CITISPYCE – Противопоставяне на
неравенството
чрез
иновативни
социални практики от и за младежите в
градовете в Европа

Combating
Inequalities
through
Innovative Social Practices of and for
Young People in Cities across Europe –
CITISPYCE

Проектът се основава на съществуващите
изследвания,
които
показват
диспропорционално
отражение
на
икономическата криза върху младите хора
в Европа, включително и значително повисоки нива на безработица и заплаха за
загуба на социалните придобивки,
ползвани от предишни поколения.
За да анализира иновативнитие социални
практики, които съществуват сред
маргинализираните групи и по-специално
сред младежите, проектът обръща
специално внимание върху променения /
променящ се демографски профил на
големите градски центрове в 10 държави
от Европейския съюз, които могат да се
характеризират
като
„извънредно
многообразни”. По този начин в анализа
се съчетава опитът на установените
малцинствени групи и техните млади
поколения с този на новопристигащите
мигранти, които се съсредоточават
предимно в големите градове на Европа.
Изследователи и експерти от 10 големи
европейски града обединяват усилията си
в
рамките
на
тригодишен
интердисциплинарен и мултисекторен
проект да проучат текущата ситуация по
отношение на социалните иновации,
противопоставящи се на неравенството,
изпитвано от младите хора. Фокусът е
съсредоточен върху тези, ощетявани
поради етническия си произход, културен
опит,
местожителство,
семейна,
образователна и икономическа среда.
Сред целите на проекта е и да се тестват
възможностите за пренасяне на успешни
местни модели на иновативни практики,
за да се развият нови политически
подходи в борбата с неравенството сред
младежите в Европа.
Ключови цели:
 Да се проучат съществуващите
политики
и
практики
срещу
неравенството и степента, в която те

The project builds on existing research that
shows the disproportionate impact of the
economic crisis on young people across
Europe, including in excessively high levels
of youth unemployment and threats to the
social provision enjoyed by previous
generations.
In assessing innovative social practices that
exist among marginalised groups and young
people in particular, the project will pay
particular attention to the changed/changing
demographic profile of large urban centres
within 10 EU cities that can be characterised
as ‘super diverse’. This brings into the
analysis the experience of settled minority
ethnic groups and the emergent generations
of minority ethnic youth, as well as newly
migrant communities who tend to be
disproportionately concentrated in postindustrial urban centres of EU cities.
In order to address these important issues,
experts and practitioners from 10 EU cities
will work on a three year multidisciplinary,
multisectoral programme to examine the
social innovation against inequalities faced
by young people, particularly those
disadvantaged by ethnic origin, cultural
background, area of living, family and
educational and economic situation. It will
also test the transferability of local models of
innovative practice in order to develop new
policy approaches to combat youth
inequalities across Europe.
The project focuses both on ‘bottom up’
innovation (self-generated activity of young
people to challenge economic and social
barriers) and ‘top down’ innovative
responses (local government and other
stakeholders, e.g. NGOs) to the changing
needs of disadvantaged young people.
Key objectives:
 To examine the current state of play with
regards to policy and practice aimed at
tackling inequalities, the extent to which













отговарят
на
променящия
се
демографски облик на големите
градове в Европа и показват
променящи се структурни мерки като
социалните иновации, отнасящи се за
младите хора;
Да се разбере по-добре как и доколко
публичните структури в Европа са
иновативни в преодоляването на
проблемите на уязвимите младежки
групи и какви политики са нужни, за
да се наложат социалните иновации в
публичната сфера;
Да се очертае променящата се
демографска
картина
на
неравнопоставеност в съвременните
големи градове в Европа и поспециално новите предизвикателства
пред младежите, поставени в понеизгодна позиция поради етническия
си
произход,
местожителство,
семейна,
образователна
и
икономическа среда;
Да се разкрият различните стратегии
за управление и преодоляване на
неравенствата, които са се появили и
се появяват след младежите на възраст
между 16 и 24 години, особено в победните квартали на големите градове.
Така ще се анализира потенциалът на
възможните политики за по-ефективна
обществена подкрепа в Европа след
кризата;
Да изследва до каква степен тези
практики могат да се определят като
социални иновации и да се проучат
начините, по които определени
стратегии могат да се пренесат в други
области в Европа;
Да се разработи подход към
политиките и да се отправят
препоръки за начините, по които
инициативите сред младежите могат
да се подкрепят от експертите и така
различните практики да се приложат
на местно, национално и европейско
ниво, за да се използват социалните
иновации
в
борбата
срещу
неравенството;
Да допринесе към осъществяването на













these register the changing demographic
landscape of inequalities as manifested in
large urban centres of EU cities today
and show evidence of a changing
structural response involving social
innovation, particularly towards young
people;
To gain a better understanding of how
and to what the extent the public sectors
of Member States innovate in dealing
with the issues facing disadvantaged
young people and what policy responses
may be needed to enhance social
innovation in the public sector;
To map the changing demographic
landscape of inequalities in large urban
centres and the particular challenges
facing young people disadvantaged by
reason of ethnic origin, cultural
background, neighbourhood, family and
educational and economic situation;
To uncover the various strategies for
navigating, surviving and overcoming
inequality that have emerged, and are
emerging, among young people aged 16
to 24, particularly in deprived parts of
large cities, analysing their potential for
providing more effective and efficient
social support in post-crisis Europe;
To examine the extent to which these
strategies might be regarded as socially
innovative and explore ways in which
such strategies might be transferable to
contexts across Europe and could be
scaled up from city to transnational level;
To develop a policy approach and make
recommendations as to how bottom up
initiatives might be encouraged by
stakeholders and thus help shape the
formal practices of policy making and
implementation at local, national and
European levels of measures to support
social innovation to combat inequalities;
To contribute to the delivery of the goals
of the European Platform against Poverty
and to assist in moving towards the goals
set out in the European Commission’s
Innovation Union and Europe 2020
strategies, particularly the use of social
innovation to find smart solutions in post-

целите на Европейската платформа
срещу бедността и на целите,
формулирани
от
Европейската
комисия в стратегиите Иновативен
съюз и Европа 2020, по-специално в
използването на социалните иновации
за намирането на разумни решения в
Европа след кризата за по-ефективна и
ефикасна обществена подкрепа.

crisis Europe.

