
България!
Набирането на доброволци в България продължи до 25 февруари.
За да достигне до повече хора, мисията и целите на проекта бяха 
публикувани в платформата Time Heroes, Facebook и представени 
пред определени специалности на Софийския университет.

Първата онлайн среща с новозаписаните млади посланици се проведе 
на 13 март, в която взеха участие 5 млади и мотивирани млади хора.
Целта на срещата беше многофункционална: да се срещнат помежду си, 
да се срещнат с екипа на проекта, да се запознаят с проекта DIGITOL.
Темата ФАЛШИВИ НОВИНИ беше обхваната - всички участници бяха 
активно включени в дискусия, за да споделят знания и опит, да изразят 
своите виждания и да дебатират.

26 март е датата, на която всички - млади посланици и обучители се 
срещнахме за планиране на следващите стъпки от програмата за 
обучение и обсъждане на програма за изграждане на капацитет.

ИТАЛИЯ!
10 италиански млади посланици изградиха твърдо ядно от връстници, 
които активно участват в Академията за цифрово електронно обучение, 
като обменят мнения в раздела Форум и изпълняват възложените 
задачи, както и в планираните срещи с обучителите на DIGITOL.
Третата онлайн среща на живо се проведе на 26 февруари 2021 г. Темата 
беше „Реч на омразата“.

Младите посланици работеха в малки групи и споделяха личен опит с 
речта на омразата, а в пленарна зала за докладване на работата си те 
доведоха до много интересни и стимулиращи дискусии по случаите на 
реч на омразата и тяхната класификация.
Обучителите обясниха, че речта на омразата може да бъде 
класифицирана по:

съдържанието и тона на израза;
намерението на лицето, отговорно за изразяването;
целите или потенциалните цели, контекстът и въздействието, или 
потенциалното въздействие.

Младите посланици предположиха, че речта на омразата се влияе и от 
историческия момент, в който живеем, напр. предполага се, че може би 
вербалната дискриминация срещу веганите ще бъде класифицирана 
като език на омразата според съвременните специфични чувства и 
вярвания.
Срещата е записана и е качена в Digital Academy, за да могат младите 
посланици, които не са успели да присъстват този ден, и 
заинтересованите да могат да я гледат отново.
Модул 4 медийна грамотност / Фалшиви новини и дезинформация беше 
организирана (виртуална) филмова вечер. Обучителите на DIGITOL 
поканиха младите посланици да гледат документален филм, наречен 
„Производствено съгласие“. Филмът е базиран на забележителната 
книга на Ноам Чомски и Едуард С. Херман „Производствено съгласие: 
Политическата икономия на масмедиите“ и ние горещо го 
препоръчваме и на нашите читатели.
Модул 5 ще бъде фокусиран върху работата между поколенията и е 
предвиден на 9 април 2021 г.
Филмът можете да намерите тук - на английски език и тук с италиански 
субтитри. Това ще бъде една от темите на четвъртата среща, планирана 
за 19 март.
До края на април (19 и 20 април 2021 г.) обучители и млади посланици 
ще се срещнат за последните двудневни сесии от Програмата за 
обучение на обучителите и за основите на обучението и улесняването, 
за разработването на програма за изграждане на капацитет за възрастни 
хора и разработването на пилотни проекти , което ще се извършва от 
младите посланици и възрастните заедно от септември нататък.

Германия!
В Германия провеждаме редовни обучения за обучение на обучителите, 
от януари, всеки понеделник късно следобед по 1,5 часа всеки. Младите 
посланици са научили за проектирането на сесии и фасилитирането на 
онлайн програми за обучение.

По-специално младите посланици са подготвили и провели 
„тренировъчна сесия“ по темата за „филтърния балон“, в която 
присъстваха 6 възрастни. Сесията отне час и половина, от които 1 час 
беше изцяло проведен от нашите млади посланици. Те изнесоха 
презентация, включиха възрастните с въпроси по темата и обсъдиха с 
тях в края на интерактивната си презентация.

Тази сесия имаше голям успех и помогна на посланиците на младите 
посланици да разберат по-добре интересите и нуждите от обучение на 
възрастните и след това те успяха да усъвършенстват планирането си за 
следващи сесии.

Освен това младите посленици сега започват работа по изготвянето на 
пълния график на програмата за изграждане на капацитет и се надяваме 
да имаме готов цялостен проект до края на април.

Гърция!
Десет силно ангажирани и мотивирани млади посланици от Гърция 
продължават пътуването си в Digitol. Те се срещат всяка събота със 
старшите обучители в продължение на три часа и са участвали в четири 
допълнителни сесии.

Чрез подходи на участие и интерактивност те обхващат проблемите на 
фалшивите новини и дезинформацията, правата на човека и 
стереотипите като цяло и как те ни влияят, но също така и стереотипите, 
свързани с възрастта. Освен това те са работили по въпроси и дейности 
между поколенията, както и върху основния въпрос, свързан с обучение 
в по-късен етап на живота, което означава как възрастните хора учат, 
какви са техните образователни потребности и как да се справят с тях.

Очаква се сесиите за обучение на обучители да приключат до края на 
април, когато младите посланици ще бъдат оборудвани и добре 
подготвени за изграждане на капацитет и разработване на пилотни 
проекти, които ще последват.
Досега оценката на програмата за обучение и на старшите обучители от 
Младите посланици показва, че те са много доволни от обучението, 
намират интервенциите за полезни, интересни и добре организирани. 
Единственото затруднение е фактът, че всичко се провежда онлайн 
поради ограниченията на Covid-19.

През погледа на нашите млади посланици в Гърция

Младите посланици са сърцето и душата на проекта DIGITOL. Като 
доброволно отделят времето си и споделят свежи идеи и перспективи, 
те правят всичко възможно!
Ето няколко мисли за влиянието на DIGITOL според собствени им думи.

„Научих за проекта от най-добрия си 
приятел и мога да кажа, че веднага се 
заинтересувах. Обичам да помагам на 
околните с каквото мога, особено на 
уязвими групи. Полезно е да се науча да 
различавам фалшивите новини и да 
използвам правилно Интернет, за да 
помогна на колкото се може повече хора 
чрез програмата. За мен е важно 
бенефициентите да са възрастни хора, 
които често имат проблеми с фалшивите 
новини. Радвам се, че взех участие, 
защото дори отдалеч нашите инструктори 
намериха начин да го направят по 
приятен, ползотворен и възможно 

най-интерактивен начин! “ 
Марта Турлида, 20-годишна.

„Чух за програмата от един от петимата 
инструктори. Харесах темата, изглеждаше 
много интересна и ми хареса фактът, че ще 
бъде интерактивна. За съжаление, поради 
covid-19, срещите не се провеждат 
присъствено, но все пак са интересни! На 
всяка среща всички сме нетърпеливи да 
научим нещо ново, нещо креативно! 
Радвам се, че ми беше дадена възможност 
да се справя с проблема с фалшивите 
новини, да се срещам и да си сътруднича 
толкова добре с други млади хора, но 
най-вече да помогна на хората на възраст 
над 55 години да могат да разберат дали 
новините / информацията са верни или не, 
нещо много важно в днешно време. " 
Катерина Плагу, на 19 години.

„Програмата ме привлече от първия миг, 
защото никога не бях мислил за нещо 
подобно. Тоест, да научите как работят 
фалшивите новини, как да проверите 
валидните новини и най-накрая и 
най-важното, как да помогнете на 
възрастните хора, за да могат да получат 
най-добрата и вярна информация. 
Участието в Digitol е красиво 
преживяване и с помощта на нашите 
учители се научаваме да работим 
методично и точно, за да постигнем целта 
си, т.е. правилната информация. Вярвам, 
че целта на програмата е много важна, 
защото за съжаление живеем в епоха, в 
която дезинформацията се „предава“ с 
бързи темпове. В резултат на това дори 
точните новини и информация се губят в 

хаоса на фалшивите новини. "
Манос Никитакис, на 23 години

„Digitol е програма, която ни помага да 
променим начина, по който гледаме на 
новините и да мислим критично за тях. 
Ежедневието ни е пълно с медии като 
Интернет или телевизия; получаваме 
много информация всеки ден, без да 
преценяваме или дори да се зачудим дали 
всичко, което четем или чуваме, е вярно. 
Digitol е програма, която ни помага да се 
чудим дали нещо, което прочетем или 
видим, е вярно, има ли невярна 
информация в новините и ако да, да 
помислим какво стои зад нея и защо е 
написана лъжа: просто за грешка ли 
говорим , просто невярна информация 
или това е умишлено публикуване на 
фалшиви новини?
И накрая, DIGITOL е програма, която 
представя и информира за новините и за 
начина, по който трябва да имаме 
критично отношение към тях, нещо, което 
всеки информиран гражданин трябва да 
знае, което трябва да бъде преподавано 
през нашите ученически години. “
Артемида Полимеропулу, 21-годишна.

Права на човека за възрастни хора

Въпросът за правата на човека е еталон на проекта Digitol. Нашият 
партньор AGE Platfrom Europe има няколко много интересни 
забележки по отношение на човешките права на възрастните хора, 
действителната целева група на програмата.

Възрастните хора са силно засегнати от COVID-19. Но техните 
предизвикателства не са уникални или изключителни за 
продължаващата криза. Както заяви през м. Май, 2020 г. върховният 
комисар на ООН по правата на човека:

 „Тази криза разкри и често се усилва с         много 
предизвикателства, пред които са изправени възрастните 
хора от години, като дискриминация въз основа на 
по-напреднала възраст, липса на социална защита и достъп 
до здравни услуги, липса на автономност и участие във 
вземането на решения, и риск от насилие, пренебрегване и 
малтретиране. “

Въпреки че възрастните хора са много разнородна група, те се 
сблъскват с различни предизвикателства на правата на човека въз 
основа на тяхната възраст. Недостатъкът на старостта не е резултат само 
от съществуващите неравенства, които, когато се пренасят в 
напреднала възраст, се усилват. Предразсъдъкът към остаряването е 
допълнителен слой неравенство, който пресича категориите клас, пол, 
раса и увреждане.

Както е обяснено в първия глобален доклад на ООН за възрастта, който 
стартира на 18 март 2021 г., възрастта е комбинация от това как мислим 
за възрастта (стереотипи), как се чувстваме по отношение на възрастта 
(предразсъдъци) и как се държим по отношение на възрастта 
(дискриминация).
В Европа всеки трети от докладите е бил обект на възрастта. Над 40% от 
европейците възприемат дискриминацията поради старост (на възраст 
над 55 години) като „много“ или „доста“ широко разпространена в 
тяхната страна. Предразсъдъкът към остаряването е културно залегнал 
в обществото, по подобен начин на сексизма, способността, расизма и 
други форми на потисничество. Но е особено трудно да се преборим с 
предразсъдъкът по отношение на възрастта, тъй като той е коварен, 
често косвен и по-приемлив в обществото от дискриминацията на други 
основания.
COVID-19 разкри по остър начин как възрастта може да доведе до 
сегрегация, пренебрегване, злоупотреба и дори смърт. Но 
предразсъдъкът към остаряването има сериозни последици както за 
възрастните хора, така и за обществото като цяло извън настоящия 
контекст на пандемията. Изследванията показват, че възрастните хора 
с негативно отношение към стареенето може да живеят със 7,5 години 
по-малко от тези с положителна нагласа. Доказано е също, че 
предразсъдъкът към остаряването причинява сърдечно-съдов стрес, 
понижени нива на ефективност и намалена производителност. 
Предразсъдъкът към остаряването прави възрастните хора уязвими към 
пренебрегване и малтретиране. Проучванията също така показват, че 
поради възрастта, малтретирането и други нарушения на правата на 
човека срещу възрастните хора, по-специално възрастните жени, са 
недостатъчно докладвани.

Предразсъдъкът към остаряването е основна бариера пред 
разработването на добри политики. Проблематизирането на 
възрастните хора като „уязвими“ или изравняването на влошеното 
здраве със старостта не позволява прилагането на политики, които 
използват потенциала на възрастните хора. Произволни възрастови 
ограничения могат да се видят в области като работа, образование, 
здравеопазване и грижи, ипотеки, застраховки, брак и наследство, и др. 
Тези ограничения често имат дълбоко изключващи ефекти. Например 
липсата на достъп до застраховка може да блокира възможности дори 
за доброволен труд. Задължителната възраст за пенсиониране и 
изключването от образование и обучение се превръщат в омагьосан 
кръг на дългосрочна безработица, ниски пенсионни доходи и бедност. 
Възприемането на възрастните хора като тежест също обезценява 
работата на хората, които се грижат за тях. Следователно 
предразсъдъкът спрямо остаряването затруднява инвестирането в 
грижи и подобряването на статуса и условията на труд на 
болногледачите.

Неотдавнашно проучване на Службата на Върховния комисар по 
правата на човека на ООН показа, че поради възрастта правата на 
възрастните хора систематично се подкопават и няма достатъчно 
правна защита за справяне с подобни нарушения. Международното 
право по правата на човека (което означава конвенции на ООН, 
декларации и други инструменти) поддържа пристрастията и 
предразсъдъците на базата на по-напреднала възраст. Той говори за 
„проблема със стареенето“ и изобразява възрастните хора като 
„крехки“ и „зависими“. Съществуващите норми широко използват 
термина „възрастни хора“ и са прекалено фокусирани върху нуждите, за 
разлика от потенциала на възрастните хора. В сравнение с други 
основания за дискриминация, стандартите за правата на човека 
позволяват много по-широка свобода на преценка да се приемат 
дискриминация, ограничения и сегрегация въз основа на старост. 
Съществуващите норми се отнасят до упражняването на правата на 
човека „възможно най-дълго“, за разлика от „на равна основа с 
другите“. Настоящата международна рамка има пропуски и ограничения 
и не успя да разшири върху възрастните хора същите гаранции за 
правата на човека, каквито имат всички останали в обществото.

Докато дискриминацията и неравенствата на основата на старостта 
остават толкова често срещани, докато възрастните хора се оценяват 
по-малко, изключват се от необходимото здравно лечение, изоставят се, 
оставят се да умрат, подлагат се на насилие и злоупотреба, правата на 
човека не могат да бъдат справедливо упражнявани в по-късна възраст. 
На този фон AGE Platform Europe стартира кампанията 
#EULeadsTheRally, която призовава ЕС и неговите държави-членки да 
подкрепят активно разработването на конвенция на ООН, която ще 
гарантира еднаквото упражняване на правата на човека за всички 
възрасти.

Нова конвенция на ООН има трансформиращ потенциал, който може да 
насочи бъдещите действия. Тя би осигурило по-богата, по-ясна и 
достъпна интерпретация на универсалните права. Това би 
предизвикало динамика на промяна, която в противен случай може да 
не се случи или да не е с нужното темпо. Конвенцията ще подобри 
възможностите на гражданите и гражданското общество да държат 
правителствата отговорни и да имат достъп до средства за защита. Това 
също би разрешило съществуващата некоординирана и 
непоследователна ангажираност с проблемите на възрастните хора чрез 
насърчаване на систематично интегриране на правата на човека в 
по-напреднала възраст.
За да научите повече за това как да подкрепите глобалното движение 
за еднаква защита на нашите човешки права, когато сме по-възрастни, 
натиснете тук или се свържете с Нена Георганци.

Проектът DIGITOL търси участници!

Ако сте над 55-годишна възраст и се интересувате от проблема с 
изкривената информация, дезинформацията и злоупотребата с 
информация онлайн, и разбирането на медиите, новините и 
журналистиката, ако искате да увеличите своите дигитални и медийни 
умения, и сте готови да работите с по-млади хора в междукултурна и 
междупоколенческа среда, тази програма може да е точно за вас!

За да научите повече за DIGITOL и да кандидатствате, щракнете тук 

Новини от нашите партньори

www.digitol.eu

https://digitol.eu/bg/call-for-older-adutls-blg/
https://www.youtube.com/watch?v=EuwmWnphqII
https://www.youtube.com/watch?v=BVoJMtbgNSw
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25879&amp;LangID=E
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-832261.pdf
https://www.age-platform.eu/age-secretariat
https://www.age-platform.eu/special-briefing/human-rights-are-all-ages-time-eu-lead-rallying-un-convention
https://www.age-platform.eu/special-briefing/human-rights-are-all-ages-time-eu-lead-rallying-un-convention
www.digitol.eu

