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ARMOUR: Срещу социалната 
поляризация, причинена от 

възприемането и разпространението 
на екстремистки идеологии, чрез 

създаване на интердисциплинарен 
модел на обучение 

 

Проектът ARMOUR, финансиран чрез Фонда за вътрешна сигурност – Полиция, 
изследва нов модел на обучение в помощ на практикуващите експерти в 
борбата срещу радикализацията и насилствения екстремизъм. Моделът не 
само дава специфично ноу-хау, но и предоставя конкретен инструментариум, 
чрез който да се създават, тестват и насърчават поведенчески и 
комуникационни стратегии. Експерименталните креативни лаборатории ще 
бъдат насочени към коригиране на реакциите към възприети или реални 
оплаквания и насърчаване на устойчивостта на факторите за стимулиране 
или отдръпване при екстремистките идеологии. За постигане на поставените 
цели бяха проведени серия от интервюта и фокус групи с национални експерти 
от Испания, Италия, Гърция, Малта, Холандия, Румъния и Австрия. 

 

Проект ARMOUR, 24 септември – В периода април-юли 2019 г., екипът по проекта 
ARMOUR („Радикален модел за укрепване на младежкото съзнание“) проведе серия 
от интервюта и фокус групи с национални експерти в седем европейски държави 
(Испания, Италия, Гърция, Малта, Холандия, Румъния и Австрия). 
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По време на интервютата партньорите по проекта се срещнаха с над 70 учители, 
изследователи, социални и здравни работници, представители на разследващите 
органи, медиатори, консултанти, юристи, доставчици на социални услуги и експерти 
в областта на радикализацията и насилствения екстремизъм, изследвайки три 
основни групи проблеми: протоколите, използвани за идентифициране, 
комуникация, намеса и/или смекчаване при екстремистки идеологии; факторите, 
които водят до радикализация; и мерките и факторите за изграждане на устойчивост. 

Фокус-групите от своя страна бяха насочени към представители от организации, 
специализиращи по въпросите на радикализацията и насилствения екстремизъм, и 
правоприлагащите органи. Повече от 60 експерти участваха в обсъжданията на 
съществуващите инструменти, услуги, протоколи, програми, стратегии и политики и 
идентифицираха предизвикателствата, нуждите, необходимите умения и препоръки 
към практикуващите в тези сфери, с цел създаване на ефективни програми за 
превенция и намеса при непълнолетни и младежи. 

Резултатите от изследванията потвърдиха необходимостта да се работи не само на 
индивидуално, но и на общностно ниво. Редица умения се откроиха като особено 
необходими и значими за предотвратяване на процесите на радикализация, като 
например, способността за критично мислене, уменията за правилно интегриране в 
групи и адаптиране към груповата динамика, способността за решаване на 
ежедневни проблеми, специфични емоционални умения. Ето защо моделът на 
интервенция, който ARMOUR проектира, се фокусира върху засилване на 
критическото мислене, овластяване на индивида и общността, емоционална 
устойчивост и подкрепата в рамките на общността. Проектът има за цел да надгради 
експертизата на отделните лица и представители на гражданското общество и 
публичния сектор, за да развитие тези интердисциплинарни теми в публичния 
дискурс и по този начин да подпомогне заглушаването на екстремистките гласове в 
медийното пространство и да способства за подобряването на социалната кохезия в 
рамките на естествените различия. 

Следващият етап по проекта е създаването на експерименталните лаборатории с 
фокус върху разработването и тестването на умения за изграждане на капацитет на 
индивида и специфични социални умения, като: 

• социална компетентност (отзивчивост, концептуална и интелектуална 
гъвкавост, грижа за другите, добри комуникационни умения, чувство за 
хумор); 

• решаване на проблеми (способност за абстрактно мислене, подлагане на 
рефлексивна преценка, умения за критично мислене, способност за 
разработване на алтернативни решения в проблемни ситуации); 
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• емоционална компетентност и изграждане на самостоятелност (изграждане 
на чувство за самостоятелност, ефикасност, висока самооценка, контрол върху 
импулсивно поведение, планиране и поставяне на цели, вяра в бъдещето); и 

• посредничество и преговори (групово решаване на проблеми и постигане на 
консенсус, базови практики в група, стратегии за реакция при тормоз). 

Експерименталните лаборатории са предназначени за общо 125 професионалисти от 
шест държави – Италия, Малта, Гърция, Испания, Румъния и Холандия, и са 
планирани да стартират в началото на 2020 г. 

За повече информация, може да посетите интернет сайта на проект ARMOUR на 
адрес: https://armourproject.eu.  

 

Проектът „Радикален модел за укрепване на младежкото съзнание“ – ARMOUR, 
адресира поляризацията на обществото, причинена от възприемането и 
разпространението на екстремистки идеологии, чрез създаване 
на интердисциплинарен обучителен модел, който да подпомага отделни лица или 
общности да развиват устойчивост към идеологии и поведение, характерни 
за насилствения екстремизъм. ARMOUR търси икономическа ефективност и 
достъпност за този модел, като се фокусира не само върху естеството на самия 
модел, но и върху начина, по който се прилага. 

Зад реализацията на ARMOUR (01/2019 - 12/2020) стои консорциум, съставен от 9 
организации от 8 различни държави: Австрия, България, Гърция, Италия, Малта, 
Холандия, Румъния и Испания. 

Проектът се финансира от Европейската комисия чрез Фонд за вътрешна 
сигурност - Полиция, в рамките на споразумение за безвъзмездна помощ № 
823683. 

 

За контакти: 

Александра Цветкова, Фондация 
„ЛИБРе“ (България) 

Екип „Комуникации и публичност“ 

office@armourproject.eu  

00359 885 038 35 

https://armourproject.eu 

Javier Ruipérez, Euro-Arab Foundation for 
Higher Studies (Испания) 

Координатор на проект ARMOUR 

proyectos2@fundea.org  

0034 958 206 508 

https://armourproject.eu 
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