, показваща 
пътеките и техния релеф.

Ски ориентиране

Вид ориентиране, популярно в планинските райони. Ски ориентирането комбинира каране 
на ски с навигация.

Градско ориентиране

Ориентиране в град, населено място или друга застроена среда. Видовете предизвикателства, 
пред които са изправени участниците (като движещи се превозни средства и пешеходци), са 
много различни от тези, пред които са изправени участниците в ориентирането на открито. 
Въпреки това, в повечето страни партньори ориентирането се практикува основно в селските 
райони. Ориентирането в природни зони става по-привлекателно благодарение на богатата 
околна среда на тези страни, варираща от провинция до планина. 

Ориентиране по пътека

Този тип ориентиране включва прецизно разчитане на картата и терена. Участниците трябва 
да идентифицират уловките и съответните контролни пунктове, обозначени на картата. Това 
ориентиране обикновено се провежда на пътеки и е достъпно за участници с физически 
увреждания. Няма времеви интервали между отделните пунктове и не трябва да се избира 
маршрут.

Радиоориентиране

Участниците използват радиоприемник, компас и карта (с отбелязани само начало и край), 
за да определят местоположението на предавателите в гората, да изберат най-добрия ред, 
в който да ги намерят и накрая да открият пътя до тях.
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Наред с тези традиционни форми, съществуват и други видове ориентиране, като кану ориентиране, конно 

ориентиране, ориентиране с катерене, планинарство, сноуборд ориентиране, сърф ориентиране, каяк 

ориентиране и нови вариации, като.виртуално ориентиране, щафетно ориентиране и нощно ориентиране.

Участниците в изследването смятат, че ориентирането може да бъде използвано, като инструмент за насърчаване 

на социалното включване на следните групи със специфични изисквания:

Млади хора с мигрантски произход: за тях ориентирането може да бъде уникална възможност да 

опознаят приемащите градове и да се срещнат с нови хора. Чрез спортни дейности те могат да се 

запознаят с местната общност и нейната култура, да взаимодействат с хора от различен произход 

и да подобрят местните си мрежи.

Млади хора с увреждания и специални нужди: те могат да практикуват някои видове 

ориентиране с малко или никакво адаптиране. При ориентирането по пътека, спортисти с 

физически увреждания могат да се състезават със спортисти без увреждания. При прецизното 

ориентиране, контролните пунктове са достъпни за хора в инвалидни колички, а прецизността е 

по-важна от скоростта, тъй като разчитането на картата е много по-сложно.

Очевидно е, че ориентирането има значителен потенциал за насърчаване на социалното включване. По-

голямата част от треньорите по вид спорт и представителите на НПО, които участваха в проучването, 

вярват че ориентирането може да бъде добър инструмент за насърчаване на социалното включване на 

маргинализираните групи. Поради груповата си динамика и ограничената си конкурентоспособност, 

ориентирането може да помогне на младите хора да развият умения, като същевременно увеличават 

самочувствието и самооценката си.

Добри практики

Като се вземат предвид многобройните възможности, които ориентирането има и начина, по който то се 

прилага при различни целеви групи по целия свят, партньорите са събрали набор от добри практики на 

местно, национално и международно ниво, чиито методологии могат да бъдат приложени и адаптирани 

към дейности по ориентиране с млади хора, които страдат от социално изключване.



16

Ето някои от най-интересните:

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕН СПРИНТ“ 

Организация, изпълняваща добрата практика

Dalaportens OL

Държава, година

Швеция, от 2016 г. до момента

Целева група

Деца и младежи на възраст 6-15 години

Преглед 

Вдъхновен от „Училищен спринт“, Йоран Андерсон дефинира някои основни насоки 
за обучението по ориентиране в училище

Връзка с проект ORIENT

Картите и стъпките на развитие могат да бъдат полезни в рамките на проект ORIENT.

 Йоран Андерсон; „Готино, Невероятно и Образователно Ориентиране в училище за деца на възраст 6-15 години“, Силва Швеция AB, 2020 г.

Полезни връзки

Cool, Awesome and Educational; Orienteering at school, ages 6-15 by byorienteering - 

issuu
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ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

Организация, изпълняваща добрата практика

PSD PTT Prijatelji prirode (Приятели на природата)

Държава, година

Босна и Херцеговина, 2013 г.

Целева група

Деца и младежи

Преглед

Тази дейност се провежда под формата на лятно училище, разделено на две части, 

включващи основните умения за ориентиране и техники за картографиране. 

Училището е интензивна подготовка за Олимпийската купа по ориентиране на 

Сараево – ОКОС 2013 г., състезание, проведено на 17 и 18 август 2013 г. в местностите 

Велико Поле, връх Игман и Велики парк в Сараево. Това е едно от първите състезания 

от този характер в страната, по стандартите на МФО (Международна федерация по 

ориентиране).

Връзка с проект ORIENT

Тази добра практика може да вдъхнови провеждането на дейности по ориентиране 

за млади хора.

Полезни връзки

N/A
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ИНИЦИАТИВА „AIRBORNE“

Организация, изпълняваща добрата практика

Инициатива „Airborne“

Държава, година

Англия, 2020 г

Целева група

Млади престъпници    

Преглед

Инициативата „Airborne“ е благотворителна организация, която финансира и 
подкрепя 5-дневни курсове на открито в Дартмур, които целят да насърчат млади 
хора и възрастни, да разгърнат потенциала си, след като напуснат затвора. По време 
на курса кандидатите разчитат карти и се ориентират в местността, къмпингуват 
сред дивата природа, опознават пещери, преминават реки и имат приключенски 
тренировки и упражнения за лидерство и тиймбилдинг. Инициативата „Airborne“ 
дава възможност на участниците да развият лидерски умения и умения за работа 
в екип, които ще им помогнат за изграждането на самооценка, като им се даде 
усещането за постижение (Инициатива „Airborne“, 2021 г.).

През последните 4 години, благотворителната организация е провела 30 курса в 
Дартмур с над 300 млади престъпници. Данните сочат, че младите хора, които 
са участвали в курса, са по-малко склонни да извършат повторно престъпление. 
Сегашният процент на повторни престъпления на напусналите затвора 
престъпници, през първата година, е 65%, докато при тези, които са завършили този 
курс, е само 13.7%.

Връзка с проект ORIENT

По-голямата част от дейностите на „Airborne“ са трудни за прилагане в контекста 
на проект ORIENT. Въпреки това, идеята за смесване на ориентирането с други 
дейности, подобряващи меките умения на младите хора, може да бъде 
приложена.

Полезни връзки

https://airborneinitiative.org/about
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СПОРТЪТ, КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

Организация, изпълняваща добрата практика

МЦНОР – Международен център за насърчаване на образованието и развитието

Държава, година

Италия, 2015 г.

Целева група

Младежки лидери, младежки работници или представители на НПО, обществени 
центрове, младежки клубове, училища, местни власти или други обществени 
институции, неформални групи от млади хора

Преглед

Целта на дейността е да популяризира спорта, като образователен и социален 
инструмент, който е в помощ на младите хора, по отношение на техните 
житейски умения, отношение, ценности и социална интеграция (SALTO, Портал за 
Образователни Инструменти, 2014 г.). Проектът включва: ориентиране, игри в парка 
и сесии за обратна връзка. След края на обучението, участниците са способни да 
използват спорта, като инструмент за образователно и социално включване и да 
насърчават младите хора да използват своя спортен потенциал през целия си живот 
(напр. на работа, в училище, във формални и неформални дейности).

Връзка с проект ORIENT

Проект ORIENT също има за цел да обучи треньорите по вид спорт да използват 
ориентирането като инструмент. Следователно, могат да бъдат включени някои от 
елементите на този проект, чиито целеви групи са неправителствени организации, 
младежки клубове и др. Някои от полезните елементи са неправителствени 
организации, младежки клубове и др. Някои от полезните елементи са:

• Разходките и дебатът, засягащи темата за включването, които съчетават 
физическа активност и размисъл относно това какво означава социално 
включване;

• Експертната сесия, в която експерт по ориентиране може да даде на обучаемите 
по-ясна представа за ориентирането и да сподели своя опит.

Високото ниво на взаимодействие също е елемент, който може да добави стойност 
към проект ORIENT и да му помогне да изпълни целите си.

Полезни връзки

N/A
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ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩАТА 

Организация, изпълняваща добрата практика

Отбор Ориент и Алто Салсо, в сътрудничество с FISO

Държава, година

Италия, в момента

Целева група

Ученици от средните училища

Преглед

Благодарение на финансирането на Националната оперативна програма (НОП) 
2014–2020 г. „За училищата – умения и учебна среда“, са реализирани няколко 
проекта за ориентиране в различни училища на Палермо, особено в районите с 
по-голямо население на хора в неравностойно положение и с по-голям риск от 
отпадане от училище. Целта на проектите е децата да се ангажират в спортни и 
развлекателни дейности, насърчаващи положителния начин на живот и социалното 
включване.

След като преминат обучение, за това как да използват компас и как да разчитат 
топографска карта, учениците се включват в дейности, които им дават възможност 
да упражняват основните техники за ориентиране и да станат по-уверени с 
инструментите. След няколко сесии те могат да картографират училищните терени и 
да се движат в училищния двор или на открито. В края на годината учениците имат 
възможност да участват в Регионалното училищно първенство по ориентиране, на 
което присъстват средно 800 млади участника. За съжаление проектите спират по 
време на пандемията от COVID-19, заради затварянето на училищата.

Връзка с проект ORIENT

Интеграцията на ориентирането в училищната учебна програма показа значително 
подобрение в интердисциплинарните компетенции на учениците (тъй като 
ориентирането е свързано с множество академични дисциплини като география, 
математика, геометрия, природни науки) и меките им умения (комуникация, 
вземане на решения, лидерство, сътрудничество). Ориентирането повишава 
самочувствието и самоувереността на младите хора, като в същото време 
подобрява тяхното физическо и психическо състояние. Освен това, дейностите на 
открито помагат на младите хора да опознаят природата и да развият положително 
отношение към опазването ѝ.

Полезни връзки

https://www.fisosicilia.com/pronto-a-partire-il-23-campionato-scolastico-regionale/



21

СВЕТОВНО УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

Организация, изпълняваща добрата практика

MIUR (Ministry of Education) & International School Sport Federation 
МО (Министерство на Образованието) & Международната Училищна Спортна 
Федерация

Държава, година

Италия, 2017 г.

Целева група

Млади хора на възраст 14-20 години

Преглед

Световното училищно първенство в Палермо е най-голямото събитие по 
ориентиране, провеждано някога в Италия. В него участват около 1000 млади 
спортиста (на възраст 14-20 години), идващи от 27 европейски страни, 160 учителя и 
100 доброволеца. Събитието се провежда от 22 до 28 април 2017 г., а състезанията 
на средни и дълги разстояния се провеждат в природния резерват „Боско дела 
Фикуца“ в Сицилия.

Връзка с проект ORIENT

Световното училищно първенство в Палермо е невероятна възможност за 
насърчаване на включването и междукултурния обмен. Като част от програмата 
младите хора участват в „Междукултурния фестивал“, където всяка делегация 
организира щанд, за да представи и популяризира своята страна и култура чрез 
снимки и видеоклипове или като „представи вкуса“ на местните традиции (типични 
кулинарни специалитети, народни танци и др.) В последния ден участниците 
участват в „щафетата на приятелството“ в центъра на град Палермо. Това събитие 
е неформално състезание, в което млади хора от различни страни са обединени 
и трябва да открият начин да общуват, за да завършат състезанието. Акцентът 
е поставен върху сътрудничеството, а не върху състезанието, за да се насърчи 
културния обмен между участниците.

Полезни връзки

https://www.youtube.com/watch?v=Ug2u69Zu670
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МЛАДЕЖКА СТРАТЕГИЯ „ВСЕКИ МЛАДЕЖ Е ВАЖЕН“

Организация, изпълняваща добрата практика

Британска Федерация по Ориентиране

Държава, година

Великобритания, 2015 г.

Целева група

Млади хора на възраст 14-25 години

Преглед

Въпреки че ориентирането е по-популярно и широкоразпространено в 
Обединеното кралство, отколкото в другите европейски страни, слабото участие на 
младите хора е причината Британската федерация да обяви програма за набиране 
на младежи, ангажирани с ориентиране. Тази стратегия има за цел да предостави 
насоки и да помогне на клубовете по ориентиране да увеличат участието на 
младежите в ориентирането.

За да направи ориентирането по-привлекателно и достъпно за младите хора 
на всички нива, „Клуб по Ориентиране Южен Йоркшир“ – местният клуб по 
ориентиране за районите на Шефилд, Донкастър, Ротъръм и Барнсли – разработва 
серия от инициативи (напр. седмични групови сесии, месечни обучителни сесии, 
училищни турнири), насочени към стари и нови членове. Клубът успява да обедини 
юноши и възрастни, като насърчи родителите да се включат и да бъдат доброволци 
в клубовете по ориентиране. Програмата постига очакваните резултати, тъй като 
клубът вече има повече от 100 юноши – приблизително 40% от общия брой на 
членовете.

Връзка с проект ORIENT

Рамката на „Всеки Младеж е Важен“ включва съвети и предложения, които могат 
да бъдат адаптирани към местния контекст, за да се повиши участието на младите 
хора в дейностите по ориентиране. Ето няколко примера:

• Създаване на сътрудничество между училища (или младежки организации) 
и клубове по ориентиране, позволяващо на младите хора да преминат от 
младежки спортни дейности към любителско и професионално ориентиране;

• Предоставяне на възможности за забавление и изграждане на приятелства за 
младите хора, докато практикуват ориентиране (напр. младежки лагери);

• Предоставяне на безплатни обучителни сесии, както за младите хора, така и за 
техните семейства;

• Насърчаване и подкрепа на младите хора да се участва в разработването, 
организацията и изпълнението на дейности и проекти по ориентиране;

• Подкрепа на младите хора при създаването на клубове по ориентиране и при 
заемането на организационни позиции.

Полезни връзки

https://www.britishorienteering.org.uk/everyjuniormatters
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СОФИЯ: В ОБУВКИТЕ НА ЕДИН СОФИЯНЕЦ 

Организация, изпълняваща добрата практика

Яна Тур

Държава, година

България, от 2019 г. до момента

Целева група

Посетители и жители на София

Преглед

Цели опознаване на емблеми на градската среда по популярен сред софиянците 
маршрут за разходка. Участниците в нея получават карта с начертан маршрут, 
а на гърба на картата има снимки на детайли от известни и неизвестни 
забележителности, намиращи се по тази карта. Идеята е, че трябва да открият и 
познаят местата – загадки и да си направят снимка („селфи“) с тях. За да се признае 
задачата за изпълнена, трябва да покажат снимките на Инспектор (служител в 
Музея на София или Туристическия информационен център), който проверява 
снимките и  дава символична награда на участниците – сертификат.

Връзка с проект ORIENT

Играта цели опознаване на емблеми на градската среда по популярен сред 
софиянците маршрут за разходка.

Полезни връзки

IanaTour.com
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ПРОЕКТ „КОМПАС“

Организация, изпълняваща добрата практика

Българска Федерация по Ориентиране

Държава, година

Европа, 2020–2021 г.

Целева група

Елитни спортисти, треньори и учители

Преглед

Проектът „Компас“, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт, прилага на 
практика Творчески образователен модел, в чиято основа е включването на 
спортно ориентиране в учебната програма по физическо възпитание, география и 
биология в училищата. Основната цел на проекта е да разпространява и създава 
добри образователни практики чрез спортно ориентиране и да въведе Насоките 
на Европейския съюз за осигуряване на двойна кариера на професионалните 
спортисти. Резултатът от проекта ще бъде образователна програма по физическо 
възпитание и биология, съдържаща интегрирани модули за ориентиране, 
разработена съвместно с националните клубове и училища по ориентиране. Това 
ще докаже образователната стойност на ориентирането и ще даде на елитните 
спортисти нови възможности за реализация след края на професионалната им 
състезателна кариера.

Връзка с проект ORIENT

Често налице са трудности при съчетаването на спорта и образованието, особено 
когато са необходими усилени тренировки и състезания на високо ниво. По-
голямата част от младите хора, които се присъединяват към спортни клубове, 
отпадат по време на тийнейджърска възраст, тъй като се затрудняват да съчетаят 
обучението със спорта. Това е причината ориентирането да бъде професионален 
спорт, практикуван предимно от възрастни, с малък брой младежи, които участват 
в масовите събития. Целта на проект „Компас“ е да разработи нова възможност 
за двойна кариера за спортисти, която да им помогне да я започнат, развият и 
финализират докато учат. Премахвайки необходимостта да се избира между спорт 
или образование, проектът ще направи спортната кариера на учениците възможна.  

Полезни връзки 

http://compass.orienteering.bg/index/49-about.html

https://www.youtube.com/channel/UC9HQJLBFN4x6-xCY5iy4oEw
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ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ 

Организация, изпълняваща добрата практика

Клуб по Ориентиране „Вариант 5“

Държава, година

България, 2018 г.

Целева група

Ученици

Преглед

Целта на проекта е да запознае и ангажира колкото се може повече хора с 
ориентирането. Всеки клуб в страната има възможност да участва в този проект, 
който изисква картографиране на училище и включване на неговите ученици в 
обучение по ориентиране. Разработени/актуализирани са общо 24 карти.

Връзка с проект ORIENT

Интеграцията на ориентирането в училище може да вдъхнови повече млади хора 
да се занимават с него.

Полезни връзки

https://variant5.org/?page_id=2
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

Организация, изпълняваща добрата практика

Клуб по ориентиране „НСА – Сивен“, Национална Спорта Академия „Васил Левски“

Държава, година

България, 2017 г.

Целева група

Студентите от академията

Преглед

250 състезателя от 32 клуба от цялата страна участват в традиционната надпревара, 
проведена в района на град София, по повод седемдесет и петата годишнина 
на Националната Спортна Академия (22 и 24 април 2017 г.). Събитието създава 
допълнителна мотивация за младите състезатели да се подготвят още по-добре за 
състезанията и да се представят подобаващо.

Връзка с проект ORIENT

Възможността младите хора да бъдат вдъхновени и мотивирани да се занимават с 
ориентиране.

Полезни връзки 

https://www.nsa.bg/bg/competitions/id,898  
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ФОКУС ВЪРХУ 

МЕТОДОЛОГИЯТА
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ФОКУС ВЪРХУ МЕТОДОЛОГИЯТА

Този раздел съдържа анализ на методологиите, събрани от добрите практики и от документалното и теренното 

изследване. Методологиите, представени в този раздел, трябва да бъдат вдъхновението и основата за 

разработването на учебната програма на проект ORIENT, тъй като са адаптивни и приложими към дейности, 

основани на ориентиране, способни да насърчават социалното включване на младите хора.

Вид Описание

Прилагане чрез обучения 
и събития

Дейностите по ориентиране се осъществяват под формата на обучителни 
дейности и събития. Създавайки условия за практикуване на групови дейности 
на открито, ориентирането засилва работата в мрежа между членовете 
на общността. Например, един участник в изследването, част от гръцка 
спортна организация, съобщава, че организира състезания по ориентиране с 
бежанци и местни ученици, разделени по двойки, като по този начин създава 
обща основа, където уязвимите и неуязвимите лица си взаимодействат и 
сътрудничат. Създаването на малки групи от връстници може да предостави 
на младите хора възможности да се забавляват и да изграждат приятелства, 
докато практикуват ориентиране.

Сътрудничество 
с местни институции 
и неправителствени 

организации

Увеличаването на участието на млади хора с различен социален и етнически 
произход в спортни дейности е от основно значение за създаването 
на сътрудничество между училищата и клубовете по ориентиране. 
Преподаването на ориентиране в училище се счита за един от най-добрите 
начини за насърчаване на социалното включване на младите хора. Училището 
може да премахне някои от пречките и бариерите, пред които са изправени 
младите хора в неравностойно положение (например транспорт до и от 
спортните съоръжения, спортно облекло и оборудване и др.). В същото 
време, прилагането на иновативни спортни проекти в училище се оказва 
ефективно за намаляването на преждевременното напускане на училище. 
Като се има предвид потенциалът му да засили ученето и мотивацията, докато 
се комбинира с различни предмети, ориентирането може да бъде въведено в 
учебните програми по физическо възпитание.

Комбиниране на 
ориентирането с други 

образователни подходи

Според интервюираните, неформалното образование, съвместното обучение 
и ученето чрез правене са най-подходящите и ефективни образователни 
подходи за провеждане на спортни дейности с младите хора. Тъй като 
ориентирането е комбинация от практически и теоретични знания, много 
спортни треньори завяват, че използват предварително активиране на 
знанията, за да преподават ориентиране.

Адаптиране на дейностите 
според нуждите на 

участниците

Някои професионалисти съобщават, че прилагат едни и същи методологии 
за всички участници, независимо от техния социален произход, тъй като 
са установили, че обединяването на хората чрез спорт е добър начин за 
премахване на социалните бариери. За други, работата с хора, изложени на 
риск от социално изключване, изисква индивидуални подходи, индивидуално 
приспособяване и допълнителна подкрепа. По време на някои състезания 
правилата или оборудването могат да бъдат приспособени, за да улеснят 
спортистите с увреждания. Следователно участниците с увреждания могат 
да участват в масово състезание по ориентиране, както и в състезание, 
адаптирано единствено за тази конкретна група. С подходящо оборудване и 
специално разработени програми, всеки може да практикува ориентиране 
(Лангбайн, Блаш и Чалмърс, 1981 г.).

Адаптиране на дейностите 
според местния контекст

Сред вариациите, споменати от спортните треньори, можем да открием 
ориентиране под формата на лов на съкровища и ориентиране за 
популяризиране на туризма, адаптирано към възможностите на всеки местен 
контекст. 
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УРОЦИТЕ, КОИТО 

НАУЧИХМЕ
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УРОЦИТЕ, КОИТО НАУЧИХМЕ

От анализа на документалните и теренните изследвания и събраните добри практики става ясно, че участието 

в спорта се счита за полезно за развитието на младите хора, не само по отношение на физическото, но и 

по отношение на когнитивното, социалното и емоционалното здраве. Ориентирането се оказва ефективно 

средство за социално включване на уязвимите млади хора.

Според мнозинството интервюирани, за да се насърчи социалното включване на уязвимите лица, спортните 

дейности трябва да бъдат адаптирани специално към техните нужди. За да се осъществи това, обучителите, 

които работят с хора, изложени на риск от социално.

изключване, трябва да притежават съответните умения и да са преминали през подходящо обучение. 

Практикуването на ориентиране с млади хора изисква изучаване и планиране, както и специфични 

образователни подходи, подходящи за тях. При работата с младежи, от основно значение е постоянното 

преразглеждане, адаптиране и променяне на спортната програма, като се вземат предвид нуждите и 

интересите на групата. Младите хора искат преживяванията им да бъдат забавни, но и да имат цел. За 

да бъде актуален, спортът трябва да се свърже с по-широки интереси и приоритети. От тази гледна точка, 

ориентирането може да бъде свързано с много други дейности и да се прилага в безброй различни контексти.

Оказва се, че ориентирането е изключително ценен инструмент, който насърчава социалното включване, като 

в същото време предоставя възможности за маргинализираните и непривилегировани групи, като хората с 

мигрантски произход и хората, изложени на риск от дискриминация, да имат по-задълбочени познания за 

своята местна общност и да се интегрират в нея по-лесно. Ориентирането предоставя и възможност на хората 

с увреждания да покажат своите таланти и да се противопоставят на стереотипите.

Въпреки това, разпространението на ориентирането, като инструмент за социално включване идва със своите 

собствени предизвикателства. Едно от тях е недостигът на ресурси, тъй като спортните клубове и младежките 

организации често нямат експертния опит и финансовите възможности за осъществяване на този вид 

дейности. Това е причината треньорите по вид спорт и неправителствените организации да си сътрудничат, 

за да ангажират хората, изложени на риск от социално изключване. За да направят това възможно, те трябва 

да прилагат различни стратегии, като например:

Насърчаване на спортни дейности в градските предградия и бедните райони, тъй като близостта 

до уязвимите групи е ключов фактор за тяхното участие;

Сътрудничество с местни институции и обществени организации, за да се достигне до младите 

хора в неравностойно положение и да се доближат до спорта.

За да обобщим – ако практикуващите работят заедно, е по-вероятно младежите да се радват на положителни 

резултати чрез спорт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данните от анализа на добрите практики сочат, че ориентирането може да помогне на младите хора да 

развият различни умения за вземане на решения, лидерство и работа в екип, като същевременно повишават 

самочувствието си и се социализират. Уменията, които ориентирането развива, са дълбоко свързани с целта 

за създаване на приобщаващи общества.

Ориентирането може да играе решаваща роля при опознаването на местните реалности в различните страни 

и при създаването на чувство за свобода и положителна промяна на местно ниво. Чрез практикуването на 

ориентиране младите хора могат да видят местната си среда под нова светлина и да я приемат, като място 

за споделяне и съвместна работа, за да бъдат постигнати общи цели, като по този начин положат основата за 

създаването на по-приобщаващи общества.

Ориентирането може да улесни треньорите по вид спорт и местните неправителствени организации, като 

подобри техните способности за изграждане на общност и им предостави нови инструменти и методологии 

за ангажиране и интегриране на младите хора в обществото. Идеята, която проект ORIENT подкрепя и неговия 

двоен подход, насърчаващ спорта и активния социален живот, се очаква да засилят социалното включване и 

сплотеността във всички участващи страни.

В заключение, изглежда, че ориентирането има огромен потенциал да подсили социалните връзки 

между различните социални и културни групи – насърчаване на участието и повишаване на чувството за 

принадлежност към споделена общност – и има капацитета да насърчи социалното включване на уязвимите 

млади хора.
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ORIENT: ЕКИПЪТ

ЦЗИИИ

Координатор

ЦЗИИИ е Европейски център за изследвания и инициативи със седалище в 

Палермо, Сицилия. Центърът е основан през 2001 г., вдъхновен от работата 

и теориите на социолога, активиста и учителя Данило Долси (1924–1997г.).

www.cesie.org

ЦСДИ – ЦЕНТЪР АЗ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНОВАЦИИ 

ЦСДИ – Центърът за социални дейности и иновации е разположен в Атина 

и е неправителствена организация с повече от четиридесетгодишен опит в 

подкрепата на уязвими групи.

www.kmop.gr 

СУС АВСТРИЯ – СВЕТОВНА УНИВЕРСИТЕТСКА СЛУЖБА В АВСТРИЯ (СУС АВСТРИЯ)

Световната университетска служба в Австрия, разположена в Грац, е 

отдадена на насърчаването на човешкото право на образование, основано 

на академична свобода и университетска автономия. Днес организацията 

има регионален фокус върху страните от Югоизточна и Източна Европа и 

има клон в Прищина.

www.wus-austria.org 
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SARAJEVO SUSRET KULTURA/СРЕЩА НА КУЛТУРИТЕ В САРАЕВО

Среща на културите в Сараево е неправителствена организация, създадена 

през 2012 г., за да насърчи разнообразната култура на Босна и Херцеговина 

в и извън границите ѝ. 

http://smoc.ba/en 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (ЦСИ)

Центърът за социални иновации е организация за изследвания и развитие, 

фокусирана върху насърчаването на социални иновации, които могат 

да повлияят положително на местните, регионалните, националните и 

световните организации.

www.csicy.com 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и 

е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и 

повишаването на спортната култура в България.

www.bulsport.bg 
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