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Шест стъпки към глобално гражданство

Спасителен план

Стъпка: Четвърта - Търси решения!

Време: 1 час

Изисквания за пространство и материали:

•  Стая, която позволява седене в кръг, местене и работа в малки групи;
•  Копия от Плана за дейности (приложен);
•  Маркери, моливи/химикали;
•  Постери.

Описание на упражнението:

Участниците вече са решили каква инициатива ще предприемат. 

1. Помолете участниците да визуализират тази инициатива заедно на лист хартия 
– оставете ги да нарисуват или напишат как си я представят (колкото се може по-
детайлно) и какво ще се промени, когато я изпълнят. 

2. След това помолете участниците да помислят и да споделят планове, които са правили 
преди – или индивидуално, или в групи (приятели, роднини, семейство). Нека споделят 
какъв е бил техният опит и дали техните планове са проработили и защо. 

3. Помолете участниците да се преместят в едната част на стаята и да залепят 
визуализираното от тях на отсрещната стена. Кажете им, че има блато между тях и 
инициативата, и че могат да го прекосят само със стабилна пътека, която се състои от 
задачите, които трябва да изпълнят като подготовка за своята инициатива. Направете 
препратки към някои от примерите, които те са дали в предишни опити за планиране. 

4. Разделете участниците на малки групи и им дайте няколко копия от Плана за дейности 
(приложен). Всяка група трябва да работи по своят набор от стъпки, за да достигне 
финалната цел. Трябва да оставят частта „Отговорен“ празна за момента. 

5. Когато групите са готови, ги помолете да представят работата си – докато презентират, 
трябва да поставят стъпките на пода от едната до другата страна на стаята 
хронологично. Накрая трябва да има няколко паралелни пътеки, свързващи участниците 
и тяхната инициатива.

6. Обсъдете заедно кои стъпки са задължителни и дали нещо липсва. Махнете повтарящи 
се стъпки и добавете още, ако е нужно. Накрая трябва да има само една пътека (най-
добре ще е тя да включва стъпки от различни групи). След като всички дейности 
са съгласувани, задайте роли и отговорности заедно, включвайки хора от цялата 
група. Накрая помолете доброволци да препишат стъпките на постер или виртуален 
документ.

7. Дискутирайте и осмислете заедно процеса, ако е нужно.

Допълнителни коментари: 

За да подсилите технологичния аспект, помолете доброволец да сложи плана за дейности във 
виртуален документ, споделен с всички (например Google Drive) или във Фейсбук група (в този 
случай би било по-добре, ако планът е визуализиран като снимка вместо като текстов документ). 
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Приложение: План за дейности

Какво трябва да се 
направи?

Докога трябва да се 
направи?

Кой ще го направи?


