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Овај пројекат се кофинансира од стране  
Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм  
прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Проjекат CB007.1.22.012 
„YOUTH RIDERS (Млади јахачи)“
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Пројекат „Youth Riders“ / „Млади јахачи“ је пројекат који суфи-
нансира Европска унија кроз ИНТЕРРЕГ-ИПА Програм прекогра-
ничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат спроводе Слободан 
омладински центар из Видина у партнерству са Друштвом за 
развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша, Република Ср-
бија и Удружењем за локални развој Каменица из Ниша, Репу-
блика Србија.
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КОЈИ ЈЕ ЦИЉ ОВОГ ПРОЈЕКТА?

Млади су константно проглашени за приоритет националне 
политике у Бугарској, али и у Србији. Колико се то изражава 
у пракси? Каква је ситуација у пограничним областима где су 
традиционално ограничене могућности за младе? Шта се ради 
по питању младих на локалном нивоу, тамо где живе, како не 
само национална већ и локална политика за младе стиже до 
њих? Да ли омладински активизам и могућности младих да 
се самоорганизују у име заједничке користи, добија подршку? 
Да ли се развија омладински волонтеризам? Чује ли се глас 
младих? Каква је судбина такозваног „омладинског сектора“ 
- омладинских невладиних организација и неформалних гру-
па, али и оних који раде у омладинским јавним или грађан-
ским структурама? Има ли добрих пракси и који су нерешени 
проблеми? И истовремено, да не би само констатовали, шта 
можемо да учинимо да унапредимо ствари? Да би добили од-
говоре на ова али и друга питања, као и да пружимо подршку 
развоју омладинских политика и активизма, реализовали смо 
пројекат „Youth Riders“.
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ЦИЉ

Циљ пројекта је био изградња капацитета и сарадња у области мла-
дих и омладинске политике, који треба да допринесу интеграцији и 
друштвено-економском развоју бугарско-српског пограничног реги-
она кроз:

	Консолидацију омладинских лидера и мотивисаних 
професионалаца „омладинског сектора“ обеју страна, кроз 
изградњу одрживе прекограничне мреже на бази модела 
„Практична заједница“;

	Стварање повољног амбијента за сарадњу и развој омладинског 
сектора кроз размену најбољих пракси и иновација у раду са 
младима;

	Промоцију дијалога међу младима, њиховим организацијама и 
доносиоциима одлука, са циљем да се побољша положај младих 
у пограничним регионима.
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ИНДИКАТОРИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Индикатори (националне) омладинске политике је развио Европски 
омладински форум, који је платформа од 91 међународне невладине 
омладинске организације и националних омладинских савета у Евро-
пи. Омладински форум је признати партнер Савета Европе и институ-
ција Европске уније у области младих. Решили смо да користимо ове 
индикаторе, пре него било који други приступ у истраживању, због 
њихове добре корелације са циљем пројекта.

Индикатори омладинске политике:

1. Неформално образовање

2. Стратегија образовања за рад са младима

3. Законодавство о омладини

4. Буџет

5. Стратегија информсања

6. Развој стратегије на свим нивоима управљања 

7.  Истраживање о омладини 

8.  Учешће (партиципација) младих 

9.  Сарадња ресорних министарстава 

10.  Иновативност 

11.  Саветодавни омладински органи
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ШТА СМО ПОСТИГЛИ:

Истраживање у пограничном региону: 

Истраживање је било спроведено у целом бугарско – српском 
пограничном региону на основу заједничке методологије. Ос-
новни циљ ове активности је био општи преглед тренутне ситу-
ације и потреба у области омладинских активности и политика 
на бази једанаест индикатора. Истраживање је такође помогло 
у мапирању постојећих ресурса за рад са младима, промоцију 
пројектне идеје и идентификацију добрих пракси и потенцијал-
них корисника. Резултат ове активности је извештај о тренутном 
стању, као и база података са 65 омладинских структура и 66 
добрих пракси у омладинском раду, које смо публиковали на 
два језика.

Избор и припрема „Youth Riders“-а

„Youth Riders“ је била група од 20 активних младих, који су били 
изабрани као резултат на конкурсу у целом пограничном регио-
ну. Они су прошли два заједничка тренинга, од 30. марта до 02. 
априла 2017. године у Монтани, Бугарска на тему „Омладинска 
политика“ и од 27. до 30. априла 2017. године у Алексинцу, Ср-
бија на тему „Јавни наступ и фацилитација радних састанака. 
Циљ тренинга је био припрема за спровођење јавних дискусија 
у Бугарској и Србији (Youth Ride).
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Стварање  
виртуалне заједнице добрих пракси

Вебсајт пројекта је виртуални инструмент са циљем да: 

	Осигура приступ до израђених материјала, до информација за 
омладинске организације и њихове добре праксе; 

	Предложи место за омладинске лидере и раднике, да подели 
искуства у току трајања пројекта, али и након тога; 

	Шири пројектне резултате. 

Адреса сајта на интернету је www.youthriders.eu.

Подршка изградњи  
прекограничног кампа за обуке

Осим виртуелног методолошког инструмента, одрживост мреже 
укључује и изградњу сопственог центра за обуке. На само 13 киломе-
тара од центра Ниша налази се место за пикник – „Каменички Вис“ 
са полуразрушеним кампом који није функционисао последњих 10 
година. Средином 2015. године удружење Каменица, партнер на 
пројекту, изнајмило је камп на дугорочно коришћење. Буџет проје-
кта подржао је изградњу важног недостајућег дела кампа – простор 
и опрему за обуке, што је учинило камп одговарајућим за окупљање 
младих и за одржавање семинара.
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„Youth Ride“ - Јавне дискусије

Омладинска кампања јавног заговарања „Youth Ride“ спрове-
дена је у периоду мај - јун 2017. године у пограничном регио-
ну (градови Видин, Монтана, Враца, Перник и Ћустендил у Бу-
гарској и Бор, Зајечар, Ниш, Пирот и Врање у Србији). Фокус на 
дискусијама био је на тренутној ситуацији у локалном омладин-
ском сектору и политикама за младе, као и како она може да се 
побољша, ради постизања европских стандарда квалитета. 

На дискусијама је учествовало 347 представника локалних вла-
сти, омладинских радника, институција и организација, младих 
и медија (151 из Бугарске и 196 из Србије).

Прекогранични камп за лидере

Прекогранични камп за лидере је реализован на „Каменичком 
Вису“, Србија у периоду од 30 августа до 04. септембра 2017. 
године. На кампу је учествовало 40 представника омладинског 
сектора прекограничног региона. Камп је био подељен на два 
дела: Тренинг део са два паралелна тродневна тренинга („Стра-
тешко планирање“ и „Заговарање и односи са јавношћу“) и  
радни део - дводневни омладински радни састанак. 

Учесници су формирали прекограничну омладинску мрежу, 
када је потписан и Меморандум и донета политичка Деклара-
ција, са чиме су упознати медији и јавне власти двеју страна.
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Тренинг сесије

На основу индетификованих потреба омладинских организација за 
време истраживања и „Youth Ride“-а, организоване су укупно четири 
дводневне тренинг сесије (по две на свакој страни). 

У обукама је учествовало укупно 57 младих лидера и омладинских 
радника из циљаних организација. 

Теме у Бугарској су биле: 

„Организација догађаја“ (11-12.11.2017. године у Монтани) и  
„Организовање успешних волонтерских иницијатива и кампања“  
(18-19.11.2017. године у Дупници).  

Теме у Србији су биле: 

„Омладинске политике и локалне акције у заједници“ (16-17.11.2017. 
године у Нишу) и „Пројектни менаџмент и ЕУ фондови“ (18-19.11.2017. 
године у Нишу).
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Публикација

Израђене су две публикације на крају самог пројекта - збирка са ма-
теријалима за експерте у омладинском сектору и брошура за ширу 
јавност, коју држите у рукама. Обе публикације су израђене на бугар-
ском и српском језику и доступне на сајту пројекта.

Постигнути резултати:

	Урађен и објављен извештај - анализа тренутне ситуације и 
идентификација потреба у пограничном региону у области 
учешћа младих и омладинских политика;

	20 младих из Бугарске и Србије је обучено и спровело масовну 
омладинску кампању јавног заговарања - „Youth Ride“;

	Изграђен је и на интернету објављен сајт пројекта на основу 
модела Виртуелна заједница добрих пракси (VCoP) у области 
омладинског рада;

	Изграђена је и објављена база података са профилима 
65 организација које раде са младима/за младе из целог 
пограничног региона;

	Изграђена је објављена база података са 66 успешних пројеката и 
добрих пракси у омладинском раду;

	Подржана је изградња омладинске инфраструктуре - погранични 
камп за обуку „Каменички Вис“ и промовисан је међу члановима 
омладинске мреже као одговарајуће место за обуке, састанке и 
рекреацију;
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	Покренут је структурни дијалог између омладинских организација 
и институција, одговорних доносиоца одлука, односно младих, у 
5 бугарских и 5 српских градова;

	97 младих лидера и омладинских радника је прошло обуку на 
различите теме, које се односе на омладински рад;

	Изграђена је бугарско-српска прекогранична мрежа младих/НВО 
које раде са младима;

	Израђена је и подељена политичка Декларација са препорукама 
за јавне власти у Бугарској и Србији за побољшање омладинских 
политика ради постизања европских стандарда;

	300 примерака збирке са пројектним материјалима је 
публиковано и подељено међу експертским групама двеју страна;

	600 примерака брошура о постигнућима пројекта је публиковано 
и подељено широј јавности двеју страна.
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Партнери на пројекту:

Удружење СЛОБОДАН ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР – Видин, Бугар-
ска (Носилац пројекта)
Удружење Слободан омладински центар је невладина и неп-
рофитна организација, основана 1997. године у Видину. Ми-
сија удружења је подршка личном развоју младих из Видина и 
Северозападне Бугарске, као слободне грађане демократског 
друштва кроз укључивање у образовне програме и хуманитар-
не активности.
Адреса: 3700 Видин, ПК19, ул. Акад. Ст. Младенов 11, Бугарска
Телефон: +359 94601983, +359 879315160
Мејл: info@fyc-vidin.org
Сајт: www.fyc-vidin.org

Друштво за развој деце и младих - ОТВОРЕНИ КЛУБ, Ниш, Репу-
блика Србија
Отворени клуб је основан 1996. године са циљем унапређења 
положаја деце и младих и стварања једнаких услова за њихов 
развој кроз организовање образовних и креативних радионица, 
тренинга, заговарања, локалних акција и међународних размена.
Адреса: Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Република Србија
Телефон: +381 (0) 18 523 422 [4]
Мејл: otvoreniklub@gmail.com;
Сајт: www.oknis.org.rs 

Удружење за локални развој КАМЕНИЦА, Ниш, Република 
Србија
Удружење Каменица се залаже за веће учешће младих у про-
цесу одлучивања и подржава пројекте усмерене ка њиховој 
економској и социјалној инклузији.
Мејл: info@kamenica.org.rs
Сајт: www.kamenica.org.rs
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СЛОБОДАН ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР – ВИДИН

www.youthriders.eu

Ова публикација је направљена уз 
помоћ средстава Европске уније кроз 

Интеррег-ИПА Програм прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија под бројем 

CCI No 2014TC16I5CB007. 
Јединствено одговорно лице за садржај 
ове публикације је Слободан омладин-
ски центар Видин и ни на који начин не 

може бити тумачен као став  
Европске уније или Управљачког  

тела програма.


