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Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз 
чрез Програма за трансгранично сътрудничество 
Интеррег-ИПП България-Сърбия.

Проект CB007.1.22.012 
„YOUTH RIDERS (младежки пътници)“
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Проектът Youth Riders e съфинансиран от ЕС чрез Програма 
INTERREG-IPA CBC България – Сърбия. Проектът се осъществява 
от Свободен младежки център, Видин, в партньорство с Асоци-
ация за развитие на деца и младежи – Отворен клуб, Ниш, Репу-
блика Сърбия, и Асоциация за местно развитие Каменица, Ниш, 
Република Сърбия.
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ЗАщО НАПРАВИхмЕ тОЗИ ПРОЕКт?

младежта е постоянно деклариран приоритет на национална-
та политика в България, както и в Сърбия. Доколко обаче това 
намира реално изражение в практиката? Каква е ситуацията 
в граничните райони, където традиционно възможностите за 
младите хора са по-ограничени? Какво се прави за младите на 
местно ниво там, където те живеят, как не само национална-
та, но и общинската младежка политика достига до самите тях? 
Подкрепя ли се младежкият активизъм и възможностите на 
младите хора да се самоорганизират в името на добри каузи? 
Развива ли се младежкото доброволчество? Чува ли се гласът на 
младите? Каква е съдбата на така наречения младежки сектор 
– младежките НПО и неформални групи, но също и работещите 
с младежи публични или граждански структури? Има ли добри 
практики и кои са нерешените проблеми? И същевременно, за 
да не останем само с констатациите, какво можем да направим, 
за да подобрим нещата? За да отговорим на тези и други подоб-
ни въпроси, както и да подкрепим развитието на младежката 
политика и активизъм, реализирахме проекта Youth Riders.
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ЦЕлИ 

Проектът целеше изграждане на капацитет и сътрудничество в облас-
тта на младежта и политиката за младежта, което да допринесе за 
интеграция и социално-икономическо развитие в българо-сръбския 
граничен регион, като:

	Консолидира младежките лидери и мотивираните 
професионалисти от „младежкия сектор“ от двете страни чрез 
изграждане на устойчива трансгранична мрежа, основана на 
модела „Практическа общност“;

	Създаде благоприятна среда за сътрудничество и развитие на 
младежкия сектор посредством обмяна на добри практики и 
иновации в младежката работа; 

	Насърчи структурния диалог между младите хора, техните 
организации и вземащите решения с цел да се подобри 
ситуацията на младежите в граничните региони.
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ИНДИКАтОРИ ЗА млАДЕжКА ПОлИтИКА

Индикаторите за (национална) младежка политика са разработени 
от Европейския младежки форум, който е платформа от 91 между-
народни неправителствени младежки организации и националните 
младежки съвети в Европа. младежкият форум е признат партньор 
на Съвета на Европа и на институциите на Европейския съюз в облас-
тта на младежта. Решихме да използваме тези индикатори, а не няка-
къв друг подход в изследванията си, поради добрата им корелация с 
целите на проекта. 

Индикаторите за младежка политика са следните:

1. Неформално образование

2. Политика за младежка квалификация

3. младежко законодателство

4. младежки бюджет

5. младежка информационна политика

6. Политика на много нива

7. младежко проучване

8. Политика на участие

9. междусекторно сътрудничество

10. Иновации

11. младежки съветнически органи
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КАКВО НАПРАВИхмЕ?

ДЕйНОСтИ:

Проучване в граничния район 

Проучването бе проведено в целия българо-сръбски граничен регион 
по съвместна методология. Основната цел на тази дейност бе общ 
преглед на текущата ситуация и нужди в областта на младежката ак-
тивност и политика на базата на 11-те индикатора. Проучването също 
така подпомогна процеса на картографиране на съществуващите ре-
сурси за работата с младежта, промотира проектната идея и иденти-
фицира добрите практики и потенциални бенефициенти. В резултат 
от тази дейност бе изготвен доклад за ситуацията, както и база данни 
с 65 младежки структури и 66 добри практики в младежката дейност, 
които публикувахме на двата езика.

Подбор и подготовка на Youth Riders 

Youth Ridersсе бе група от 20 активни младежи, подбрани в резултат 
от конкурс от целия граничен регион от проектните партньори. те 
преминаха две съвместни обучения - 30.03 - 02.04.2017-а в монта-
на, България, на тема „младежка политика“, и на 27–30.04.2017-а в 
Алексинац, Сърбия, на тема „Публична реч и фасилитиране на работ-
ни срещи“. Целта на обучението бе подготовката за провеждане на 
публични дискусии в двете страни (Youth Ride).
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Създаване на  
Виртуална практическа общност

Уебсайтът на проекта е виртуален инструмент, чиито цели са: 

	да осигури достъп до изработените материали, до информация за 
младежките организации и техните добри практики; 

	да предложи място за младежки лидери и работници, 
да споделят опит по време на проекта и след това; 

	да разпространи проектните резултати. 

Адресът на сайта в интернет е: www.youthriders.eu

Подкрепа за създаване на  
трансграничен обучителен лагер

Освен виртуалния методологичен инструмент устойчивостта на мре-
жата включи и създаване на собствен център за обучение. Само на 13 
км от центъра на Ниш се намира място за пикник – „Каменачки Вис” с 
полуразрушен лагер, който не бе действащ през последните 10 годи-
ни. В средата на 2015 г. асоциация „Каменица“, партньор по проекта, 
нае лагера за дългосрочно ползване. Бюджетът на проекта подкрепи 
процеса по изграждане на важна липсваща част от лагера – простран-
ство и оборудване за обучение, което направи мястото подходящо за 
младежки срещи и семинари.
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Youth Ride – Публични дискусии 

младежката застъпническа кампания Youth Ride се проведе 
в периода май - юни 2017 г. в трансграничния регион (градо-
вете Видин, монтана, Враца, Перник и Кюстендил в Бълга-
рия и Бор, Зайчар, Пирот, Ниш и Вране в Сърбия). Фокусът на 
дискусиите бе ситуацията на местния младежки сектор и на 
политиката за младежта и как тя може да се подобри, за да 
достигне европейските стандарти за качество. В дискусиите 
участваха 297 представители на местни власти, младежки и 
работещи с младежи организации и институции, младежи и 
медии (151 от България и 146 от Сърбия).

Трансграничен лидерски лагер 

трансграничният лидерски лагер се проведе в „Каменачки 
Вис“, Сърбия, в периода 30.08 - 04.09.2017 г. В лагера взеха 
участие 40 представители на младежкия сектор от гранич-
ната област. лагерът бе разделен на две части: Обучителна 
част с две паралелни тридневни обучения („Стратегическо 
планиране“ и „Застъпничество и връзки с обществеността“) и 
работна част - двудневна младежка работна среща. Участни-
ците сформираха трансгранична младежка мрежа, като бе 
подписан меморандум и приета Политическа декларация, с 
която бяха запознати медиите и публичните власти от двете 
страни. 
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Обучителни сесии 

Въз основа на идентифицираните нужди на младежките организации 
по време на проучването и Youth Ride бяха организирани общо чети-
ри двудневни обучителни сесии (по две в страна). 

В обученията взеха участие общо 57 млади лидери и младежки ра-
ботници от целевите организации, а темите бяха: 

	„Организиране на събития“ (11 - 12.11.2017 г., монтана), 

	„Организиране на успешни доброволчески инициативи и 
кампании“ (18 - 19.11.2017 г., Дупница), 

	„младежки политики и местни акции в общността” 
(16 - 17.11.2017 г., Ниш) и 

	„Управление на проекти и европейски фондове“ 
(18 - 19.11.2017 г., Ниш).
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Публикации

Бяха издадени две публикации в края на проекта – сборник с матери-
али за експертите в младежкото развитие и брошура за широката об-
щественост, която държите в ръцете си. Двете публикации са издадени 
на български и сръбски език и също са достъпни на сайта на проекта. 

Постигнати резултати

	Разработен и публикуван доклад - анализ на актуалната ситуация 
и идентифицираните нужди в граничния регион в областта на 
младежкото участие и политики;

	20 младежи от България и Сърбия обучени и осъществили 
мащабна младежка застъпническа кампания – Youth Ride;

	Създаден и публикуван в интернет сайт на проекта по модела 
Виртуална практическа общност (VCoP) в сферата на младежката 
работа;

	Създадена и публикувана база данни с профили на 65 младежи/
работещи с младежи организации от цялата гранична област;

	Създадена и публикувана база данни от 66 успешни проекта и 
добри практики в младежката работа;

	Подкрепено създаването на младежка инфраструктура 
– трансграничен обучителен лагер „Каменачки Вис“ и 
промоцирането му сред членовете на младежката мрежа като 
подходящо място за обучение, срещи и отдих;
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	Активиран структурният диалог между младежки организации 
и институциите, отговорни за вземането на решения относно 
младежта, в 5 български и 5 сръбски града;

	97 млади лидери и младежи работници, обучени по различни 
теми, свързани с младежката работа;

	Създадена българо-сръбска трансгранична мрежа от младежки/
работещи с младежи НПО;

	Приета и разпространена Политическа декларация с препоръки 
към публичните власти в България и Сърбия за подобряване на 
младежката политика за достигане на европейските стандарти;

	300 броя на сборник с проектни материали, публикувани и 
разпространявани сред експертната общност в двете страни;

	600 броя брошури за постиженията на проекта, публикувани и 
разпространявани сред широката общественост в двете страни.
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Проектни партньори:

Сдружение СВОБОДЕН млАДЕжКИ ЦЕНтЪР 
– Видин, България (Водещ партньор)

Сдружение Свободен младежки център е неправи-
телствена и нестопанска организация, създадена през 
1997 г. във Видин. мисията на сдружението е под-
помагане на личностното развитие на младите хора 
от Видин и Северозападна България като свободни 
граждани на демократично общество чрез включ-
ването им в образователни програми и в обществено-
полезни дейности. 

3700 Видин, ПК19,  
ул. „Акад. Ст. младенов“ 11
тел. 094/601983, 0879315160
ел. поща: info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org

Асоциация за развитие на деца и  
младежи – ОтВОРЕН КлУБ, Ниш, 
Република Сърбия
www.oknis.org.rs

Асоциация за местно развитие  
КАмЕНИЦА, Ниш, Република Сърбия
www.kamenica.org.rs
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СВОБОДЕН млАДЕжКИ ЦЕНтЪР - ВИДИН

www.youthriders.eu

тази публикация е направена с  
подкрепата на Европейския съюз, чрез  

Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег-ИПП България-Сърбия 
CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието 

на публикацията е отговорност един-
ствено на Свободен младежки център  

и по никакъв начин не трябва да се  
възприема като израз на становището 

на Европейския съюз или на  
Управляващия орган на Програмата.


