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Свободен младежки
център – видин

овај пројекат суфинансира  
европскa унијa кроз интеррег-иПа  
Програм прекограничне сарадње  

бугарска-Србија.

ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
МЛАДИХ

РЕгИон  ПРоЈЕКАТ
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Пројекат „регион партиципације младих“  
је финансиран од стране европскe унијe  
кроз интеррег-иПа програм прекограничне  
сарадње бугарска-Србија.  
Пројекат спроводи Слободан омладински центар  
из видина и друштво за развој деце и младих –  
отворени клуб из ниша, република Србија.
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Зашто  
смо урадили овај пројекат?

Прошло је доста времена од када су се догодиле промене у источној 
европи и од када су се постепено усталиле демократија и тржишна 
економија у бившим социјалистичким државама. Промене су 
утицале како на образовање, тако и на рад са омладином. и поред 
видљивог напретка, сматрамо да ученичка заједница није довољно 
слободна и искоришћена за формирање пуноправних грађана. 
Управо зато смо решили да помогнемо овом процесу користећи 
акумулирано знање са обе стране у сфери ученичке и омладинске 
самоуправе, тако што ћемо са једне стране развијати лидерство и 
праву партиципацију, а са друге стране да “покренемо” школски 
живот, и тако учинимо школу привлачнијим местом за младе људе.

Циљеви
Пројекат је имао за циљ стварање модела активних ученичких 
органа самоуправе који сарађују (парламенти, савети), који би били 
уједињени у оквиру прекограничне мреже 12 таквих структура у 
целом пограничном региону, као и да ојачамо њихове капацитете, 
да им пружимо методологију, одговарајућу инфраструктуру (веб-
алати), техничке могућности и практичне вештине за реализацију 
омладинских мрежних иницијатива.

Циљне групе
1. омладински лидери (чланови парламента средњих школа) из 

целог бугарско-српског пограничног региона;
2. омладински радници (експерти који помажу и надгледају 

рад парламента у школама-педагошки саветници, психолози, 
наставници) из истог региона.
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шта  
смо урадили?

Истраживање о омладинској самоуправи у 
бугарско-српском пограничном региону
истраживање је спроведено у периоду од августа до октобра 
2019. године у целом бугарско-српском пограничном региону у 
коме је учествовао заједнички истраживачки тим користећи општу 
методологију. као резултат ове активности пројекат је промовисан 
и направљен је преглед тренутне ситуације и потреба у области 
школске самоуправе у обе државе.

Креирање опште методологије за омладинску 
самоуправу (октобар – новембар 2019)
методологија у облику Приручника за рад ученичког парламента 
поново је дело заједничког тима, тако што су организована два 
међународна састанка експерата, који су развили јасне задатке 
и прихватили крајњи производ. Састанци су одржани на почетку 
процеса у белоградчику у бугарској (30.09.-01.10.2019.), и на крају 
процеса (26.-27.11.2019.) у алексинцу, у Србији.

Креирање виртуалне заједнице пракси
Сајт пројекта је виртуални инструмент који подржава процес 
умрежавања, размене идеја, искуства и резултата рада парламената 
који су учествовали са обе стране. он је, такође, омогућио приступ 
производима пројекта. адреса сајта на интернету је: 
http://youthregion.net
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Избор учесника
Почетком јесени 2019. године партнери који учествују у пројекту 
упутили су јавни позив средњим школама чији би парламенти 
учествовали у пројекту. Попуњавајући образац за учешће, школе 
су се обавезале на активно укључивање у пројектне активности 
и рачунало се на њихову упорност. У свакој административној 
области изабрана је по једна школа – партнер, као што следи:

	бУГарСка:
ППмГ ”акад.проф. д-р. а. Златаров”, град ботевград
ПмПГ “Св. климент охридски” – монтана
ПеГ “Јоан екзарх” – враца
ПГи Перник
еГ “д-р. Петар берон” – Ћустендил
ГПЧе “Јордан радичков” – видин

	СрбиЈа:
техничка школа, књажевац
Средња школа “никета ремезијански” – бела Паланка
Пољопривредна школа “радош Јовановић Сеља” – Прокупље
Гимназија “бора Станковић” – бор
Гимназија “Светозар марковић” – ниш
економско-трговинска школа – врање
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ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
МЛАДИХ

РЕгИон  ПРоЈЕКАТ
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обука за омладинске раднике  
и омладинске лидере
ова заједничка активност спроведена је у циљу припреме људских 
ресурса партнерских школа за развој ученичке самоуправе и 
омладинског активизма. Свих 12 изабраних школа делегирале су 
по двоје омладинских радника и по двоје ученика из ученичког 
парламента да учествују у петодневној обуци у граду белоградчику 
у периоду 9.-13.12. 2019. као резултат ове активности, 48 учесника 
је било спремно да подржи ученички парламент у својим школама, 
као и да разрађују мрежне пројекте и догађаје.

обука ученичког парламента и развој мрежних 
иницијатива (јануар – јун2020)
У периоду јануар-јун 2020. године обучени омладински радници 
остварили су 50-часовну обуку и рад под супервизијом под 
називом “мрежни пројекти” са члановима њихових ученичких 
парламената. У ту сврху коришћена је и тестирана разрађена 
методологија. развој мрежних иницијатива се поклопио са 
почетком пандемије изазване вирусом ковид 19, што се одразило 
на њихову организацију, која је најчешће била онлине. међутим, 
ипак је било покренуто и реализовано 5 мрежних пројеката, а на 
сајту је објављено преко 100 публикација.
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МрежнИ пројеКтИ

СмртоноСне бомбоне – пројекат против наркоманије и 
зависности међу ученицима
Знаменити љУди и доГађаЈи – популаризација познатих 
личности и историјских чињеница са обе стране
Здрава иСхрана – промовисање здраве хране
да Забранимо УЧениЧки Парламент – провокација за 
популаризацију ученичког парламента
ковид 19 – размена мишљења и савета за ученички активизам за 
време кризе
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Спровођење размена
три мрежна пројекта подржана су разменом посета на следећи 
начин:

	Познати људи и догађаји – монтана, бугарска,  
23.-25.09.2020.

	Здрава исхрана – Прокупље, Србија,  
05.-07.2020.

	Смртоносне бомбоне – врање, Србија,  
12.-14.10.2020.

Због ковида 19 само је прва размена била међународна, остале 
су укључивале само младе из Србије, док су им се вршњаци из 
бугарске придруживали онлине.

Завршни форум
Све школе које су подржане нашим пројектом поново су се окупиле 
на дводневном завршном догађају у алексинцу, Србија, у периоду 
23.-24.20.2020. године, да би представиле своја достигнућа, да би 
разговарали о методологији, наученим лекцијама, препорукама 
за будућност. Поново је учешће било комбиновано, тако што је са 
бугарске стране било виртуално. и поред тога, форум је испунио 
свој циљ и потврдио успостављање прекограничне мреже за развој 
ученичке самоуправе.

публикације
Публикације промовишу пројекат и његове резултате да би се они 
могли мултиплицирати и надограђивати. активност је обухватила 
објављивање и дистрибуцију две штампане публикације у обе 
државе – 200 зборника са материјалима везаним за пројекат за 
стручну заједницу и 600 примерака брошуре у боји, коју држите у 
рукама, дизајнирану за ширу заједницу.
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постигнути резултати

	Једно заједничко истраживање тренутне ситуације, потреба 
и најбољих пракси из области ученичке самоуправе у целом 
пограничном региону, као и припремљен и објављен извештај;

	осмишљена и објављена општа методологија за развој 
ученичке самоуправе;

	24 омладинска радника (чланови школског особља), 12 
омладинских лидера (представници ученичког парламента) 
из 12 школа (по 6 из сваке државе), обучени су на основу 
методологије;

	200 ученика, чланова ученичког парламента обучени су кроз 
омладинско лидерство, (по 100 из сваке земље);

	Један мрежни веб сајт; разрађен на основу концепта 
(виртуалне) заједнице пракси – вцоП;

	5 мрежних иницијатива (пројекти које су разрадили ученички 
парламенти који су учествовали кроз вцоП);

	3 омладинске мрежне активности остварене кроз размене и 
кроз виртуално учешће;

	остварена је једна прекогранична мрежа ученичких 
парламената;

	200 зборника са материјалима везаним за пројекат за 
стручну заједницу, 600 брошура за ширу заједницу, све то 
дистрибуирано у обе државе, итд.
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партнери на пројекту

УдрУжење Слободан омладинСки центар – видин,  
бугарска (водећи партнер)

Удружење Слободан омладински центар је невладина и непрофитна 
организација, основана 1997. године у граду видину. мисија удружења 
је да подржи лични развој омладине града видина и Северозападне 
бугарске као слободних грађана демократске заједнице кроз њихово 
укључивање у образовне програме и у јавно-корисне активности.

3700 видин, Пк 19, ул. акад. Ст. младенов 11
тел: 094/601983, 0879315160

емаил: info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org

дрУШтво За раЗвоЈ деце и младих – отворени клУб ниШ,  
р. Србија

отворени клуб је основан 1996. године у циљу побољшања положаја 
деце и младих и стварања једнаких услова за њихов развој кроз 
организовање образовних и креативних семинара, обука, помоћи, 
локалних акција и међународних размена.

адрес: трг Учитељ тасе 2, 18000 ниш, република Србија
тел: 018 523422, емаил: otvoreniklub@gmail.com

www.oknis.org.rs

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 омладински центар 
и ни на који начин не може бити тумачен као став европске уније или  

Управљачког тела програма.


