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Свободен младежки
център – видин

Проектът е съфинансиран от европейския съюз  
чрез Програмата за трансгранично  

сътрудничество Interreg–иПП  
българия-Сърбия 2014 – 2020 г.

младежкото  
участие

Регион на  пРоект
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Проект „регион на младежкото участие“  
e съфинансиран от еС чрез Програма  
Interreg-IPA CBC българия – Сърбия.  
Проектът се осъществява от  
Свободен младежки център, видин,  
в партньорство с асоциация за развитие  
на деца и младежи – отворен клуб, ниш,  
република Сърбия.
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Защо  
направихме този проект?

от промените в източна европа измина достатъчно дълъг период 
от време, в който демокрацията и пазарната икономика постепен-
но се утвърдиха в бившите социалистически страни. Промените 
засегнаха и образованието, както и работата с младежта. наред с 
видимия прогрес, все още считаме, че потенциалът на ученическа-
та общност все още не е напълно освободен и използван за из-
граждане на пълноценни граждани. ето защо решихме да подпо-
могнем този процес, използващи натрупания опит в двете страни 
в сферата на ученическото и младежко самоуправление, като по 
този начин от една страна да развием лидерство и реално участие, 
а от друга да „раздвижим“ училищния живот и направим училище-
то по-привлекателно за младите хора.

Цели 
Проектът целеше създаване на модел на активни и сътрудничещи 
си ученически органи на самоуправление (парламенти, съвети), 
които да се обединят в трансгранична мрежа от 12 такива структу-
ри в целия граничен регион, да се подобри техния капацитет и да 
им се осигури методика, подходяща инфраструктура (уеб-инстру-
менти), технически възможности и практически умения за реали-
зиране на младежки мрежови инициативи.

Целеви групи
1.  младежки лидери (членове на парламенти на средни учили-

ща) от целия българо-сръбски граничен регион;
2.  младежки работници (експерти, които подпомагат и суперви-

зират работата на парламентите в училищата - педагогически 
съветници, психолози, учители) от същия регион.
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КаКво  
направихме?

Изследване на младежкото самоуправление в 
българо-сръбския граничен регион 
Проучването се проведе в периода август – октомври 2019 г. в це-
лия българо-сръбски граничен регион от съвместен изследовател-
ски екип, използвайки обща методика. в резултат от тази дейност 
се популяризира проекта и се направи преглед на текущата ситуа-
ция и потребности в областта на ученическото самоуправление в 
двете страни.

Създаване на обща методика за ученическо 
самоуправление 
методиката, във форма на наръчник за работата на ученическия 
парламент, бе отново дело на съвместен екип, като в началото на 
процеса в белоградчик (30.09. - 01.10.2019 г.), българия и в края – в 
алексинац (26 - 27.11.2019 г.), Сърбия бяха свикани две междуна-
родни срещи на експерти, които изработиха ясно задание и приеха 
крайния продукт. 

Създаване на виртуална практическа 
общност 
Сайтът на проекта e виртуален инструмент, който подкрепи проце-
са на мрежово взаимодействие, обмяна на идеи, опит и резултати 
от усилията на участващите парламенти от двете страни. той също 
даде достъп до продуктите на проекта. адресът на сайта в интер-
нет е: http://youthregion.net 
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Избор на участници 
в началото на есента на 2019 г. проектните партньори обявиха от-
крити покани за средните училища, чиито парламенти да бъдат 
включени в проекта. Попълвайки формуляр за участие, училищата 
се ангажираха както с активно участие в проектните дейности, така 
и с постигане на устойчивост на усилията. във всяка администра-
тивна област бе избрано по едно училище-партньор, както следва:

	бълГариЯ:
ППмГ „акад. проф. д-р а. Златаров“, ботевград
ПмПГ „Св. климент охридски“, монтана
ПеГ „Йоан екзарх“, враца
ПГи – Перник
еГ „д-р Петър берон“, кюстендил
ГПЧе „Йордан радичков“ – видин

	СърбиЯ:
техническо училище, гр. княжевац
Средно училище „никета ремезиянски“, гр. бела Паланка 
Селскостопанско училище „радош Йованович Селя“, гр. Прокуплье 
Гимназия „бора Станкович“, гр. бор
Гимназия „Светозар маркович“, гр. ниш
икономическо-търговско училище, гр. вранье
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обучение за младежки работници  
и младежки лидери 
тази съвместна дейност бе реализирана с цел подготовка на чо-
вешки ресурси от партньорските училища за развитие на учениче-
ското самоуправление и младежкия активизъм. 
всичките 12 избрани училища делегираха по двама младежки ра-
ботници и двама ученици от ученическите парламенти да участват 
в 5-дневно обучение в гр. белоградчик в периода 9 - 13.12.2019 г. 
в резултат на тази дейност 48 участници бяха подготвени да под-
крепят ученическите парламенти в техните училища, както и да 
разработват мрежови проекти и събития.

обучение на ученическите парламенти и 
развитие на мрежови инициативи 
в периода януари – юни 2020 г. подготвените младежки работни-
ци осъществиха 50-часово обучение и работа под супервизия на 
членовете на техните ученически парламенти по така наречените 
„мрежови проекти“. За целта бе използвана и тествана разработе-
ната методика. 
развитието на мрежовите инициативи съвпадна по време с нача-
лото на пандемията от ковид 19, което имаше отражение върху 
тяхната организация, която бе предимно онлайн. въпреки това 
бяха инициирани и осъществени 5 мрежови проекта, като общият 
брой публикации по тях на сайта надхвърли 100.
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МРЕЖовИ ПРоЕКТИ

Смъртоносните бонбони – проект срещу наркоманията и зависи-
мостите сред учащите се
бележити хора и събития – популяризиране на известни личности 
и исторически факти от двете страни
Здравословна храна – утвърждаване на здравословен начин на 
хранене
да забраним ученическите парламенти – провокация за утвър-
ждаване и популяризиране на ученическото самоуправление
COVID 19 – споделени мисли и съвети за ученическия активизъм по 
време на криза
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осъществяване на обменни визити 
три от мрежовите проекти бяха подкрепени с обмени визити, как-
то следва:

	бележити хора и събития – монтана, българия,  
23 - 25.09.2020 г.

	Здравословна храна – Прокуплье, Сърбия,  
05 - 07.10.2020 г.

	Смъртоносните бонбони – вранье, Сърбия,  
12 - 14.10.2020 г.

Поради ковид 19 кризата, само първият обмен бе международен, 
докато останалите включиха само сръбски младежи, а българските 
им връстници участваха онлайн.

Заключителен форум 
всички училища, които бяха подпомогнати от нашия проект, от-
ново бяха събрани на двудневно финално събитие в алексинац, 
Сърбия, в периода 22 - 23.10.2020 г. за да представят своите пости-
жения, да обсъдят методологията, научените уроци, препоръките 
за бъдещето и да осигурят устойчивост на усилията. отново учас-
тието бе комбинирано, като от българска страна присъствието бе 
виртуално. въпреки това форумът постигна целите си и афирмира 
създадената трансгранична мрежа за развитието на ученическото 
самоуправление.

Публикации 
Публикациите популяризират проекта и неговите резултати, за да 
могат те да се мултиплицират и надграждат. дейността включи из-
даването и разпространяването в двете страни на две печатни пуб-
ликации – 200 броя сборник с материали по проекта за професио-
налисти и 600 броя от цветната брошура, която държите в ръцете 
си, предназначена за широката общественост. 
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Постигнати резултати

	едно съвместно изследване на настоящата ситуация, нуждите 
и най-добрите практики в областта на ученическото самоупра-
вление, проведено в целия трансграничен регион, както и из-
готвен и публикуван доклад;

	Създадена и публикувана обща методология за развитие на 
ученическото самоуправление;

	24 младежки работници (членове на училищния персонал) и 
24 младежки лидери (представители на ученическите парла-
менти) от 12 средни училища (6 за всяка страна), обучени на 
базата на методологията;

	200 ученици, членове на ученическите парламенти, обучени в 
младежкото лидерство (по 100 от всяка страна);

	един мрежов уеб сайт, разработен въз основа на концепцията 
за (виртуална) практическа общност - VCoP;

	5 мрежови инициативи / проекти, разработени от участващите 
ученически парламенти чрез VCoP;

	3 младежки мрежови инициативи, осъществявани чрез обмен-
ни посещения и виртуално участие;

	Създадена една трансгранична мрежа от ученически парла-
менти;

	200 сборници с материали по проекта за експертна общност 
и 600 брошури за широката общественост в двете страни раз-
пространени и др.
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Проектни партньори

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР –  
видин, българия (водещ партньор)

Сдружение Свободен младежки център е неправителствена и несто-
панска организация, създадена през 1997 г. във видин. мисията на 
сдружението е подпомагане на личностното развитие на младите 
хора от видин и Северозападна българия като свободни граждани на 
демократично общество чрез включването им в образователни про-
грами и в общественополезни 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

отвореният клуб е основан през 1996 г. с цел подобряване положе-
нието на децата и младите хора и създаване равни условия за тяхното 
развитие чрез организиране на образователни и творчески семина-
ри, обучение, застъпничество, местни дейности и международни об-
мени.

18000 ниш, трг учитељ тасе 2
тел. +381(0)18523422, ел. поща: otvoreniklub@gmail.com

www.oknis.org.rs

тази публикация е направена с подкрепата на европейския съюз, чрез Програмата 
за трансгранично сътрудничество Interreg-иПП българия-Сърбия 2014-2020, CCI No 

2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сво-
боден младежки център и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз 
на становището на европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


