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ВЪВЕДЕНИЕ

НаръчНик

вЪведение

Настоящият наръчник е подготвен съвместно от асоциациите на местните 
власти от три държави – Република България, Република Хърватска и Кралство 
Испания*, съответно Националното сдружение на общините в Република Бъл-
гария, Асоциацията на общините в Република Хърватска и Андалуския фонд на 
общините за международна солидарност. 

Той е резултат от реализирания през 2011 г. партньорски проект „Побратимява-
нето между европейските градове – мост между младите хора**„, финансиран 
по програма „Европа за гражданите“. Партньорите проведоха поредица от обучения, 
дискусионни форуми, обмен на опит и добри общински практики. Впечатляващи бяха 
желанието и ентусиазма, с който и младите хора, и представителите на местната 
власт, се включиха в дейностите по проекта. Това показа на практика, че те осъзна-
ват значението на доброто взаимодействие помежду си и имат амбицията заедно да 
работят за решаване проблемите на местната общност.

На базата на анкетно проучване сред местните власти в трите страни бяха 
определени общо 11 пилотни общини - 5 от България (Троян, Кула, Асеновград, 
Русе и Своге) 3 от Испания (Пуенте Хенил, Конил де ла фронтера и Сан Барто-
ломе де ла Торе) и 3 от Хърватска (Осиек, Копривница и Мотовун), чиито опит и 
добри практики бяха пълноценно използвани в хода на изпълнението на проекта 
като стимул за развитие на младежки политики.

* за краткост, в останалата част на текста трите държави ще се споменават само като България, 
Хърватска и Испания, независимо, че данните за Испания касаят само провинция Андалусия.

** под „млади хора“ в настоящото издание, както и в целия проект, се разбират хора до 35 години. 
Границата е малко по-висока от традиционното разбиране за млади хора (14 – 29 г.) в повечето разработ-
ки в тази сфера, тъй като тук се разглеждат и въпроси от тяхната трудовa реализация. 

с това иЗдание ние ЦелиМ:

ü   да подпомогнем местните власти при формулирането и успешното прилага-
не на политики за младите хора;

ü   да насърчим включването на младежки дейности в програмите за взаимо-
действие между побратимени общини;

ü   да предоставим практическа информация и насоки за подготовка на проекти 
за финансиране на дейности за младите хора и техни организации;

ü   да дадем идеи за нови инициативи чрез разпространението на добри прак-
тики от трите страни.

Основните дейности по проекта са тридневно обучение за младите хора от трите дър-
жави в Центъра за обучение на местни власти на НСОРБ, три посещения с учебна цел в 
Хърватска, България и Испания, представяне на резултатите от проекта по време на Дните 
на отворените врати на Комитета на регионите в Брюксел, както и разработката на насто-
ящия наръчник и CD към него и разпространението им в трите партньорски страни.

Надяваме се, че изданието ще бъде полезно както за общините, така и за младежките 
организации и неформалните групи от млади хора. Партньорите по проекта остават на 
разположение за предоставяне на допълнителна информация и оказване на съдействие 
за установяване на контакти с общини и организации от други страни, за реализиране на 
съвместни дейности и младежки инициативи.
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Скъпи млади приятели,

Вашата община е най-доброто място за изява на 
младежкия ви дух и енергия, най-благодатната почва 
за прилагане на вашите смели идеи. Ако все още не 
сте разбрали тази истина – прочетете този наръч-
ник! Дори и при беглото „пробягване“ по страниците 
ще успеете да извлечете нещо полезно, ще се убеди-
те, че „велосипеда“ вече е открит от ваши връстници 
от други далечни или по-близки градове. 

Най-силната демокрация се гради в общините – 
там където всеки ден се срещаме с избраните от нас 
кмет или общински съветник, там откъдето очакваме 
всеки ден услуги и работа в наша полза. Всъщност не 
трябва просто да очакваме - повече от логично и неиз-
бежно е сами да станем част от умното управление на 
общинските дейности. Искате ли, можете ли, струва 
ли си – ние ви предлагаме варианти за положителни 
отговори на тези въпроси. 

Местното САМОуправление става все по здрава 
сила в нашия не дотам прекрасен свят, защото се осъ-
ществява с постоянната (а не от избори до избори) 
подкрепа, контрол и въздействие от страна на самите 
нас. Извоювайте своето място в самоуправлението на 
вашата община! Не чакайте пасивно „покана за танц“ 
от кмета или общинския съвет. Дори и да я получите, 
тя ще бъде дирижирана от други интереси и мотиви. 
Става дума обаче за вашия интерес и движещи мотиви 
да станете част от играчите на полето на местната 
демокрация. 

Формите за вашето участие са много. Те тръгват 
от участието ви като избиратели в местните избори, 
преминават през младежкия общински парламент или 
младия кмет, през вашите партньорски проекти с об-
щината, през създаването на формални и неформални 
неправителствени организации и стигат до извоюва-
не на изборна позиция в общината. След нея пътят ви 
е открит за завземане на силни регионални, национал-
ни или европейски позиции. Защото, който е издържал 
проверката на общинската работа, той лесно и бързо 
се адаптира към всяка следваща по-висока позиция. 

Важно е да помните, че в този път вие не сте 
сами, с вас са колегите ви от други общини, от асо-
циациите на общини. Ние сме готови да ви подкре-
пим и да ви помогнем винаги, защото знаем, че без 
младите хора местното самоуправление няма нито 
настояще, нито бъдеще. Влезте през отворените 
общински врати и направете вашия град или село 
по-добро място за живот! 

Гинка Чавдарова  
изпълнителен директор на нсорБ
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ВЪВЕДЕНИЕ

НаръчНик

Скъпи приятели и партньори,

Настоящата икономическа криза, която обхвана це-
лия свят показва как икономическата ситуация  може  
да обхване много други сфери, причинявайки кризи в 
социална сфера и други, свързани с нея области. От-
говорността на местните общности в този момент, 
тъй като тези институции са по-близо до хората, е в 
това да предложат на младите хора механизми, които 
им позволяват да оценят демокрацията.

Участието на младите като бъдещ инструмент 
на управлението е особено важно в този контекст 
на всеобща девалвация, тъй като това усилие позво-
лява да се посрещнат предизвикателствата и да се 
разбере и оцени демокрацията по един начин, който е 
приятелски към хората, отвъд чисто изборния процес. 
В цялата тази рамка, младото поколение е изключи-
телно важно, тъй като да говорим за настоящето и 
бъдещето означава да говорим за младежта.  

Перспективата на политиката би трябвало да 
бъде въвличането на  младите хора от самото нача-
ло в процеса на вземане на решения, като гледаме на 
тях като на сегашни, а не като на бъдещи граждани. 
Изглежда очевидно, че за едно общество, което не 
полага усилия за младите хора, дните му изглеждат 
преброени, тъй като младите хора не представляват 
миналото, а бъдещето на същото това общество. Да 
бъдат способни да участват означава да вземат реше-
ния за нашите и техните собствени съдби, неприема-
нето на силното участие на младите хора означава 
също така да не ги приемаме като първокласни граж-
дани, каквито те са.  

Много е важно в политическата работа да се от-
разят три перспективи: НАКЪДЕ – ОТКЪДЕ – С КОГО, 
да не се отчитат единствено дейности, а да се гради 
общество.  

Ние трябва да разберем, че младите хора в наше-
то общество не се свързват единствено със свободно 
време, старт в кариерата и сексуален живот, които 
са най-често срещаните теми при промотирането на 
дейности за тях. Поколението, което изгражда едно 
общество е важно и не трябва да го свързваме един-
ствено със спорадични дейности, а със задълбочени 
стратегически насоки: взаимна подкрепа, надграждане 
и споделена отговорност.

антонио сурита  
директор на андалуския фонд  
на общините за международна солидарност
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Скъпи читатели,

Истинско удоволствие е за мен, че имаме възмож-
ност да популяризираме повече политиките на мест-
ните власти спрямо младите хора в Хърватска, Бъл-
гария и Испания чрез това издание.  

Като кмет, директно избран от местната общ-
ност, смятам за много важно сериозното отношение 
и подход към младежките политики на местно ниво. 
Чрез участието ни в проекта „Побратимяването меж-
ду европейските градове – мост между младите хора“, 
Асоциацията на общините в Република Хърватска по-
твърждава значението на популяризирането на поли-
тиките спрямо младите хора в рамките на междуна-
родното сътрудничество. Проблемите на младежта 
като безработицата, „изтичането на мозъци“, обез-
людяването на селските региони в посока към градо-
вете и т.н. не са особеност единствено на всекиднев-
ното управление в Хърватска, а са част от по-голяма, 
глобална тенденция. Отчитайки факта, че местните 
власти са най-близо до нашите граждани (млади и по-
възрастни), наше задължение и ангажимент е да тър-
сим работещо решение за техните проблеми.  

Опитът, придобит от изпълнението на проек-
та, би бил добра основа за продължаване на нашите 
усилия в тази насока. Чрез засилване на сътрудни-
чеството с гражданското общество, по-специално 
младежките организации, както и чрез по-нататъш-
ното развитие на международното сътрудничест-
во с нашите колеги от други държави, имаме добър 
шанс да обменим добри практики и да намерим нови 
решения за едно по-добро Утре.

Няма да е излишно да повторим отново: ако мла-
дите хора са двигателите на бъдещото общество, а 
местните власти са истинската основа на всяка де-
мокрация, тогава е очевидно, че тези проекти и всички 
други подобни инициативи, съдържат в себе си основ-
ният импулс за изграждане на едно по-добро общество 
в контекста на европейската интеграция.  

Инвестициите в младежта и местните общности са 
инвестиции в нашето бъдеще! 

дуро БуквиЧ 
президент на асоциацията  
на общините в република хърватска
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА БЪЛГАРИЯ, ИСПАНИЯ И ХЪРВАТСКА

НаръчНик

І. оБоБЩен аналиЗ За БЪлГариЯ, испаниЯ и хЪрватска.  

1. обществено–политическа рамка на участието на младите хора в 
местното самоуправление. 

1.1 основни тенденции, проблеми и предизвикателства.
Участието на младите хора в местното самоуправление е съществена част от об-

щинските политики. Всеобщо е становището, че е необходимо  развиване на стратегии 
и политики и тяхното прилагане, с цел активизирането и въвличането на младите хора в 
процесите на вземане на решения. Обществената, институционална и политическа рамка 
на привличане на младите хора в обществените дейности е зададена от многобройни до-
кументи на национално и европейско ниво и подпомогната от множество програми и други 
финансови инструменти.

Участието на младежта в обществения живот и в местното самоуправление е подчи-
нено на редица общи за повечето европейски държави тенденции, които са с различна 
интензивност и в различен стадий на развитие. Съвременното развитие на обществата в 
Европа, застаряването на населението, обезлюдяването на цели региони, силно изразения 
стремеж предимно към материално благополучие, съчетано и с финансовата криза през 
последните години доведоха като цяло до отдръпването на младите хора от политиката 
като процес на обществено управление. 

На първо място, налице е ясна обща тенденция за застаряване на населението в по-
вечето европейски държави. Тази тенденция се развива с различни темпове и по различни 
причини в отделните европейски държави, което непряко оказва влияние върху цялостното 
участие на младите хора в политическите процеси както на централно, така и на местно 
ниво. Намалява броя на младите хора в повечето европейски държави както като абсолют-
на стойност, така и като относителен дял.   

Особено силно тези тенденции са видими по отношение на малките, селски и перифер-
ни общини, тъй като към споменатата тенденция на застаряване следва да се добави и 
силната тенденция на вътрешна миграция от типа „малък град (или село) – голям град (или 
столица)“, което допълнително намалява демографския потенциал на малките общини. 
Съвсем естествено това стеснява и възможностите за участие на младите хора в местното 
самоуправление във всичките му  форми и проявления.

На второ място са сложните процеси на трансформация през последните 20 години и 
ясната тенденция към индивидуализма като житейска философия и начин на поведение, в 
много държави от ЕС е налице твърде нисък дял на участие на младите хора в обществе-
ни (младежки) или политически организации и цялостна незаинтересуваност на младите 
хора от подобни прояви. Данните са категорични – под 10% от младите хора в България на 
възраст между 15 и 30 години участват в младежки обществени организации, аналогично 
е положението и в много други европейски страни. Мисленето сред младите хора за граж-
данската инициативност като „нещо безсмислено и губене на време“ е сериозна заплаха за 
цялостното им участие в местното самоуправление.

Очевидна е тенденцията за слаба мотивация у младите хора и разбиране за това защо 
местното самоуправление е важно за тях и за техния живот. Традиционно в малките и 
средни населени места делът на гласуващи млади хора на местни и национални избори е 
много нисък. Политиката много често предизвиква негативни асоциации у младите хора, но 
следва да се подчертае, че не ги прави апатични.  

Много нисък е процентът (за България около 2%) на млади хора, които участват пря-
ко или непряко в дейността на политически партии, което е основната предпоставка за 
привличането на млади хора на избираеми позиции на местно ниво.  Следва да се има 
предвид, че това не означава директно апатичност у младите хора – много от тях са заин-
тересувани от „политическите“ в смисъла на „управленски“ процеси,  особено в по-малките 
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населени места. Тук са видими две много важни тенденции – на първо място силната за-
губа на влияние и авторитет сред младата общественост на традиционните политическите 
партии, както и принципната заинтересованост на младите хора от решенията, вземани 
на различни етапи от управлението, но без „партийна“ окраска. Напротив, повечето от на-
правените изследвания и проучвания по проекта, както и другите използвани източници 
показват една сравнително добра заинтересованост на младите хора от управленските 
решения по места, която обаче много често носи неорганизиран, стихиен характер и е 
продукт най-вече на виртуалното общуване в Интернет.

На трето място е очевидната тенденция в цялостния стил на живот на младите хора 
в съвременната епоха, а именно индивидуализма и в някаква степен егоизма като стил 
на живот, съчетани със стремеж към високо лично потребление и „удоволствие заради 
удоволствието“ („хедонизъм“). Голяма роля за развитието на тази тенденция без съмнение 
играят модерното „потребителското общество“ и новите комуникационни технологии, които 
допринасят за замяната на личното общуване с това в Интернет и различните социални 
мрежи. Тази тенденция, определяна и като „потъване във виртуалния свят“ е особено ви-
дима в големите градове и по-малко в малките населени места, където личният контакт 
между хората е от съществено значение, но така или иначе е от значение за откъсването 
на младите хора от обществено-политически ангажименти. В тази връзка, налице е опре-
делена тенденция за надценяването на комуникационните технологии, предвид стремежа 
да се „технологизира“ или „компютаризира“ даден процес или процедура с основна цел 
привличането на млади хора. Така например, както беше представено при реализирането 
на някои от дейностите по проекта, в много населени места в областта Андалусия са направе-
ни лични Интернет страници на кметове (блогове или чатове) с цел да разговарят директно с 
младите хора. Друга интересна инициатива в тази насока е прякото предаване на заседанията 
на общинските съвети онлайн по Интернет. Въпреки очевидната демократичност на подобни 
процедури, пресилено е да се смята, че „качването“ на цялата информация в Интернет може 
да доведе например до по-голяма прозрачност на управлението на местно ниво. Един от ос-
новните проблеми на съвременните млади хора, а именно липсата на мотивация от страна на 
младите хора да проследяват различни видове информационни потоци директно в Интернет 
може да обезсмисли и най-добрата инициатива в тази насока. 
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На следващо място се откроява негативната тенденция за отслабване на връзката 
образование  ↔ работа ↔ усъвършенстване, в което се включват стартирането на кариера 
и създаването на трудови навици. Младите хора в България сравнително късно започват 
трудовия си стаж, подобно е положението и в Хърватска. В третата партньорска държава 
- Испания, независимо от по-доброто й икономическо развитие, е налице много висока 
младежка безработица. Не е наложена все още масово практиката на работодателите да 
инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Голяма 
част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията 
на работа, като по този начин се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в сивата 
част на икономиката като туризма, строителството, дребните услуги, ресторантьорството 
и т.н. От друга страна, сравнително ниската младежка безработица се „компенсира“ с фе-
номена на „работещите бедни“, много често неуредените трудови отношения, ниската ква-
лификация и т.н. В повечето случаи ниско 
квалифицираните младежи са първите, 
които страдат от съкращения при иконо-
мически сътресения.

задълбочават се пречките от матери-
ално естество като фактор за неактивния 
живот на голяма част от младите хора – 
на много места те са лишени от възмож-
ностите за пълноценно използване на 
свободното време, като например спорт 
и пътувания – многобройни данни посоч-
ват, че над половината от младите рядко 
или изобщо не спортуват. Едва около 20 
% от младите хора имат възможност да 
пътуват, а около 15 % от тях се възполз-
ват от предлаганите дейности за свобод-
ното време на различни институции и 
организации.

Отблъскването на младите хора от 
политиката би могло да се обясни и с много други причини, сред които на първо място ес-
тествения за младата възраст стремеж към радикализъм и искане за промени „тук, сега и 
веднага“. Както е известно, политиката и процесите, свързани с нея, предполагат по-скоро 
постепенни, еволюционни промени, което допълнително намалява интереса у младите.

Като резултат от описаните тенденции – расте делът на младежите, които не се интере-
суват от политика или поне не от нейните традиционни форми на провеждане. 

Би могло да се обобщи, че младите хора предпочитат много повече неформалните 
изяви и проявите в неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, ин-
тернет клубове, интернет форуми и чатове. Подобна нагласа сред младите не би трябвало 
да се посреща негативно, напротив - на много места тя може да бъде двигател за активни 
действия спрямо младежите и развиването на добри практики, като самата местна адми-
нистрация се адаптира към тези особености в живота на младото поколение.

1.2 основни форми на участие 

Участието на младите хора в управлението на местно ниво може да приема различни 
форми в зависимост от неговата специфика. Следва да се има  предвид, че посочените 
по-долу форми на работа с младите хора са общи. Те имат за цел не толкова да посочат 
и опишат конкретни добри практики, а по-скоро да насочат към общи постановки, които 
да бъдат използвани при разработката на стратегии и политики в тази област. Посочените 
форми са обобщени от практиката на много български, хърватски или испански общини, 
участници в проекта:
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ü  Директен избор на млади хора на политически позиции, като кметове, общински съ-
ветници или други позиции съобразно спецификата на местното самоуправление и 
политическата система на съответната държава;  

ü  Привличането на млади хора като служители в общинските администрации е фактор 
за изграждането на устойчив административен капацитет. Позициите, които заемат 
младите хора предполагат поддържането на пряк контакт с  младежките организации 
са от особена важност за успешната младежка политика;

ü  Различни кампании сред младите хора с цел по-активното им участие на избори за 
местни органи на властта, както и за формиране и затвърждаване на активно граж-
данско съзнание; обикновено тези кампании се реализират съвместно с младежки 
организации;

ü  Въвличане на младите хора или техни организации в административни и съвещател-
ни органи на местно ниво. Това е една от най-разпространените форми на участие 
на младите хора, по-специално в България и Хърватска – най-често под формата на 
т.нар. „младежки парламенти“ или „младежки съвети“; в много от случаите тези орга-
ни са неформални, в други случаи са създадени с решения на органите на местното 
самоуправление и имат вътрешни правила, които включват формирането и обно-
вяването на техния състав; специфична разновидност на тази форма на работа с 
младите хора е периодичното провеждане на неофициални форуми с младите хора 
от типа „кръгла маса“;

ü  Реализация на съвместни проекти и инициативи между младите хора и местната 
власт. Една от целите на ефективната политика спрямо младите е съвместното 
решаване на проблемите на младите хора и съвместни инициативи между тях и 
общината;

ü  Дни на младежко самоуправление, по време на които младите хора се запознават с 
ежедневните общински проблеми, добиват представа и участват във вземането на 
тези решения; разновидности на тази форма на работа с младите са инициативите 
„млад кмет“, „мениджър за един ден“, наблюдатели с право на съвещателен глас в 
общински съвет и др.; 

ü  Младежки доброволчески служби. Доброволчеството е много характерно за млада-
та възраст, особено по отношение на създаването на трудови навици и социални 
умения. Тази форма на участие, която може да бъде както по-опростена, така и по-
сложна, включително с договори и поемане на разходи на доброволците; дейностите 
могат да бъдат както инициирани от общината, така също и от самите доброволци; 

ü  Създаването на група от млади доброволци, които действат като социални медиато-
ри или посредници между местната власт и  младите хора по места; обикновено това 
са „будни“ млади хора, неформални лидери в училища, университети и младежки 
групи;

ü  Предоставянето на субсидии за младежки проекти от страна на  местното самоу-
правление – гласува се от общинския съвет, разпределя се най-често на конкурсно 
начало чрез комисии, в които важна роля могат да играят и младежките съвети. В 
повечето случаи обаче те нямат решаващ глас, а само съвещаващ; съвсем разби-
раемо, предоставянето на субсидии е функция от доброто икономическо състояние 
на общината;

ü  Спонтанна подкрепа на конкретни младежки инициативи. Повечето от тях са спора-
дични по своя характер и нямат за цел създаването и поддържането на стратегическо 
партньорство с младите хора – най-често се случват по повод местни празници или 
инициативи на местното ръководства. Едни от най-важните младежки инициативи 
са екологичните – почистване на паркове, поречия на реки и други зелени площи. 
В повечето случаи се касае за предоставянето на помощи „в натура“ от общината – 
най-често оборудване и екипировка;
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ü  Сравнително  често срещана форма на въвличане на младите хора в живота на мест-
ните общности е участието на младите хора в спортни клубове, фен клубовете на 
професионални футболни и други отбори, неформални групи по интереси (екоклуб, 
шахматен клуб, различни формации - танцови/ театрални); много от тях са подпома-
гани от общините по различни начини;

ü  Предоставянето на общински имоти (помещения, сгради или части от тях) за провеж-
дането на различни инициативи, най-често на неформални младежки групи – тази 
форма на подпомагане е особено разпространена в малките общини на област Ан-
далусия. Друга разновидност на тази форма на работа с младите хора е модела 
на бизнес инкубаторите, пренесен към младежките структури и използван от много 
големи младежки НПО, основно в Република Хърватска. На прохождащи младежки 
структури се предоставят безвъзмездно за определен срок, включително с всички 
видове консумативи, помещения за извършване на дейността, като им се оказва и 
експертна, техническа и консултантска помощ.  

Основен и много логичен извод от всички извършени наблюдения по проекта е, че 
младежките дейности са в пряка зависимост от икономическото и социално състояние на 
дадената община. При по-добро икономическо състояние дейностите за младежи са по-
разнообразни, преминаващи и към по-висши форми на взаимодействие с тях, като опреде-
лянето на редовни субсидии, формирането на доброволчески служби и т.н., и обратно – за-
труднените в икономическо отношение общини прилагат по -„първични“ форми на работа 
с младите хора. Много често обаче икономическото състояние се изтъква като формално 
обяснение за пасивността на местните власти. 

Цялостното въвличане на младите хора в живота на местното самоуправление  може 
да бъде представено с известната пирамида за участието им във вземането на решения и 
провеждането на различни инициативи, разработена от известния социолог Роджър Харт 
и представляваща обобщена практика на въвличането на младите хора в местното само-
управление.
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пираМида 
на харт

Младите хора са канени да участват в проект, но те нямат никакво реално влияние върху взема-
нето на решения. Всъщност тяхното присъствие се  използва единствено само в случаи като – 
да се спечели предизборна битка, подобряване на имидж на някоя институция или осигуряване 
на допълнителни средства от учреждения поради „активното участие на младежта“.

МАНИПУлАЦИя НА МлАДИТЕ ХОРА

Като отделна социална група, младите хора често са канени да вземат участие в различни 
проекти, за да представят себе си и да защитават правата си. Често обаче, те нямат никак-
ва ключова роля ( освен ако не смятате присъствието за такава), и както се прави с всички 
аксесоари- те се слагат на видно и централно място, за да бъдат видени от всички.

МлАДИТЕ ХОРА – ЕДНО ПРЕКРАСНО УКРАшЕНИЕ

Тук младите хора имат някаква роля в проекта, но те нямат реално влияние при 
вземането на истински важните решения.. Тази илюзия е създадена ( дали неволно 
или нарочно), така че младите хора участват в нещо, но не избират всъщност нито 
в кои процеси точно да участват нито начина си на участие.

ИлюзИя зА УЧАСТИЕ

Проектите са инициирани и се ръководят от възрастни. Младите хора са 
поканени да поемат определени роли в проекта и имат точна представа 
какво влияние има тяхното участие.

МлАДИТЕ ХОРА СА ИНфОРМИРАНИ, ВъзлАГАТ ИМ СЕ зАДАЧИ

Проектите отново са инициирани и ръководени от възрастни хора, но те се 
допитват до по-младите за съвети и предложения. След това ги информи-
рат за това как и колко са допринесли за крайните решения и резултати.

МлАДИТЕ ХОРА СА ИНфОРМИРАНИ И КОНСУлТИРАНИ

Проекти и идеи - инициирани и водени от млади хора. Биха мог-
ли да бъдат поканени възрастни, когато е нужна подкрепа, но 
един проект съвсем спокойно може да бъде реализиран и без 
тяхна помощ.

МлАДИТЕ ХОРА СА ИНИЦИАТОРИ

В тази стъпка за първи път се появява споделената отговорност от 
истински важните решения. Макар и проекта да е иницииран от въз-
растни, поделят се по равно

ВъзРАСТНИТЕ СА ИНИЦИАТОРИ, НО ИМА СПОДЕлЕНА 
ОТГОВОРНОСТ зА РЕшЕНИяТА

Проекти и идеи – инициирани от млади хора; 
канят възрастни да участват във вземането на решения.

СПОДЕлЕНА 
ОТГОВОРНОСТ НА 
ВзЕМАНЕ НА РЕшЕНИя
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1.3. Mладите хора – движеща сила в местното самоуправление
Делът на младите хора на избираеми политически позиции (кметове и общински съ-

ветници) в трите партньорски държави (България, Хърватска и Испания) са сходни и като 
цялостна тенденция са под 10% с изключение на Испания. Това не е учудващо, като се 
има  предвид, че делът на младите хора, които се заминават активно с политика е много 
нисък. Така например средно за цяла Хърватска 7,1% от общинските съветници са млади 
хора, както и 3,9% от кметовете или други избираеми длъжности в местната изпълнител-
на власт. През последните години 
този дял нараства, но при всички 
случаи остава доста нисък, като 
се има в предвид дела на младите 
хора в общото население на стра-
ната (20,6%). На този фон общият 
дял на младите хора на избира-
еми позиции в местната власт в 
изследваните по проекта общини 
на Хърватска е сравнително висок 
- 18,5%, като следва да се отбеле-
жи, че в него влизат и заместник-
кметовете.

Средният дял млади хора на 
избираеми политически позиции 
(кметове и общински съветници) за 
изследваните общини в България 
е около 6-7%, като има отделни 
общини с високи стойности – над 
20% или около 15-20%. Съответ-
но, има и немалко общини, в кои-
то липсват млади хора на изборна 
длъжност или относителният дял е 
до 5 %. Ако съотнесем тези данни 
към общия дял на младите хора 
в България (26-27%) или спрямо 
дела на младите хора в изследва-
ните общини (23%) следва извода, 
подобно на Хърватска, че младите 
хора не са достатъчно адекватно 
представени на избираеми пози-
ции в местната власт.

Средният относителен дял на младите хора, заемащи експертна или ръководна длъж-
ност в общинските администрации в България е около 25%, но в немалко общини – по-
добно на предишния показател, имат нулев или много нисък резултат. Най-високият дял, 
отчетен в рамките на изследванията по проекта, е 46,7%.

В Испания, област Андалусия, процентът на младите хора е малко над 27%, което 
е около средното за страната. В сравнение с другите две партньорски държави, облас-
тта Андалусия (сравнима като територия и население с България и Хърватска) е със 
сравнително висок (22%) среден процент на младите хора на политически избираеми 
позиции, предимно в общинските съвети. Съответно, процентът на служителите в мест-
ната администрация под 35 години е 27,7%, което почти съвпада със средния процент 
млади хора в областта.

По-ниският дял на млади хора на изборна длъжност, в сравнение с младите хора на 
работа в администрацията е съвсем естествен и най-лесно би могъл да се обясни с по-
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сложните и дълги процеси при изборността - необходимостта от принадлежност към даде-
на партия, изграждането на партийна кариера и натрупването на повече житейски опит. От 
друга страна, постъпването на работа в администрацията е относително по-лесно, особе-
но в тези общини, където има недостиг от квалифициран персонал.

Сравнително ниските възнаграждения в общинските администрации е още един фак-
тор, който допринася за ниския интерес за започване на работа от страна на младите хора. 
Работата в общинската администрация е по-желана в общините с висока безработица, 
заради стабилността и перспективата.

1.4 Цели и обхват на мерките и дейностите 

Дори и перфектно разработените и приложени мерки в подкрепа на младите хора ще 
бъдат недостатъчни, ако цялостната среда в съответната държава не способства за тяхна-
та реализация и пълноценен живот. Местното самоуправление трудно би могло да компен-
сира всички недостатъци на държавните политики, дори при най-добро желание.

При разработването на местните политики за младите хора могат да се включват след-
ните мерки и дейности:
ü  Усъвършенстване на нормативната уредба – приемане на различни актове, решения 

и други документи на местната власт, насочени към работата с младите хора. Тук би 
могло да се добави и приемането на основните постановки на различни междуна-
родни документи, като например Европейската харта за участието на младите хора в 
живота на общините и регионите;

ü  Повишаване на активната гражданска позиция и мотивиране на младите хора за 
засилване на участието им в местното самоуправление; основната цел тук е да се 
преодолее пасивността и незаинтересоваността на голяма част от младите хора към 
собствените им проблеми и тези на техния град или село; да се изгражда доверие, 
че техният глас се чува и разбира;

ü  Насърчаване на местните власти за работа с младите хора – организиране на меро-
приятия, събития, обучения, дискусии показващи предимствата от партньорствата с 
младежки представители;

ü  Активно и устойчиво присъствие на младите хора на пазара на труда на местно ниво. 
липсата на възможности за реализация са една от основните причини за отлива на 
млади хора от общините, съответно за слабата младежка политика по места; 

ü  Развиване на дейности, насочени към типични проблеми за младата възраст, като 
превенция на престъпността и наркоманията, предпазване от болести, предавани 
по полов път; в тази сфера могат да бъдат включени различни мерки, насочени към 
повишаване на физическата активност, пълноценно използване на свободното вре-
ме и здравословният начин на живот, тъй като многобройни източници потвърждават 
слабата физическата активност на младите хора. В този смисъл пряко влияние би 
имала инвестиционната политика за създаване на спортна инфраструктура.

Младежкият дом в Община Копривница (Хърватска) разполага с около 25 велоси-
педа, които се дават за безвъзмездно ползване на младите хора от града;

Община Пловдив (България) развива активна политика за превенция на престъп-
ността, чрез специализиран център;
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ü  Поощряване на самоорганизирането на младежите и създаване на предпоставки 
за сформиране на нови (включително неформални) организации и укрепване на ка-
пацитета на съществуващите. Подкрепа за създаването на младежки организации, 
младежки съвети и младежки парламенти и насърчаването им за участие в обсъжда-
ния и дейности на местно ниво;

В община Арчидона, област Андалусия (Испания), на младите е предоставен 
център (сграда) за ползване при максимално облекчени условия, без излишни 
формалности;

В загреб (Хърватска) може да се посочи ремонтирането с доброволчески труд на 
стари общински сгради и предоставянето им на младежи за използване;

ü  Реализиране на целия потенциал на младежките центрове и използването им като 
инструмент за включване; създаването на нови младежки центрове и укрепване на 
съществуващите;

ü  Провеждането на различни конкурси за млади хора в ученическа или студентска 
възраст, в повечето случаи за рисунка или за есе, най-често със заглавие  „Какво 
бих направил за моя град?“ или рисунка, включително на открито (на асфалт или 
графити), на същата тематика. Конкурсите се провеждат като част от местно събитие 
като празника на града или друг подходящ повод, и са съпроводени с връчването на 
награди;

ü  Разработване и реализиране на двустранни и международни проекти, насочени към 
младите хора и побратимяването. Тази дейност задължително следва да бъде съ-
проводена с информационни кампании за повишаване на информираността и ак-
тивността на младите хора за участие в национални и международни младежки и 
образователни програми;

ü  Популяризиране на добри практики и създаване на механизми за разпространението 
им; голяма роля тук могат да играят Интернет и различните социални мрежи;

ü  Делегиране на правомощия на младите хора в планирането на мерките за тях на 
местно ниво; 

ü  По-голяма интеграция между детската и младежката политика;
ü  Дейности и мерки по отношение на семейството и възпитание на подрастващите - 

мястото, където младежите формират своите възгледи и възпитание в семейството.

2. Глобални, регионални и местни младежки политики 

Темата за участието на младите хора в обществения живот както на местно, така и на 
национално ниво стои сериозно пред политиците през последните десетилетия. Участието 
на младите хора във взимането на решения и определянето на политиките е от съществе-
но значение за укрепване на демокрацията и социалното сближаване, за осигуряване на 
добро управление и гарантиране на политическата стабилност в страните. По тази причи-
на изработването на младежка политика е приоритет за много от европейските правител-
ства и международни организации. 

2.1 организация на обединените нации (оон) 
През 1965 г., държавите членки на Организацията на обединените нации за първи път 

признават, че приносът на младите хора, на възраст между 15 и 24 години, съгласно опре-
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2.2 европейски съюз 
Политиката за младежта е част от дейността и на Европейския съюз сравнително от 

скоро. През 1993 г. страните - членки разширяват обхвата на политиките на ЕС, като с 
договора от Маастрихт се разширява обсегът на  политиките, провеждани от Съюза, и се 
включва политиката за младежта. 

През 2000 г. Европейският съвет одобрява специална резолюция за социалното 
включване на младите хора. През 2001 г. Европейската комисия (ЕК) публикува Бяла 
книга „Нов тласък за европейската младеж“, която съдържа предложение към стра-
ните - членки на ЕС, да увеличат сътрудничеството си в четири приоритетни младежки 
зони: участие, информация, доброволческа дейност и по-голямо разбиране и познаване 
на младежта.  

През март 2005 г. Европейският съвет предлага и Европейски пакт за младежта за 
подобряване на възможностите за развитие на знанията, мобилността, заетостта и соци-
алното включване на младите европейски граждани.      

Повече на:   http://europa.eu/pol/educ/index_bg.htm
В Декларация от 2008 г. Европейският парламент иска засилен много секторен подход 

за предоставянето на възможности на младите хора.  През 2009 г. ЕК предлага нова стра-
тегия на ЕС за политиката за младежта за новото десетилетие.  

Други средства за поощряване дейното гражданско поведение на младите хора са про-
грамата „Младежта в действие“ 

( http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm                                                                                ), 
Европейският младежки портал и Европейският ресурсен младежки център по мла-

дежка политика. Структурният диалог цели въвличането на млади хора във формиращия 
политиката дебат по европейския дневния ред

Съветът на Европейския съюз
европейският младежки портал 
( http://europa.eu/youth/                                                                                                            ) 
е средство да се осигури достъп до целенасочена информация за младите хора, 

които живеят, учат и работят в Европа. Той позволява схващанията на младите хора 

Двадесет години по-късно Общото събрание отбелязва 1985 г. като първата Меж-
дународна година на младежта.

С резолюция на Общото събрание на ООН от 1999 г. 12 август е определен за 
Международен ден на младежта.

делението на ООН, е от съществено значение за развитието на обществото, като приемат 
Декларация за насърчаване сред младежта на идеалите на мира, взаимното уважение и 
разбирателство между народите. 

През 1995 г., държавите членки засилват ангажимента си към младите хора, като при-
емат Световната програма за действие за младежта (СПДМ). През 2007 г. Общото събра-
ние разширява СПДМ като включва петнадесет младежки приоритетни области, сред които 
образование, злоупотреба с наркотици, младежка престъпност. Една от 15-те приоритетни 
области е пълноценно и ефективно участие на младите хора в живота на обществото и 
вземането на решения. 
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да бъдат чути – чрез онлайн дискусионни форуми, и да получават отговори на своите 
въпроси - чрез Eurodesk Network 

( http://www.eurodesk.org                                                                                                        ). 
Крайната цел на портала е да засили участието на младите хора в обществения живот 

и да допринесе за тяхното активно гражданство.
2.3 съвет на европа (се) 
Съветът на Европа организира и провежда периодични Европейски конференции 

на министрите, отговорни за младежката политика, на които се обменят виждания по 
въпросите на младежката мобилност, участието в политическия и обществен живот, 
формите на информиране, консултиране и проучване на младежките проблеми, ко-
ординират се националните младежки политики, изготвят се препоръки за съвместни 
дейности на европейско ниво.

Основни органи на СЕ в сектора за младежта: 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/co_management_en.asp 
  Европейският управителен комитет за младежта (ЕУкМ) е основният орган, 

отговорен за изпълнение на политиката по въпросите на младежта. В него участват пред-
ставители на министерства и агенции, отговарящи за политиката за младежта, от 49-те 
страни членки на Европейската културна конвенция (в сила за България от 2 септември 
1991 г.). Комитетът насърчава междуправителственото сътрудничество в младежкия сек-
тор и предоставя възможност да се сравняват националните младежки политики, да се 
обменят добри практики и да се разработват нормативни документи.  

  консултативният съвет по младежта обхваща 30 представители на младежки 
НПО и мрежи. Той предоставя съвети и информация, получена  от младежки неправител-
ствени организации относно всички дейности в младежкия сектор.

  Съвместният Съвет за младежта, в който участват представители на Управи-
телния комитет за младежта и Консултативния съвет по младежта. Този комитет определя 
целите и приоритетите в младежкия сектор, както и бюджетните средства.

  Програмният комитет за младежта  - в състава му влизат по 8 члена от Управи-
телния Комитет и Консултативния съвет. Той създава, контролира и оценява програмите на 
Европейските младежки центрове и Европейската младежка фондация.

МеЖдуправителствено 
сЪтрудниЧество

европеЙски управителен 
коМитет За МладеЖта 
(еукМ)

сЪвМестен сЪвет 
За МладеЖта

консултативен 
сЪвет по МладеЖта

проГраМен коМитет За МладеЖта

неправителствен 
сектор

сЪвМестно
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Към СЕ функционира и Европейски младежки форум 
http://www.youthforum.org 
Той е учреден от младежки организации, като независим орган и в състава му вли-

зат повече от 90 национални младежки съвета и международни неправителствени 
младежки организации - самите те федерации на младежки организации. Обединява 
десетки милиони млади хора от цяла Европа, които се организират, за да представят 
общите си интереси.  

През 1972 г., за да осигури финансова подкрепа за европейските младежки дейности, 
СЕ създава Европейска младежка фондация 

http://www.eyf.coe.int/fej/ 
Дейността на фондацията е насочена към насърчаване на младежки дейности и под-

помагане на младежкото сътрудничество за опазване на мира, разбирателство  и сътруд-
ничество в дух на уважение на основните ценности на Съвета на Европа – уважение на 
човешките права, демокрация, толерантност и солидарност.  

Към СЕ функционират и два Европейски младежки центъра (в Страсбург и Будапеща)
http://www.coe.int/t/dg4/eycb/default_EN.asp. 
Те са постоянни структури, чрез които се осъществява младежката политика на СЕ. 

Създадени са като международни образователни институции на Съвета на Европа. В съ-
щото време изпълняват ролята на база данни по въпросите на младежката политика и 
в частност по проблема за работата на младежта. Центърът е инструмент, посредством 
който европейската младеж участва в изграждането на обединена Европа и способства да 
се разширява кръга на дейност на СЕ по проблемите на младежта.  

Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа (КМРВСЕ), приема 
през месец март 1992 г. Европейска харта за участието на младите хора в живота 
на общините и регионите. В Хартата са заложени основните политики, насочени към 
младите хора, определени са формите на институционално участие на младите хора в 
местния и регионален живот.  

През 2003 Комитетът приема и Ревизирана европейска харта за участието на 
младите хора в живота на общините и регионите.
 http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510
 /Revised European Charter on the Participation of YP.pdf
На 29 юли 1999 г. Народното събрание на Република България приема Декларация във 
връзка с Европейската харта (ДВ брой 70/1999г.), с която се препоръчва на органите на из-
пълнителната власт и на местно самоуправление да възприемат като своя практика прин-
ципите, залегнали в Хартата. 

2.4 стратегии и програми на национално и местно ниво. 
На 3 април 2002 г., в отговор на Бялата книга на ЕК „Нов тласък за Европейската мла-

деж (COM (2001) 681) и на Световната програма за действие за младежта на ООН, Народ-
ното събрание на Република България приема решение, с което задължава Министерския 
съвет (МС) да изготвя и внася в парламента Годишен доклад за младежта. 

Първата Стратегия за национална младежка политика за периода 2003 - 2007 г. е 
приета през 2002 г. В изпълнение на Стратегията МС одобрява ежегодни Програми за мла-
дежки дейности (2004-2005, 2006-2007 и 2008-2010) и Национална програма „Младежки 
информационни-консултантски центрове“ 2007-2010 г.. България активно се включва в 
програма „Младеж“ (2000 - 2006 г.) и програма „Младежта в действие“ (2007 - 2013 г.), съ-
финансирани от ЕС.  

След приемането на Република България в ЕС е разработен проект на Национална 
стратегия за младежта (2009 - 2018 г.), насочена към постигане на целите и изпълнение 
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на мерките на ЕС за развитие на младите хора. Стратегията е насочена към ефективното 
прилагане на принципите на Европейска харта (ревизирана през 2003 г).  

МС приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младеж-
ки дейности и проекти на национално и регионално ниво

През 2007 г. започна работа и Национален център „Европейски младежки програ-
ми и инициативи“ .  

http://www.youthbg.info/
Благодарение на неговата дейност, все повече младежи се включват в Програмите на 

ЕС – „Младежта в действие“, „Обучение през целия живот“, „Култура“ (2007—2013 г.), „Ев-
ропа за гражданите“ и Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.).  

През 2010 г. младежки организации в България, подкрепени от  Министерството на об-
разованието, младежта и науката, сформират инициативен комитет за създаване на Наци-
онален Младежки Форум.

http://bgyouthforum.com/
Проучват се добри модели, стандарти и начини на работа на национални младежки 

съвети в различни страни, сред които и Хърватска и Испания.
През 2002 г. Република Хърватска за пръв път приема Национална младежка програма 

за действие 2003 – 2008, последвана от нов политически документ - Национална младеж-
ка програма за действие 2009 – 2013. Това е документът, в който се дава определение на 
понятието „младеж“, определя се възрастта, посочват се проблемите и нуждите на мла-
дите хора, социалното им положение, определя се статутът на младежките организации 
в страната. В Националната програма се предвижда разработването на местно ниво на 
общински младежки програми за действие. Повечето общини в Република Хърватска раз-
работват и прилагат своите политики и стратегии за работа с младите хора на основата на 
Националната стратегия.  

В Република България около половината от общините имат разработени планове и 
стратегии (вкл. актуализирани планове за действие) за работа с младите хора, при една не 
малка част от тях разработването на подобен документ е в ход или предстои. Наличието 
или отсъствието на подобен документ обаче не е задължително условие за провеждането 
на дейности, ориентирани към младите хора – много общини без подобни, формално при-
ети, документи имат добри практики по отношение на младите хора. И обратно, същест-
вуват приети стратегии (планове), без да има конкретни действия и постигнати резултати 
налице.   

В периода след 2005 г. общинските съвети в над 50 български общини са потвърдили 
привързаността си към целите и принципите на Европейската харта за участието на млади-
те хора в живота на общините и регионите.  Наличието на общинска политика за младежта 
и структури обаче само по себе си не е достатъчен фактор за приобщаване на младите 
хора в обществения и политически живот на съответната община. Необходима е инициа-
тива и активното участие на младите хора в поставянето на проблемите и в намирането на 
адекватни решения.

Сравнително малък процент от общините в област Андалусия, Испания, имат разра-
ботени стратегии за работа с младите хора и за въвличането им в процес на вземане на 
решения. Общо под 1% от общините в областта   имат написани и действащи стратегии 
за включването на младите хора в местното самоуправление. Още толкова са в процес на 
разработка на подобни стратегии, но подобно на Хърватска и на България наличието на 
подобна стратегия не е гаранция за успешна политика и дейности спрямо младите хора.   

за модела на Испания или по-конкретно на област Андалусия могат да се направят 
следните обобщения: следва да се засилят присъствието и участието на младите хора в 
местното самоуправление, тъй като съществува дефицит на политики, насочени към във-
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личането на млади хора в мест-
ното самоуправление, особено 
що се касае до процеса на взе-
мане на решения.

Общо около 60% от общини-
те в Хърватска имат свои раз-
писани програми и политики за 
работа с младежта или разра-
ботването на подобни докумен-
ти предстои, съответно 23% са 
с вече разработени и приети до-
кументи, докато 37% предвиж-
дат разработването им в близко 
бъдеще. Споменатите проценти 
обаче не дават точна представа 
за работата с младите в общи-
ните в Хърватска, тъй като цен-
тралната власт и общностите по 
места разполагат с много други 
инструменти за развиване на ак-
тивна политика спрямо младите. 
Така например закона за Мла-
дежките консултативни съвети 
(Youth advisory bodies) задъл-
жава всички местни власти да 
образуват подобни съвети и да 
ги включват активно във взема-
нето на решения. 

Повечето стратегии за рабо-
та с младите хора не предвиж-
дат директни мерки за привли-
чане на младите хора на работа 
в общинските администрации, а 
по-скоро тяхното непряко учас-
тие в процеса на вземане на решения чрез различни създадени механизми. 

Наред със стратегиите и политиките, повечето общински съвети ежегодно приемат 

ü  Програма за младежко развитие, с която се определят действията за пропа-
гандиране и за стимулиране на младите хора да използват възможностите на 
фондовете на ЕС; 

ü  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дей-
ности и проекти, насочени към превенция на рисковото поведение сред младите 
хора и активното им включване в живота на общината; 

ü  Изграждат Младежки консултативен съвет и организират периодични срещи с 
представители на младежки формации

При направените сравнения между моделите на работа с младите хора на местно ниво 
в трите партньорски държави – България, Испания и Хърватска, може да се направи общия 
извод, че от институционална гледна точка най-развити са политиките спрямо младите 
хора в България (най-много са общините с приети програми, стратегии, политики, развити 
планове за действия), докато в Испания и Хърватска акцентът е поставен по-скоро върху 
гражданското общество, самоинициативата, неформалността и по-освободените форми 
на сътрудничество с младите хора.
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ІІ. европеЙски хориЗонтални проГраМи, насоЧени кЪМ Младите хора

В момента тече подготовка на плановите документи за периода 2014 – 2020 г. Вече е 
приета дългосрочната визия за бъдещото развитие, наречена Стратегия „Европа 2020“. 

През целия период ще се развиват 7 водещи инициативи на европейско и местно 
ниво:

► иновация – „Иновативен съюз“;
► образование – „Младеж в движение“;
► цифрово общество – „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“;
► климат, енергия и мобилност – „Европа за ефективно използване на ресурсите“;
► конкурентоспособност – „Индустриална политика за ерата на глобализацията“;
► заетост и умения – „Програма за нови умения и работни места“;
► борба с бедността – „Европейска платформа срещу бедността“.
През новия програмен период мобилизирането и активирането на участието на мла-

дите хора в процесите на европейско, национално и местно ниво остават в центъра на 
стратегията «европа 2020». Единните стратегически насоки ще бъдат отразени в дого-
вор за партньорство межде ЕК и съответната страна членка, който ще дава единна рамка 
за плановите документи на всички нива – национално, регионално, национално и местно. 
Този документ ще даде съществено отражение и върху развитието на европейските хори-
зонтални програми, насочени към младите хора. за да бъдат полезни за вас европейските 
програми през следващия програмен период, бъдете активни на:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

1. проГраМа „европа За ГраЖданите“ 2007 - 2013

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА:

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

дейност 1: активни граждани за европа

Програма „Европа за гражданите“ поддържа широка гама от 
дейности, които подкрепят активното гражданско общество, 
по-специално – участието на гражданите и организациите в 
процеса на европейската интеграция.

Насърчават се срещи, обмен и дебати между европейските граждани от 
различни държави и чрез различни средства.

►  Развиване на чувство за европейска идентичност, основана на общи ценности, 
история и култура

►  Изграждане на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите 
граждани

►  Насърчаване на толерантността и взаимното разбирателство между европейски-
те граждани, зачитане и насърчаване на културното и езиковото разнообразие с 
принос за междукултурния диалог

►  Сближаване на местните и регионалните общности от цяла Европа
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ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

дейност 2: активно гражданско общество за европа

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

► Местни и регионални организации
► Европейски организации за политически изследвания, т.н. „мозъчни тръстове“
► Организирани групи от граждани
► Организации на гражданското общество
► Неправителствени организации
► Синдикални организации
► Образователни институции
► Организации на доброволчески труд или благотворителни организации

За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
►  Двустранни, тристранни и многостранни срещи между градове и регионални 

общности
► Публикации, изследвания и анализи 
► Конференции, семинари, кръгли маси, колоквиуми, работилници, изложби
► Обучения и написване на учебни материали

Тази дейност е разделена на две мерки:
Мярка 1:  Побратимяване на градове и работа в мрежа от побратимени 

градове
Подпомага създадените връзки на местно ниво между побратимени общини 
за насърчаване на обмена и сътрудничеството.
Мярка 2: Проекти на граждани и мерки за подкрепа
Изследва новаторски методи за участието на гражданите.

Подкрепя организации на гражданското общество и мозъчни тръстове като 
уникални връзки между европейските граждани и Европейския съюз.  
Тази дейност се състои от три мерки:
Мярка 1: Структурна подкрепа за мозъчни тръстове
Мярка 2:  Структурна подкрепа за организациите на гражданското 

общество на европейско равнище
Мярка 3:  Подкрепа за проекти, инициирани от организации на граж-

данското общество

Поддържането на активната европейска памет изисква поощряване на 
действия, дебати и размишления, свързани с европейското гражданство и 
демокрация, споделените ценности, общата история и култура

Цели задълбочаване на концепцията за „активно европейско гражданство“. 
Подкрепя публични събития, изследвания и информационни инструменти.

дейност 4: Заедно за европа
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Младежта на света:

Младежки работилници и поддържащи дейности 
чрез обучение и работа в мрежа

подкрепа за европейско сътрудничество в младежката 
сфера чрез срещи между млади хора и отговорници по 
младежката политика

►  Младежки обмени
►  Обучения и работа в мрежа в областта на младежта с държави, 

граничещи с ЕС и с други страни
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2. проГраМа „МладеЖта в деЙствие“ 2007-2013

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА:

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Младежта за европа:

европейска доброволческа служба чрез включване на млади 
хора между 18 и 30 години в международни доброволчески 
дейности на територията на европейския съюз и извън него

Програма „Младежта в действие“ се стреми да отговори 
на европейско ниво на потребностите на младите хора в 
периода, започващ с началото на съзряването и завърш-
ващ със зрялата възраст.

►  Младежки обмени
►  Младежки инициативи
►  Проекти за демократично гражданство
►  Проекти за последователни дейности

►  Популяризиране на активното гражданство на младите хора и в частност 
на тяхното европейско гражданство

►  Развиване на солидарност и насърчаване на толерантност сред младите хора 
с оглед стимулиране на социалното единство в Европейския съюз

►  Насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора от различните 
страни

За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
► Пътни разходи
► Разходи за предварителна подготвителна среща
►  Разходи за настаняване и други разходи по време на международните младежки 

обмени и доброволческа работа

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/programme_guide_en.php
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3. проГраМа „уЧене преЗ ЦелиЯ Живот“ 2007-2013

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА:

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ СЕ СЪСТОИ ОТ:

Програма „Учене през целия живот“ подпомага из-
граждането на общество на знанието, устойчивото 
икономическо развитие, създаването на нови и по-
добри работни места и социалното сближаване.

►  Развитие на качествено обучение през целия живот и висока продуктивност, из-
обретателност и европейско измерение в системите и практиките в тази сфера

►  Създаване на европейска зона за учене през целия живот
►  Повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за 

обучение през целия живот
►  засилване на приноса на ученето през целия живот за постигането на социално 

единство, активно гражданство, общуване между културите, равенство на поло-
вете и лична реализация

►  четири секторни програми, насочени към училищното образование („Комен-
ски“), висшето образование („Еразъм“), професионалното образование („ле-
онардо да Винчи“) и образованието за възрастни („Грюндвиг“)

►  Хоризонтална програма, насочена към различни области на сътрудничество и 
иновации на политическо ниво в областта на ученето през целия живот, популя-
ризиране на изучаването на чужди езици, разработване на нови информацион-
ни и комуникационни технологии, разпространение и прилагане на резултатите

►  Програма в подкрепа на преподавателите и изследователите, ангажирани 
в процеса на европейската интеграция и работещите в основни европейски 
институции („Жан Моне“)

►  Подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот
►  Двустранни и многостранни партньорства, многостранни проекти и мрежи

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

►  Ученици, студенти, практиканти и завършили образованието си
►  Преподаватели, инструктори и друг персонал, участващ в различни аспекти на 

обучението през целия живот
►  Хора, които си търсят работа
►  Институции и организации, предлагащи възможности в контекста на рамковата 

програма или на подпрограмите
►  лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи обучението през 

целия живот на местно, регионално и национално ниво
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4. проГраМа „култура“ 2007-2013

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА:

„Култура“ е единна програма за дейности на ЕС в облас-
тта на културата, отворена към всички нейни области (с 
изключение на аудиовизуалната) и към всички категории 
културни оператори

►  Насърчаване на транснационалната мобилност на работещите в областта на 
културата

►  Поощряване на разпространението на произведения на изкуството, на културни 
и художествени изделия

►  Популяризиране на междукултурния диалог

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

направление 1: подкрепа на културни дейности

направление 2: подкрепа на организациите, действащи 
на европейско равнище в областта на културата

направление 3: подкрепа за анализ и за събиране 
и разпространение на информация, за оптимизиране на 
ефекта от проектите в областта на културното сътрудничество

Подпомага сътрудничеството между театри, музеи, професионални сдружения.   
1.1.  Проекти за многогодишно сътрудничество (от 36 до 60 месеца)
Тази категория е насочена към засилване на многогодишните транснацио-
нални културни връзки чрез насърчаване на минимален брой от 6 културни 
дейци от най-малко 6 страни участнички в програмата за сътрудничество и 
работа за период от 3 до 5 години.
1.2. Мерки за сътрудничество
Подкрепят секторното и междусекторното културно сътрудничество между 
европейските оператори с приоритет на творчеството и иновацията.  
1.3. Специални дейности
Тези дейности са значителни по мащаб и засягат значителна част от наро-
дите в Европа, те помагат да се повишава тяхното чувство за принадлеж-
ност към една и съща общност.

Предоставените безвъзмездни средства по това направление подпомагат 
оперативните разходи във връзка с постоянните дейности на организациите 
бенефициенти за изпълнение на работната им програма.

Подкрепя осъществяването на изследвания и анализи в областта на европей-
ското културно сътрудничество и в развитието на европейската политика в 
областта на културата.
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ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm

► Местни и регионални власти
► Корпорации
► Администрации
► Малки и средни предприятия
► Асоциации

За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
►  Проекти за съвместна трансгранична работа и за създаване и изпълнение на 

културни и творчески дейности
►  Международен обмен на произведения на изкуствата
►  Мобилност и обмяна на опит между творци от различните области на културата
►  Преводи на литература
►  фестивали
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ІІІ. как да раЗраБотиМ успеШен проект?

1. партньорства и побратимяване – основа за реализация на съвмест-
ни проекти.

Побратимяването е доста гъвкав и удобен инструмент за създаване на сътрудничест-
во – може да се прилага между малки и големи градове, между села и общини... Обект на 
побратимяването могат да бъдат широк кръг от въпроси, в неговото създаване и развитие 
могат да бъдат въвлечени много и различни „действащи лица“ от две или повече побрати-
мени общности.

Въпреки че много европейци в днешно време пътуват свободно по работа или за да 
почиват, въпреки сателитната телевизия и интернет, побратимяването остава най-добрият 
за европейските граждани, начин да се срещнат лице в лице, да споделят информация и 
мнения по теми от ежедневието, както и да се възползват от опита на другия по различни 
теми – от образование до социално включване, култура и бизнес.

Обект на побратимяване могат да бъдат и съвсем специфични въпроси, като управле-
ние на водите, икономическо развитие или подобряване на социалните услуги на местно 
ниво. забелязва се ръст и на побратимяване между конкретни партньори (напр. младежки 
организации, училища, университети), всеки от различна европейска държава. Така, раз-
витието на Европейското партньорство дава възможност на гражданите и общините да 
споделят знания и опит. Нещо повече – събирането на едно място на гражданите за диску-
сии и преодоляване на сериозни проблеми, при това в приятелска атмосфера, е също мно-
го изявена форма на активното европейско гражданство. Тези форми на сътрудничество 
се превръщат в устойчива основа за разработване и реализиране на партньорски проекти 
в различни области от взаимен интерес.  

2. предварителна подготовка
Проектът е последователност от логически подредени процедури и действия, които 

имат строго определено начало и край.  
Настоящите практически съвети ще ви дадат най-обща представа за разработването 

на предложение за проект.  
Всеки конкретен донор има свои собствени изисквания за представянето на предложе-

нията, както и свои собствени формуляри, с които трябва непременно да се съобразите.
В зависимост от спецификата на конкретната ситуация и предпочетения метод на ра-

бота е необходимо да се направи анализ на изходната ситуация - конкретни изисквания 
на схемата за кандидатстване /времева, финансова и техническа рамка/, налична инфор-
мация и документация, човешки, технически и финансови ресурси, необходима външна 
експертиза, за да може да се предприемат най-правилните и адекватни стъпки във връзка 
с организиране работата по подготовката на проекта. В повечето случаи този анализ за-
почва да се прави след определяне на отговорник или иначе казано ръководител на екип 
за разработване на проект. Добра практика е в самото начало да се изготви план – график 
за подготовка на проекта, който на един ранен етап да бъде обвързан с конкретни срокове 
и отговорности.

В тази фаза от съществено занчение е формулирането на проектната концепция. Това 
е свързано с определена нужда, която трябва да бъде задоволена или идентифицирането 
на определена ситуация, която трябва да бъде променена чрез набор от целенасочени 
въздействия върху определена целева група. Концепцията е и основна предпоставка за 
разработване на проектното предложение, което се представя пред определена финанси-
раща организация или програма за отпускане на финансови средства за решаването на 
конкретния проблем и/или ситуация.

Често срещани грешки на този етап е използването на различни образци на фор-
муляри за кандидатстване и приложения към тях от публикуваните по съответната 
програма или процедура.  Използвайте само комплекта документи публикуван на офи-
циалната интернет страница на финансиращата програма по съответната покана. 
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Регулярно посещавайте интернет страницата на финансиращата програма, с цел 
проследяване на възможни промени в Пакета документи за кандидатстване.

► определяне на екип за подготовка на проекта
Не е разумно работата по подготовката на проекта да започне без предварителна сре-

ща на екипа, който ще я осъществява. Спектърът трябва да бъде покрит – от ръководител, 
експерти, администратор до генератор на идеи. Екипът трябва и административно да бъде 
съобразен с препоръките на Програмата. Не е необходимо да бъде много голям, но трябва 
да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи, написването на проекта, редак-
ция, подготовка на бюджета, технически дейности.  

►  определяне на основните заинтересовани страни и изграждане на 
партньорства

Обикновено идентифицирането на заинтересовани страни и партньори е едно от ос-
новните изисквания в проектите насочени към младите хора. Освен това изключително 
много се насърчава сътрудничество с публични власти. В повечето случаи това са общин-
ските администрации, което гарантира устойчивост и насърчава включването на младите 
хора в процесите на формиране на политика за младежта на местно ниво. 

Често кандидатът и/или неговите партньори не отговарят на формалните и ад-
министративни критерии, дефинирани в Насоките за кандидатстване. Препоръчи-
телно е още на етап планиране на проектното предложение внимателно да проучите 
условията за допустимост на кандидата и партньорите. Ако като кандидат нямате 
достатъчно опит в изпълнението на определени проекти или финансовият ви капа-
цитет не е достатъчен, но за сметка на това ви партнира организация с подходящо 
CV, която активно участва в реализирането на проекта, това увеличава шансовете 
проектното предложение да се трансформира в проект.

3. съдържание на проекта
Всеки европейски проект или проект, който подготвяме пред други финансиращи про-

грами, се състои от следните елементи:
3.1 проектни цели 
► общи цели 
Резултатът от фазата на идентифициране на проекта се изразява в избор на цели, ко-

ито се дискутират и уточняват във фазата на формулиране на проекта.  
► специфични (конкретни) цели – задача на проекта
Тук се посочват конкретните цели, които трябва да бъдат постигнати до края на про-

екта чрез неговото изпълнение. Специфичните цели трябва да показват конкретните 
ползи за целевите групи, за които е предназначен проектът и средствата, чрез които 
постигаме тези ползи.

3.2 анализ на ситуацията
Проектите са инструмент не за усвояване на средства, а за решаване на реални про-

блеми и подпомагане развитието на организации, общности и региони.
Доброто познаване на нуждите и тяхното аргументирано и подкрепено с факти пред-

ставяне в проектното предложение позволява да се отговори на въпроса за уместността: 
защо ще правим точно това? защо ще харчим тези пари?

Съществуват различни начини за анализиране на ситуацията. Най-често анализът пре-
минава през два етапа:

► проучване на проблема
Целта на проучването е да се изяснят всички негативни аспекти на съществуващата 

ситуация по тематиката на проектната идея. Необходимо е да разполагате с достатъч-
на по обем, необходима и навременна информация, която да има числово или процент-
но измерение.  

Теорията и практиката предлагат голям набор от методи и техники за набиране на ин-
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формация: наблюдение, проучване на статистически източници, проучване на планови до-
кументи и проекти, анкетни проучвания, интервюта, групови дискусии (тематични групи), 
публични срещи.

► анализ на проблема
Няма проблем, който да съществува самостоятелно, да не е последица от поредица 

причини и самият той да не води до поредица следствия. Трябва да извършите задълбочен 
анализ на ситуацията в съответстващата на проекта сфера, като важно в този процес е:

-  Да се разчлени проблемът и свързаните с него проблеми;
-   Да се структурират идентифицираните проблеми на взаимнообвързаността: 

проблем–причина, проблем-следствие.
3.3. дейности
Това вече са конкретните инициативи, които ще се реализират. Точната им формули-

ровка води до пряката ефективност на проекта. В зависимост от тях се определя и бюдже-
та на проекта.  

за структурирано и качествено описание на дейностите може да следвате модел, чрез 
който за всяка дейност да отговорите на въпросите:

►  Какво искаме да направим за младите хора? – наименование на дейността
►  защо го правим? – цели на дейността
►  На кое залагаме? – т.е. какво включва дейността като съдържание и последовател-

ност на провеждането й
►  Как? – чрез какви методи се прилага дейността и през какъв процес преминава
►  Колко? – колко хора са включени, в каква продължителност – часове, дни, колко пъти 

се повтаря (колко хора и време е необходимо)
►  Къде? – къде ще се извършва дейността – място
►  Кога и с каква продължителност? – времето за извършване на дейността и нейната 

продължителност
►  Кой? – партньорът в проекта, който поема отговорност за изпълнение на дейността 

и разпределение на задачите по партньори
3.4. Методология
В тази част имате възможност да докажете вашата експертиза и компетентност в сфе-

рата на проекта, като предложите подход за решаване на проблема, който е: ефективен и 
ефикасен, съобразен със спецификата на целевия регион и целевата група; довежда до 
устойчиви ползи за целевата група. Като хора запознати с проблемите на младите хора 
във вашия регион е необходимо да представите информация за това дали чрез избраните 
от вас методи ще се постигнат непосредствени и дългосрочни резултати, какво е новото в 
подхода, как ще надградите от предишен опит, как проектът ще избегне грешки и недос-
татъци, допуснати при предходни проекти, как ще спомогнете за развиване на по-тясно 
сътрудничество между съществуващи инициативи, програми или проекти.

3.5 График за изпълнение
Той трябва да съдържа конкретно разпределение на дейностите във времето на осъ-

ществяване на проекта. Бъдете реалистични в обещанията, но бъдете и прагматични. 
Включете и обществените поръчки. При наличие на суми над праговете за допустимост е 
необходимо провеждането на процедури по закон за обществените поръчки и Наредбата 
към него. При създаването на времевият график и наличието на такива суми е задължител-
но да се предвиди достатъчно време за провеждане на процедури.   

График за разпределяне на ресурсите. Доброто изпълнение изисква предварително 
планиране. Същото с голяма сила важи за управление на ресурсите при реализиране на 
проект. 

3.6. очаквани резултати
Тук трябва да бъдат посочени продуктите/ резултатите от дейностите, осъществявани 
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в рамките на проекта. за целта последователно опишете:
►  Въздействие върху положението на целевите групи (т.е на младите хора) – очаквани 

социално-икономически ползи на целевите групи;
►  Въздействие върху техническия и управленски капацитет на целевите групи и парт-

ньорите; 
►  Публикации и други продукти на проекта. Информацията трябва да носи и числено 

изражение Обикновено в рамките на една страница  трябва да се описшат всички 
продукти на проекта; 

►  Мултипликационен ефект.
3.7 устойчивост на проекта
Устойчивостта по дефиниция се проявява едва след края на проекта.  факторите, които 

може да се изследват и опишат са:
►  Във финансов аспект. Как ще се финансират дейностите след приключване на 

проекта?
►  На институционално ниво. Ще съществуват ли структури, които ще осигурят изпъл-

нението на дейностите след края на проекта? Ще станат ли резултатите от проекта 
местно притежание?

►  На политическо ниво. Какво е структурното въздействие на проекта или как ще бъ-
дат повлияни политиките насочени към младежта и в какви планови и стратегически 
документи ще бъде отразена съответната промяна или реформа?

за да прецените устойчивостта на проекта, обърнете внимание дали чрез предвиде-
ните дейности е изпълнима задачата на проекта и как тя ще се изпълнява или как ще се 
внедряват продуктите от проекта след неговото приключване.

3.8 Бюджет 
Средства са материалните и нематериалните ресурси, които са необходими за осъ-

ществяването на планираните дейности и за управлението на проекта. Трябва да се прави 
разлика между човешки, материални и финансови ресурси. Разходите са идентифицира-
ните средства, изразени във финансови условия. 

Дейностите по проекта трябва да бъдат разработени и конкретизирани достатъчно, за да 
позволят да се оценят финансово необходимите материални и нематериални средства за осъ-
ществяването им. Когато разработвате тази част от проекта и установите, че това е невъзмож-
но, препоръчително е да се върнете на дейностите и да ги разработите по-детайлно.

как се установяват средствата и разходите?
►  Идентифицирайте човешките, материалните и финансовите средства, необходими за 

осъществяване на планираните дейности, управлението на проекта и за помощни дей-
ности   - например, административен и счетоводен персонал, създаване на офис и др.;

►  Разпределете ресурсите по разходни пера;
►  Определете мерните единици;
►  Определете необходимото количество, като отчитате и времетраенето на дейностите;
►  Определете цената за единица ресурс;
►  Разпределете разходите във времето;
►  Изчислете общия размер на разходите;
►  Подгответе цялостния бюджет;
►  Посочете разпределението на средствата между партньорите – ако има такова из-

искване;
►  Класифицирайте разходите по бюджетни източници – например, 75% – финансира-

не от ЕС, 25% – собствени средства.
При изготвянето на бюджета се съобразявайте с изискванията на програмата и 

проверете внимателно в указанията и формуляра за кандидатстване кои са „допус-
тимите“ и кои са „недопустимите“ разходи.
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Към тази точка най-често допусканата грешка е следната - проектната идея не 
отговоря на приоритетите на съответната програма и на конкретната схема за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ясно и точно дефинирайте целите, дей-
ностите и резултатите на проекта, отговорете си на основните въпроси: какво се 
прави, кой го прави, към кого е насочено, къде и кога ще се извърши.

Активно участвайте в организирани от УО информационни срещи, запознайте се 
детайлно с пакета документи за кандидатстване по съответната схема, посещавай-
те редовно рубриката с публикувани „Въпроси и отговори“ по поканата. Не оставяйте 
подготовката на формуляра само на един човек. Добър подход би било да намерите 
някой, който да се постави в ролята на „външен и безпристрастен оценител“ и посред-
ством таблицата за техническа и финансова оценка на качеството да оцени проект-
ното предложение.

4. депозиране на проектното предложение
На практика през всички предходни фази се подготвят части от крайното предложе-

ние за проект. В рамките на тази фаза трябва да се „сглобят“ всички вече подготвени 
текстове, да се допишат и доизяснят тези части, които не са достатъчно развити. Така 
се получава проектопредложението като резултат от съответствието между всички из-
броени дейности и финансовия ресурс, определен в бюджета. Текстът се преглежда и 
при необходимост се допълва и преработва с оглед на неговата еднородност. Следва 
езикова и стилистична редакция. Проверява се за технически грешки. Предложение-
то се подлага на последно четене и проверка. Преди депозирането му, задължител-
но проверете:  посочените контакти за връзка с Вас, максималната продължителност 
на проекта с фиксираната в Насоките за кандидатстване, сроковете за изпълнение на 
дейностите и финансовото им изражение във формуляра и бюджета, описанието на 
дейности, индикаторите и резултатите, минималната и максималната стойност на про-
екта и допустимите % ограничения на разходите с фиксираните в Насоките за канди-
датстване, бюджета, описите и приложенията към него, проверете и за  аритметични 
грешки. Препоръчително е да планирате резервен период от време за изпълнение на 
дейностите по проекта.

Обикновено младите хора имат негативно отношение към „бумащината“, но не си стру-
ва по такава причина да се провали реализацията на една добра идея. 

Този, който е натоварен с окончателното изпращане, трябва да се погрижи за следното:
►  Да провери още веднъж дали всички страници са правилно отпечатани и подредени, 

дали графиките и схемите са поставени на точното място;
►  Да даде инструкции за необходимия брой екземпляри и за евентуалното им подвър-

зване;
►  Да комплектува всички останали документи – например писма за намерения от парт-

ньорите в проекта, писма за подкрепа на проекта, информация за организацията, 
която предлага проекта (ако се изисква), придружително писмо към документацията, 
биографичните справки за участниците в проекта и т.н.;

►  Да провери адреса на плика;
►  Да даде инструкции или лично да изпрати проекта по най-подходящия начин – ако 

го изпращате в последния момент и изискването е той да пристигне до определена 
дата, по-добре използвайте куриерските услуги на надеждна фирма. Ако важи по-
щенското клеймо, тогава изпратете пратката препоръчана и с обратна разписка;

►  Придружителните документи се описват в придружителното писмо при подаване на 
проекта. липсата на някой от тях води до декласиране на предложението;

►  Да проследи получаването на обратната разписка. При много програми се практи-
кува изпращането на уведомително писмо, че предложението е получено и е реги-
стрирано под определен номер. Този номер е важен, тъй като само чрез него при 
необходимост могат да се правят справки за проекта.
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5. ключови правила 

ü  Познаването в детайли на изискванията за участие в съответната про-
грама е необходимо условие за подготовка на добър проект. Отпечатай-
те насоките и условията за участие в програмата и ги ползвайте през 
цялото време на работа. Това ще ви помогне при подготовката на про-
екта. Четете между редовете!

ü  Участието заради самото участие е неоправдано. Ако нямате опит, по-
добре участвайте като партньор, а не като водещ кандидат.

ü  Инвестирайте време и средства при изготвяне на проекта. Несигурност-
та дали ще бъде спечелен не трябва да бъде причина да се отнесете 
повърхностно. Сформирайте опитен и професионален екип. Опитайте 
се да създадете чувство за доверие в екипа, изтъквайки най-съществе-
ните му предимства, капацитет и натрупания опит.

ü  Покажете познаване и разбиране на проблема, както и на средствата за 
неговото разрешаване и бъдете ясни и конкретни при подготовката на 
проекта, особено що се отнася до очакваните резултати. Много често се 
декласират проекти именно заради неяснота и липса на конкретност.

ü  Опитайте се да мислите оригинално при разработването на проекта. 
Оригиналността винаги прави впечатление. Същевременно креатив-
ността ви не трябва да излиза извън рамката и условията на програ-
мата.

ü  Използвайте логическата матрица, графики, план график за работата. 
Всички те ще покажат на оценителите, че сте мислили върху осъщест-
вяването на проекта и сте готови да започнете веднага след одобрява-
нето му.

ü  Обърнете внимание върху езика и външния вид на предложението. По-
някога интересни предложения остават неосъществени поради неуме-
нието да бъдат описани и изразени по подходящ начин. Редактирайте 
и поправяйте, докато текстът ви хареса, той трябва да звучи логично 
доказателствено и ясно. Ако проектът се разработва на чужд език, бъ-
дете още по-взискателни. Езиковите и правописните грешки не правят 
добро впечатление.

ü  Ако правите консорциум, изискайте предварително съгласието на парт-
ньорите. Все пак имайте предвид, че консорциум с повече от пет участ-
ника се управлява трудно.

ü  Когато правите бюджета на проекта, бъдете разумни и реалисти.

ü  Спазвайте крайния срок, точния адрес за подаване на проекта и пъл-
ния набор от изисквания набор от приложения, декларации и документи 
при неговото подаване.
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  ІV. доБри практики
Ключът към успеха на политиките, на-

сочени към младежите, е съчетание от при-
влекателен и динамичен подход на работа, 
който отчита позитивната и новаторска роля 
на младежта в усилията за развитие на 
местната общност, и който все пак осигурява 
последователност на действията и осъщест-
вяваните политики. 

Споделеният опит по проекта ни дава 
възможност да представим няколко добри 
примери от различни български, испански и хърватски общини, които могат да послужат 
за усъвършенстване на политиките за работа с младежта и за по-активно въвличане на 
младежите в развитието на местните общности. 

Един от основните изводи от наученото е, че наличието на активно звено в общинската 
администрация, посветено на политиките за младежта, само по себе си е добра практика 
и е отправна точка за осъществяването на реален диалог и участие на младежта в разви-
тието на местните общности. Но това е само началото.....

1. Младежта в действие
Как точно младите хора в едно населено място взаимодействат с местната власт? Как-

ви са механизмите, чрез които поставят своите искания и какъв е пътя на тяхното изпъл-
нение? Какво точно представлява един младежки общински форум и как се реализира 
той на практика, иначе казано какви са „формите на форумите“? Младежките съвети, 
младежките и ученическите парламенти, са най-често срещаните форми на подобно съ-
трудничество с местната власт. Инициативата може да идва от самата общинска власт, но 
може да дойде и от младежите, може да бъде формална, с правилници и строг ред, може 
да бъде и доста свободна. Приликите между тези форми в трите партньорски държави са 
повече от разликите – просто всички младежи по света имат истинска нужда да се срещат, 
да общуват ... и най-вече, някой да ги чува.  

1.1 неформален младежки обществен съвет
Страна: Испания, Община Пуенте Хенил, провинция Кордоба, Испания
идея, замисъл, инициатива:
Неформалността е отличителен белег на работата с младите хора в малките провин-

ции в Испания, област Андалусия. Интересно е, че въпреки това тази инициатива започва 
по „формален“ начин – през 2007 г., когато звеното за работа с младежите към градския 
съвет отправя апел към всички младежи и техните организации да поставят началото на 
един процес на партньорство и участие. По този начин стартира проектът „Младежта в 
действие: информация, демокрация и заетост“. Целта е да се интегрират младите хора в 
политическия и обществен живот на общината, чрез създаването на младежка програма 
за общуване и действие. 

подход и изпълнение:
Въпреки трудното начало и недоверието, след много работни срещи, семинари  и об-

щуване в социалните мрежи е създаден механизъм за получаване на обратна връзка, на 
мнение от страна на младежите. Постепенно, чрез обмен на информация и участието на 
младите хора в прилагането на общинските политики, те се превръщат от консуматори в 
двигатели на политиките за младежта в общината. 

Информацията за всяко начинание или събитие се предава по тези канали и след 
обсъждане се взима решение. Използването на социалните мрежи е в основата на една 
дигитална демократична система за взимане на решения, с които местните власти за-
дължително се съобразяват. заседанията са открити, всеки може да участва и да гласува. 
Представител на градския съвет и експерти от местната администрация също участват на 
тези заседания.
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Неформално и спонтанно се вземат решения за многобройни младежки прояви, на-
сочени към оползотворяване на свободното време и пълноценно общуване, които след 
това младежите организират с помощта на общината. Всяка една от тях има вече свое 
име и история - Пролетна фиеста (празник 
на открито за всички възрасти с различни 
мероприятия), Младежка лятна програма 
(дейности като колоездене, туризъм, зана-
яти и работилници), „ла лоня“ (създаване 
на обществено място/пространство за тан-
ци, рисуване и постановки) и пр.;

резултати:
В този проект младежите, политиците 

и експертите работят заедно – младите 
хора като създатели на своята дейст-
вителност, политиците като стожери на 
решенията на младите и експертите като 
посредници между тях. Новаторството не 
е само в идеята, а и в нейното осъществяване – младите хора се решават да участват в 
обществения живот, и по-важното – решават и начина, по който ще го правят.   

Подобни форми на сътрудничество между младите хора и местната власт (мла-
дежки съвети, младежки или ученически парламенти)  има и в много български общини, 
сред които Кула, Чирпан, Аврен, Тополовград, Генерал Тошево, Видин, Разград, Русе, 
Троян и много други.

1.2 Младежка общинска доброволческа служба
Страна: България, Община Варна
идея, замисъл, инициатива:
Водена от идеята, че доброволчеството, подхранвано от идеализма и желанието за 

промяна, е една от най-типичните дейности за младежите, както и от своите богати тради-
ции в работата с тях, община Варна чрез дирекция „Младежки дейности и спорт“ създава 
своята Младежка доброволческа служба в началото на 2007 г. Общината ползва модела 
на европейската доброволческа служба и финансовата подкрепа по програма «Младежта 
в действие» 2007 – 2013 на Европейската комисия.

подход и изпълнение:
Доброволците се ангажират за период от 20 до 40 работни дни през летните месеци, 

съобразно заявените интереси. Получават средства за дневни разходи и удостоверение от 
организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволчески труд.

Организация-домакин може да бъде всяка организация, регистрирана по закона за юриди-
ческите лица с нестопанска цел. Организацията заявява необходимостта от доброволци и оп-
исва подробно дейностите, които доброволецът ще извършва по време на стажа си в нейната 
структура, както и информация за това как ще бъде организиран престоя му там. 

Всяка година над 150 варнен-
ски младежи имат възможност да 
положат доброволчески труд в из-
брани от тях организации и инсти-
туции. Доброволците помагат, но 
и се забавляват и в същото време 
придобиват нови знания и умения. 
Изключително висок интерес към 
доброволческите стажове в ин-
ституции проявяват  учениците от 
горните класове на варненските 
училища.
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Възможностите за доброволен труд се разрастват непрекъснато – доброволците по-
магат на над 20 неправителствени организации, работещи в сферата на изкуството, еко-
логията, спорта, туризма, работата с деца и възрастни хора в неравностойно положение. 
Доброволци работят също така и в органите на държавното и местно управление, в архе-
ологическия, етнографския и исторически музеи, в театрите и регионалните библиотеки, в 
астрономическата обсерватория и планетариума.

Всички доброволци, участвали в летните доброволчески инициативи към Младежка 
доброволческа служба, получават удостоверение и паспорт на доброволеца, в който се 
вписва продължителността на положения труд. Младежите трупат професионален опит в 
избрана от тях организация и градят характер.

резултати:
Морската столица на България е далеч напред в сравнение с останалите общини в 

сферата на младежкото доброволчество и трябва да служи като пример за новаторство и 
постоянство на усилията в това отношение. 

1.3 „Младежки“ декларации за кандидат кметовете
Страна: Хърватска, град Загреб
идея, замисъл, инициатива:
Активността, оригиналното мислене и непримиримоста на младите хора в Хърватска, 

съчетана с лошия имидж, изграден за жалост по отношение на политиката, са довели до 
интересна идея за отстояването на правата на младите хора и изпълнение на ангажимен-
тите към тях. На последните местни из-
бори в Република Хърватска младеж-
ките организации, след срещи с всички 
кандидат-кметове, са поискали от тях 
да подпишат нотариално заверени де-
кларации с ангажиментите на община-
та по отношение на младите хора. Ин-
тересното е, че инициативата за това 
не идва от политически партии на кме-
товете или инициативните комитети за 
независимите, а от самите млади хора, 
обединени в различни организации.

подход и изпълнение:
Декларациите са подписани, като 

бъдещите ангажименти към младите 
хора са договорени взаимно между младежките организации и кметовете, и са „влезли в 
оборот“ по време на предизборната кампания.  

резултати:
Както често се случва в политиката, а и в живота, голяма част от ангажиментите, раз-

писани в декларациите не са изпълнени, което води до конфликти с избрания за кмет на 
загреб. Причините за това са много, но целта не е да се изброяват, освен това голяма част 
от тях най-вероятно не са в самия кандидат за кмет. По-важното е друго – да се подчертае 
стремежа на младите хора към промяна, тяхната непримиримост към празните обещания 
и тяхното желание да променят политиката към по-добро...  

1.4 Младежта и екологията – естествени съюзници
Страна: България, община Асеновград
идея и замисъл:
Асеновград, „вратата на Родопите“ е уникален като район на различни, включително 

ендемични биологични видове. Младежката политика на община Асеновград (пилотна об-
щина по проекта) е силно ориентирана към екологията и съчетана по прекрасен начин с 
даденостите на общината. 
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подход и изпълнение:
„Хаберлея“ е името на една от 

най-известните младежки екологични 
организации в страната, създадена с 
подкрепата на община Асеновград. 
Името ú идва от известна билка в този 
район. Дружеството подкрепя и самò 
инициира всички възможни дейности, 
свързани с екологията – отбелязване 
на конкурси на екологична тематика, 
залесяване на открити пространства, 
почистване и други. В дейността на 
дружеството по неповторим начин са свързани екологията, даденостите на региона, мла-
дежката политика, активността на общината и много, много ентусиазъм.

резултатите:
Много спечелени проекти, много реализирани инициативи и още повече – заслужена 

гордост и пример за общината и младите хора в нея. 
2. Младежките центрове – организация на успеха
Една от най-типичните дейности, насочена към младите хора, е създаването на техен 

общински „дом“ – център, в който да могат да организират свои събития, да обменят ми-
сли и идеи, да разработват проекти, да търсят информация или просто да се срещат. Има 
места, където младите създават подобен център „от нищото“ – ремонтират с доброволен 
труд стари общински сгради и ги превръщат в свои центрове. На друго място общината 
издейства от държавата имоти и чрез заложените в закона механизми го превръща в мул-
тифункционален център на младежите oт региона.

2.1 дом на младите 
Страна: Община Конил де ла Фронтера, област Кадиз, Андалусия, Испания  
идея, замисъл, инициатива:
Насърчаването на участието на младежта в дейностите на общината преминава през 

намиране на място за срещи и общуване. Общината решава да създаде такова място с 
безплатни услуги, където местната младеж да се обучава и прекарва пълноценно свобод-
ното си време. 

подход и изпълнение:
С допитване до младите хора са обсъдени най-интересните занимания за младежта и 

е предложено създаването на младежки център, който да отговори на нуждите и интереси-
те. Младежкият център разполага с модерна класна стая по информационни технологии, 
стая за многоцелево използване (за развитие на занаяти, вътрешен дизайн и др.), зона за 
развитие на спортни дейности и културно-информационни офиси.   

Центърът организира програма „Примерни родители“, като насърчава спортните нави-
ци на родителите, курсове по превенция на домашното насилие и употребата на наркоти-
ци, курсове и обучение в сферата на доброволческото и социално подпомагане, както и 
спортни и културни състезания за деца и младежи. Едновременно с това Центърът разви-
ва активна политика спрямо децата като предварително условие за по-успешна политика 
спрямо младите хора за в бъдеще.  

Един от най-видимите резултатите от работата на центъра е осигуряването на популяр-
ност и устойчивост в неговата работа. Центърът е станал част от мрежата информационни 
центрове на област Андалусия и е включен в различни международни проекти като Euro Jam 
– в рамките на програма „Младежта в действие“, Обем на добри практики – подобряване на 
услугите за младежта. Преди около година центърът е станал част и от европейската мрежа 
„Eurodesk“, която осигурява информация за европейските програми и инициативи, насочени 
към младежта в сферата на образованието, доброволчеството и свободното време.   
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резултати:
Един „класически“ пример за създаването на Център, при което инициативата е от стра-

на на местната администрация. Чрез положените усилия центърът наистина отговаря на 
целите, за които е бил създаден. Постепенно се е превърнал в незаменим център за рабо-
та с младите в града. 

2.2 „Младите строят за младите“ – ремонт на сгради и превръщането им 
в младежки центрове

Страна: Хърватска, община Загреб
идея, замисъл, инициатива:
Младите решават сами да си създадат свои центрове, в които да съчетаят няколко дей-

ности едновременно – лобиране пред общинските власти, доброволчески труд и пълно-
ценно използване на резултатите от успеха. На територията на всяка една община същест-
вуват сгради в лошо състояние, за 
които със сигурност може да се на-
мери и много по-добро предназна-
чение. защо да не станат младежки 
центрове с младежки труд? 

подход и изпълнение:
В разговори с общината се пра-

ви преглед на сгради – общинска 
собственост, в лошо състояние, на 
територията на града. Младите по-
емат отговорността за почистването 
и всички други неспецифични дей-
ности, общината наема строителна 
фирма за специализираната дей-
ност. По подобна схема - с доброволен труд на младите хора и подкрепа от общината - за 
последните няколко години са ремонтирани и използвани за нуждите на младите хора ня-
колко сгради на територията на загреб. На всяка една от тях е дадено име.

резултати:
Едни от най-видимите резултати в областта на младежките дейности – какво по-видимо 

от една сграда, превърната от почти руина в модерен младежки център?
2.3 постоянен младежки информационно-консултантски център
Страна: България, община Варна
идея, замисъл, инициатива:
Община Варна е емблематична за България община с добрата си последователна по-

литика за младите хора. Постоянния младежки информационно – консултативен център в 
Община Варна е вид младежки център, в който младите хора могат да потърсят всякаква 
информация относно това, което ги вълнува. 

Центърът на практика „изважда“ информационно-консултантската дейност от офисите 
и канцелариите на институциите и ги „пренася“ максимално близо до реалността и млади-
те хора.

Центърът предоставя подробна информация, в основата на която са консултации за 
младежи относно:

►  младежки програми – разработка на проекти и условия за кандидатстване;
►  трудова заетост – бригади, стажове и начало на кариера;
►  студентски програми и стажове;
►  младежки обмен и пътувания – младежки клубове на пътешественици, пътуване на 

обменни начала;
►  свободно време и забавления – спорт и всякакъв вид забавления за младите хора;
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резултати:
Резултатите са видни – Община Варна е на едно от първите места не само в България 

по развита младежка политиката, при това „поднесена“ максимално близо до „целевата 
група“ – самите млади хора.

3. Младежите взимат управлението в свои ръце
3.1 кмет за един ден – българските общини (ден на младежкото само-

управление)
Страна: България, общини Провадия, Тетевен, Роман, Берковица, Девин и мно-

го други 
идея, замисъл, инициатива:
По какъв новаторски и оригинален начин да бъде отбелязван Международния ден на 

младежта (12-ти август) от страна на местните власти? Най-често това е чрез инициати-
вата „Кмет за един ден“ или „Ден на младежкото самоуправление“. 

подход и изпълнение:
По инициатива на кметовете на общините изявени младежи от горните класове на мест-

ните училища стават кметове и общински съветници за един ден. Обикновено това става 
след обявяване на конкурс за есе от страна на Общината на тема: „какво бих направил 
за нашата община, ако съм кмет?“. Работният ден на младия кмет се организира, така че 
той/тя да се получи пълна представа за работата на местните власти. Освен кмет, младите 
хора създават, макар и за ден, дублиращ екип от заместник-кметове, секретари на общини. 
Младият кмет получава заповед за своето назначение, провежда оперативни срещи с ди-
ректорите и началниците на отдели в общината, посещава важни инвестиционни проекти, 
обсъжда с общинския съвет резултатите от младежките програми на общината и планира 
бъдещи действия в тази насока, среща се с граждани и се разпорежда с кметската корес-
понденция. Нерядко идеи и инициативи на „Кмета“ стават реален факт след одобрението 
на истинския кмет. 

за младите хора тази инициатива осигурява възможност за ролева смяна, за запозна-
ване отблизо със задълженията и отговорностите на управниците, както и за внасяне на 
свежи идеи.

резултати:
С всяка изминала година все повече общини се включват в инициативата. Дейностите, 

съпътстващи инициативата, стават все по-разнообразни. Инициативата дава възможност 
да се отчете свършеното по младежките програми на общината и да се планира с участи-
ето на самите младежи тяхното включване в работата на местните власти. Изпълнението 
на поетите ангажименти се следи чрез младежките консултативни съвети към общините. 
Младите хора от своя страна добиват опит в управлението и се подготвят за: Младите хора 
във властта – за сега за ден, в бъдеще – защо не и за по-дълго... защото кметската работа 
край няма. 

3.2 Младежки съвет разпределя общинска субсидия
Страна: Хърватска, Община Осиек
идея, замисъл, инициатива:
Младежкият съвет в Осиек съществува по силата на много интересен и полезен закон в 

Република Хърватска – закона за младежки консултативни съвети, който задължава мест-
ните власти да създадат такива структури и да работят активно с тях. Компетентностите на 
тези структури са определени в закона, но могат да бъдат допълвани и „на място“.

подход и изпълнение: 
Практиката младежки форуми и структури на местно ниво да участват в разпределе-

нието на субсидии за младежки дейности съществува в много държави. В повечето случаи 
тези структури нямат решаващ глас, а само и единствено съвещателен и консултативен. 
В случая обаче Младежкия консултативен съвет в Осиек далеч надхвърля споменатата 
практика и взема крайните решения по отношение на разпределението на субсидиите за 
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младежки организации от общинския бюджет. Решението му може да бъде отхвърлено от 
кмета на общината, но съветът е колективният орган, който взима крайните решения.

резултати:
Младите хора наистина „вземат нещата в свои ръце“ – научават се да приоритизират, 

да мислят стратегически и най-вече да бъдат отговорни.
3.3. ‘’да си поиграем на управление“ – симулационна игра за управле-

ние на община
Страна: Хърватска, община Копривница
идея, замисъл, инициатива:
фондация „фридрих Еберт“, общината в Копривница и Университетът фран Галович 

решават в обща инициатива да стимулират управленските умения на младите хора, като 
ги въвличат в няколкодневна симулационна игра за управление на местно ниво.

подход и изпълнение:
Млади хора, студенти в Университета, избрани след селекция от трите организиращи 

организации, влизат в ролята на общински съветници и в продължение на няколко дни 
обсъждат и „вземат решения“ по важни за общината проблеми. Освен проявата на въобра-
жение при решаването на различни въпроси, младите хора се научават да отстояват пози-
цията си, да комуникират, и най-вече – да се запознаят по-отблизо с работата на общината. 
Най-важната цел на подобна практика обаче е максималното приближаване на местната 
власт до младите хора.

резултати:
Нови свежи идеи за местната власт, разгорещени дебати, удовлетворени млади хора и .... 

още една реализирана добра практика. 
4. „да си говорим постоянно с младите хора“
В основата на всичко стои диалога – без постоянен диалог с младите хора и разбиране 

на техните нужди и потребности усилията за провеждане на добра младежка политика са 
обречени на провал. Избрани са няколко форми, които са по-оригинални и могат да бъдат 
приложени на много места и в много държави

4.1 Чат с младите хора в интернет
Страна: Испания, област Андалусия
идея, замисъл, инициатива:
По-младите и оригинално мислещи кметове в областта са намерили интересен способ 

за контакт с младите хора. Един от начините за привличане на младежката аудитория е 
активното общуване с нея в Интернет и социалните мрежи.

В Интернет-сайта на общината и личните страници на кметовете съществува възмож-
ност за директна връзка онлайн чат на кмета с младите хора или поне за задаване на 
въпроси в различни области или лансиране на инициативи.

Младите хора могат да се свържат със своите кметове посредством Интернет от всяка 
точка на света.

резултати:
Младите хора са много по-мотивирани да участват в местното самоуправление, когато 

някой заговори на техния (Интернет) език. По този начин малко по малко научават повече 
за управлението на общината и стоят много по-близо до местното самоуправление.   

4.2. „Младежки панаир“
Страна: Хърватска, община Копривница
идея, замисъл, инициатива:
На община Копривница и организациите на младежите в града
подход и изпълнение:
Всяка година в Копривница се събират на традиционен „младежки панаир“, младежки 

НПО от цялата страна. формата на събирането в някаква степен преповтаря подобни проя-
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ви, но е направен с повече фантазия и въображение и по-малко ограничения. за успеха му 
допринася факта, че Копривница (името произлиза от „коприва“, също като Копривщица) е 
град с една пета млади хора от членовете на общинския съвет, по традиция млади и енер-
гични кметове и една страст, която буквално „се вижда“ на всяка крачка – велосипедът.

Младежките организации на „панаира“ си правят отделни „работилници“ („workshops“), 
на които представят различни свои дейности – управление на проекти, кариерно развитие, 
организиране на събития и т.н.

резултати:
Една добра традиция, която затвърждава мястото на Копривница като водещ град по 

отношение на младежките политики.
5. общината в помощ на младите
5.1 предоставяне на общински помещения за младежки прояви
Страна: Испания, област Кордоба, общини Арчидона и Пуенте Хенил
идея, замисъл, инициатива:
Ако трябва да се степенуват различните начини и средства за подпомагане на младите 

хора и различни младежки организации, това е вероятно най-опростеният и най-директният 
начин. Тази практика следва да се разграничава от създаването на постоянен младежки 
или информационен център, което предполага много повече средства, дългосрочна ви-
зия и като цяло много по-сериозен 
ангажимент. Този начин дава въз-
можност да се уплътнява по-до-
бре използването на общинските 
имоти и да се създаде по-добър 
контакт между младежите и об-
щинските власти.

подход и изпълнение:
Общината предоставя времен-

но и безвъзмездно различни поме-
щения или части от тях на различ-
ни неформални групи млади хора 
в съответното населено място. В 
повечето случаи се касае за за-
бавление („дискотека“, „купон“) с 
различни стилове музика, артистична проява (репетиция на театрален кръжок, рисуване), 
събиране за различни обсъждания и т.н. В хода на изпълнението се създава някакъв не-
формален порядък, график и пр. за подобни прояви и най-вече се гради доверието между 
двете страни.  

резултати:
Подобна практика съществува във всички партньорски страни по проекта – България, 

Испания и Хърватска, като разликите в нейното изпълнение са малки, най-вече заради 
опростеното изпълнение.

Резултатите най-често са доволни и благодарни млади хора и община, която, макар и 
по такъв опростен начин, подпомага техните дейности.

На много места обаче това е само началото -  подобен род прояви следва да родят по-
„висши“ форми на сътрудничество с младите хора по места.    

5.2 издаване на общински младежки бюлетин (вестник)
Страна: Испания, област Андалусия
идея, замисъл, инициатива:
Проблемите сред младите хора в Испания са много – безработицата сред тях е една от 

най-високите в Европа, стимулите за включване в реалната икономика са малко, малко са 
и възможностите за това. Не случайно най-вече в Испания се наблюдава явлението „NINI“ 
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(от испански: „NI estudio, NI trabajo“ – нито учение, нито работа) – млади хора, които не учат, 
не работят и най-важното – не планират своя живот и не мислят за бъдещето.

В тази ситуация много от малките общини в областта Андалусия се опитват да подпо-
могнат младите хора с информация и занимание по всички тези въпроси. В издаването на 
общинския младежки вестник се включват също психолози и специалисти по пазара на тру-
да, както и самите младежи. Специалистите работят на пълно и непълно работно време.

Общината е предоставила помещение и оборудване за издаването на вестника. Основ-
ната цел е да се преодолее проблема с мотивацията на младите хора в Испания и да им се 
даде трибуна за изразяване на собствено мнение и различни искания.

резултати:
Повече информация за младите 

хора, възможност за някои от тях да 
започнат самостоятелна журналисти-
ческа кариера. 

5.3 Финансиране на мла-
дежки нпо с общински сред-
ства

Страни: България и Хърват-
ска, общини Загреб и Варна. При-
лага се и в много други държави

идея, замисъл, инициатива:
Азбучна истина е, че доброто ико-

номическо състояние на дадена об-
щина предполага много и различни дейности в полза на младите хора. Когато общината е 
в състояние да задели финансов ресурс за младежки дейности, тя „раздава“ една част от 
него на младежките НПО след гласуване на целия общински бюджет.

подход и изпълнение:
Най-често предоставянето на подобна субсидия е на проектен принцип, с конкурентен 

подбор, с участието и на младежките НПО като оценители. Подобна схема обикновено 
следва всички „класически“ стъпки в проектната дейност – обявяване на грантова схема, 
разработване на проект по указана форма и представянето му, оценка, класиране, сключ-
ване на договори, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка.

Има случаи, когато общината предоставя средства директно на определени НПО („опе-
ративни грантове“), но само ако те са общински или със силно общинско участие или в 
рамките на младежки общински център.

резултати:
Един от най-важните проблеми за младите хора е липсата на мотивация, нежеланието 

за каквото и да формализирано сдружаване („губене на време“), търсенето на бързи ре-
зултати и нежеланието да се работи с „бумащина“. Чрез търпелива и постепенна работа 
младите хора се научават да не се „плашат“ от многото бюрокрация, подготвят се и трупат 
капацитет за по-сериозни, например международни, проекти. 

Истинската стойност на подобен род добри практики е когато младите хора имат реша-
ващ или поне много силен глас при определянето на годишните субсидии чрез реалното 
си участие в комисиите.

5.4 „инкубатор“ за младежки организации
Страна: Хърватска, Център за независима култура и младеж, Загреб
идея, замисъл, инициатива:
Интересна практика на Центъра за младежки практики в загреб, който копира модела 

на бизнес – инкубаторите, като предоставя подкрепа на прохождащи младежки организа-
ции. Предоставят им се безвъзмездно помещения с включени различни видове консумати-
ви за срок от няколко месеца (обикновено 3 – 5 ), като едновременно с това им се оказва и 
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консултантска и експертна помощ. Помощта включва както обучения за разработването на 
проекти, така също и създаването на социални умения, лобиране и печелене на влияние. 

резултати:
Успешно начало за младежки организации, укрепване на техния капацитет и развива-

нето на умения, необходими за последващо развитие. 
5.5 спортът – неотлъчно при младите хора – велосипедите в копривница
Страна: Хърватска, община Копривница
идея, замисъл, инициатива:
Община Копривница е известна в цяла Хърватска със своя култ към велосипеда. Об-

щината е на първо място в страната по дължина на велосипедните алеи, съотнесени към 
броя на населението. В града има 8 паметника на велосипеда с различен идеен замисъл 
и изпълнение – от класически до модернистични. В града всяка година се провежда голям 
фестивал на велосипеда, който включва състезания, демонстрации и др. 

подход и изпълнение:
Младежкия център в Копривница е предоставен безвъзмездно на общината от Минис-

терство на отбраната, ремонтиран е с местна и чуждестранна (USAID) американска помощ 
и е предоставен като център за младежки дейности. Стопанисва се от общинска фирма. В 
него има голяма зала за осъществяване на различни дейности от и за младежта, постоян-
на борса за учебници, зали за различни кръжоци и занимания, Интернет зала с постоянен 
безплатен достъп.  

На малък велопаркинг пред Дома на младите са паркирани около 20-25 велосипеда, 
които се дават безвъзмездно за ползване на младежите от града. Целта е да се улесни 
придвижването в града, но също така да се стимулират  повече движението и спортните 
занимания. 

резултати:
Младежите се научават да ползват тази услуга на Дома на младите в Копривница, 

което още повече ги привързва към него и наистина го превръща в централно място за 
младите хора в града. Градът затвърждава своите традиции като велосипеден център в 
страната и развива тази толкова интересна и полезна дейност. 

5.6 свободното творчеството на младите – под крилото на местната 
власт – „общинските“ графити в пловдив

Страна: България, община Пловдив
идея, замисъл, инициатива:
Какво по-добро за младите хора от свободата да творят, да изявяват свободно възмож-

ностите си? Да рисуват, да пеят, да играят, да се състезават. Повечето от тях искат да бъдат 
максимално освободени от формалности и да проявяват свободно възможностите си. Една 
от тези свободни прояви е рисуването на графити, които могат да бъдат и много красиви 
и оригинални стига да не бъдат правени на неподходящи места. за да се развиват тези 
възможности и в същото време градът да бъде приветлив и подреден, община Пловдив е 
решила много уместно и оригинално да постави рисуването на графити „под контрол“.

подход и изпълнение:
Определени са места в града, големи и светли стени, където младите хора могат да 

се събират и да творят графити. Направени са миниатюрни джобни карти, които указват 
тези места и кото са разпратени на младежките организации в града. Успехът е много 
голям – учредени са награди за най-добрите рисунки, след определено време местата се 
почистват .... до следващия конкурс. 

резултати:
Младите са ентусиазирани, изразяват свободно таланта си да рисуват. Общината на-

мира подходящ начин да “впрегне“ младежта в нещо градивно и красиво и ... спестява 
малко пари за украса.
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партнЬорски орГаниЗаЦии по проекта

„Побратимяването между европейските градове – мост между младите хора“

наЦионално сдруЖение на оБЩините в репуБлика БЪлГариЯ

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е уч-
редено преди 15 години и в момента членове са всички 264 общини. 

Сдружението е създадено на основание чл. 9 от закона за местното само-
управление и местната администрация (зМСМА) и на закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. То функционира на принципите на доброволност и рав-
нопоставеност. 

Основната мисия на НСОРБ е силно, ефективно и отговорно местно самоу-
правление.

контакти:
Нацонално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
1111 София, ул. „Голаш“ 23, e-mail namrb@namrb.org

какво е нсорБ?

дейности, които нсорБ извършва в полза на своите членове:

►  „Глас“ на общините в България, който се утвърждава постоянно като 
техен надежден партньор;

►  Представител и защитник на интересите на местните власти;
►  Коректив на централната власт, който разработва и отстоява предложе-

ния за усъвършенстване на нормативната уредба на местното самоупра-
вление.

►  Основен двигател на реформите в местното самоуправление и на проце-
сите на децентрализация на местно ниво.

►  изследвания, анализи и конкретни предложения за промяна на норматив-
ната база в сферата на местното самоуправление;

►  активно участие в разработването на стратегически документи и усъвър-
шенстване на политиката по отношение на местното самоуправление;

►  всестранна подкрепа на общините при осъществяване на техните право-
мощия;

►  разработване и реализиране на широк спектър от обучителни програми, 
издаване на тематични справочници и наръчници; 

►  организиране на обучения в своя Център за обучение на местните власти;
►  проучване мненията на общините по различни въпроси, консултации и 

разработки;
►  организиране и участие в български и международни форуми, посветени 

на местното самоуправление

http://www.namrb.org
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асоЦиаЦиЯ на оБЩините в репуБлика хЪрватска
ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES IN REPUBLIC OF CROATIA (UORH)

Асоциацията на общините на Република Хърватска е 
неправителствена, непартийна организация с идеална цел, 
основана на принципите на доброволното сдружаване. Осно-
вана е от хърватските общини с цел да се защитават техните 
общи интереси.   

контакти:
Udruga općina u Republici Hrvatskoj 
Hrgovići 59, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. ++385 (0)1 36 89 153 
E-mail: info@udruga-opcina.hr

асоциацията изпълнява различни задачи, имащи отношение 
към основните й принципи и цели. основните дейности на 
асоциацията включват:

►  насърчаване на сътрудничеството и споделяне на опит между хърватски-
те общини;

►  промотиране на добри практики в икономиката, културата и други сфери 
между общините;

►  анализи и предложения по законодателството, имащо отношение към 
местните власти и местното самоуправление;

►  професионалното обучение за служители и експерти от местните власти;
►  организиране на тематични събития и срещи, имащи отношение към 

интересите на общините;
►  защита на интересите на местните власти пред централната власт и 

други институции; 
►  подпомагане на членовете на асоциацията при установяване на  сътруд-

ничество в общини извън Хърватска;
►  поддържане на контакти със сродни организации в чужбина, както и с 

всички организации, които споделят същите интереси и принципи и пре-
следват същите цели; 

►  редовен обмен на информация между всички членове на асоциацията

http://udruga-opcina.hr/

Асоциацията е създадена през м. юни 2002 в загреб на основание на закона 
за местното и регионално самоуправление, което позволява на местните управи 
да сформират свои сдружения с цел стремеж към техните общи цели и защита на 
общите им интереси. Организационно най-високо в йерархията на Асоциацията е 
Общото събрание, което известно време действа като подразделение на бившата 
Асоциация градовете и общините в Република Хърватска. Истинския предшестве-
ни на асоциацията обаче е Съюза на градовете на бившата Социалистическа фе-
деративна република югославия, основан през 1975 г., впоследствие преименуван 
на Съюз на градовете и общините в Република Хърватска. 

Понастоящем асоциацията наброява 265 общини от цялата страна.
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партнЬорски орГаниЗаЦии по проекта

прилоЖение 1

НаръчНик

примерен договор за побратимяване

Въпреки че не е правен акт, подписването на формален „договор или спора-
зумение за побратимяване“ служи за създаването на дългосрочни взаимоотно-
шения на доверие. формата и съдържанието му не са строго определени и могат 
да бъдат променяни в зависимост от спецификата на партньорството, което се 
създава и според намеренията и желанията на подписващите го страни.

Независимо от това как ще бъде наречен този документ (договор за побрати-
мяване, харта, споразумение за сътрудничество или за партньорство), той тряб-
ва да бъде внесен и одобрен от Общинския съвет. След това той може да бъде 
формално подписан пред гражданите на специална церемония. Подписващите 
страни поемат съвместни ангажименти, но те нямат юридическа стойност и не 
водят до правни последствия, дори при възникването на определени проблеми в 
бъдеще. Нещо повече - въпреки че това се случва рядко, местната власт може да 
прекрати този договор във всеки момент, след решение на Общинския съвет.

андалуски Фонд на оБЩините За МеЖдународна солидарност
ANDALUSIAN FUND OF MUNICIPALITIES FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY 
(FAMSI)

Андалуският фонд на общините за междуна-
родна солидарност представлява мрежа от местни 
управи и други институции, основана през 2000 г. 
с цел координацията на интересите и предоставя-
нето на всякаква техническа и финансова помощ с 
цел развиване на международното сътрудничест-
во между местните власти от област Андалусия и 
местните власти от други държави от много точки на 
света. Също така, фондът промотира обмяната на 

опит между местните власти в самата Андалусия и улеснява техните контакти с 
централната власт. Друга съществена част от неговата дейност е създаването на 
стратегии за сътрудничество на местно, регионално, национално и международно 
ниво. Както и много други сродни организации, фондът анализира законодател-
ството в областта на местното самоуправление, организира обучения за своите 
членове и защитава техните интереси пред различни институции.

контакти:
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional - FAMSI
C/ Beatas 18, 2º A – 
29008, Málaga
Teléf. + 34 952 608073  
Fax. +34 952 608010

http://www.andaluciasolidaria.org
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Ние, ………………………………………....................................................................... (име) 
и …………………………....…….....................................................................................(име),
Кметове на ………………………............... (община) .....……............................. (държава) 
и на ……………................……… ...............(община) ...…………........................ (държава).

Свободно избрани представители от нашите съграждани,
Сигурни, че действаме от името на искрените желания и реалните нужди на наши-

те граждани,
Със съзнанието, че нашите цивилизации и народи произхождат от нашите антични 

свободни общини и че духът на свободата е заложен още в тях, а по-късно и в местното 
самоуправление, което те създават.,

Отчитайки, че историята трябва да продължи по света, но в свят, който ще бъде 
истински хуманен, само ако мъжете и жените живеят свободно в свободни градове,

Убедени в нуждата от спазване на принципа на субсидиарност,
Потвърждавайки, като основна наша ценност спазването на човешките права, кои-

то ние определяме като ненарушими и неотменими,
Приемайки, че нарастващата взаимозависимост между различните национални об-

щества изисква международен, глобален демократичен ред, основа за реален мир,
Убедени, че връзките, които свързват градовете на нашия континент представля-

ват основен елемент от пътя за създаване на европейско гражданство и по този начин 
за представяне на човешкото лице на Европа.

СКЛЮЧВАМЕ НА ТОЗИ ДЕН, ОФИЦИАЛЕН ДОГОВОР
на базата на взаимоотношенията, създадени между нашите две държави:
За да поддържаме постоянни връзки между ръководствата на нашите общини с цел 

създаване на диалог между нас, обмяна на опит и за прилагане на общи действия, които ще 
доведат до съвместно подобряване на всички области, които са в нашите компетенции.

За да насърчаваме и подкрепяме обмена между нашите съграждани с цел осигурява-
не, чрез съвместно разбирателство и ефективно сътрудничество, на истинския дух на 
Европейското братство. За да работим съгласно правилата на гостоприемството, с 
необходимото уважение към нашите различия и в дух на солидарност

За да гарантираме за всички хора - възможност за участие в размяната между на-
шите две общини, без дискриминация под каквато и да било форма.

За да представяме чрез нашите връзки на обмяна и сътрудничество, универсал-
ните ценности на свободата, демокрацията, равнопоставеността и върховенство на 
закона,

Ще фокусираме своите усилия, като използваме всички средства, с които разпола-
гаме, за да постигнем следните:

• цели -  (описват се целите);
•  предварително определените области от взаимен интерес -  (описват се иденти-

фицираните области на интервенция;
• резултати – (описват се очакваните резултати).

Място ……………………… 
Дата ………………………
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комиси-

ята не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея 
информация






