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Изграждането на по-справедливи и 
приобщаващи общества е все 

по-нарастващо предизвикателство за 
младите хора, които не разполагат с 

конкретни инструменти за устойчиво 
социално включване и изграждане на 

общности. 

Проект ORIENT- Младите изследователи 
преоткриват местните общности чрез 

дейности по ориентиране, ще насърчи 
социалното включване на уязвимите 

млади хора чрез дейности по 
ориентиране, споделяне и откриване на 

техните градски и естествени местни 
контексти, история и културно наследство.

 Проект ORIENT ще подобри връзката и 
мрежата на членовете на дадена общност 

чрез съвместен творчески подход при 
създаването на маршрути за ориентиране, 

като по този начин ще бъдат насърчени 
по-приобщаващите общества, усещането 

за активност и положителните промени на 
местно ниво.

Проект ORIENT има за цел да създаде 
възможности, за млади хора и други 

членове на обществото, за развиване 
на нови умения и изграждане на 

социални взаимоотношения чрез 
дейности по ориентиране;

Проект ORIENT ще увеличи 
способностите за насърчаване на 

участието и споделените ценности на 
треньорите по вид спорт и 

представителите на 
неправителствени организации;

Проект ORIENT ще повиши 
осведомеността сред местните 

общности, заинтересованите страни 
и отговорниците за политики 

относно силата на спорта като 
инструмент за включване, с цел 

насърчаване на солидарността и 
участието, както и политиките на 

сближаване и включване.

АНТОЛОГИЯ ORIENT:   
добри практики, инструменти и 

методологии, които използват 
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 партньорските държави, 
треньори по вид спорт, представители на 

неправителствени организации и млади 
хора чрез картографиране;.

ORIENT МАНИФЕСТ: 
с резултатите и препоръките относно 

потенциала на ориентирането за социално 
включване.
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