
Проектът „Бъди в безопасност в интернет” се осъществява с финансовата подкрепа на 

Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 

2022 г., Министерство на младежта и спорта” 
 

Проект  
„БЪДИ В БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ” 

Договор № 25-00-54/03.08.2022г., 

Национална програма за изпълнение на младежки дейности 

по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г. 

 Министерство на младежта и спорта 

                                    Република България 

 

 

 

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯ И 

БЕЗПЛАТНА ЕДНОМЕСЕЧНА КАРТА ЗА ФИТНЕС/ГРУПОВИ 

ТРЕНИРОВКИ 

 

 

 Ако си на възраст между 20 и 29 години; 

Ако си активен млад човек, обичащ спорта и здравословния начин на живот; 

Ако искаш да разбереш как да се предпазиш от кибертормоза, онлайн злоупотребите, 

дезинформацията и разпространението на фалшивите новини, 

 се запиши за безплатно обучение по проект „Бъди в безопасност в интернет”, 

Договор 25-00-54/03.08.2022г., финансиран по Национална програма за изпълнение 

на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта за 2022 г., Министерство на 

младежта и спорта  

и  

 получи безплатна едномесечна карта за фитнес/групови тренировки в комплекс 

Сила 

 

Обученията ще са с продължителност от 16 учебни часа и ще се проведат както 

следва: 

- на 17, 18, 24 и 25 септември за младежи на възраст от 20 до 24 години е обучение на тема 

„Дигитална психология”, което цели да разкрие връзката между дигиталния свят и 

човешката психология; 

- на 26, 27, 28 и 29 септември от 18:00 часа, за млади хора на възраст между 25 и 29 години, 

обучение „Противодействие на информационния натиск и дезинформацията”, което цели 

да изгради ясна рефлексия за противодействие на фалшивата информация в интернет. 

Всички участници ще получат сертификати! 

 

Заявка за участие с регистрация на следния линк: https://forms.gle/8B5XZK7WvSsqrtMt9 

на narp.plovdiv@gmail.com или във фейсбук страницата: Национална асоциация за развитие 

и подкрепа 

 

За повече информация, можете да се свържете с нас на посочените контакти! 

 

Местата са ограничени! 

 

Побързай да запазиш своето!  

 


