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ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА 
ПРОЕКТА

Проект „Мрежа за 
младежко лидерство“ 
CB007.2.22.053 се 
изпълнява от Сдружение „Нов 
път“ България в партньорство със 
Сдружение „Гласът на Враня“, 
Сърбия. Проектът е финансиран 
от  Европейския съюз чрез 

Програмата за трансгранично 
сътрудничество Inter-

reg-ИПП 
България-Сърбия 

2014-2020 г.

Проектът 
обхваща 
Северо-западния 
регион на България с 
фокус върху община Враца и 
област Пчиня в Сърбия с фокус 
върху община Враня. Планираните 
дейности ще се изпълняват 
едновременно от двете страни на 
границата, което ще гарантира 

постигането на трансграничен 
ефект от проекта и 

постигане устойчивост 
на резултатите от 

проекта.



Проектът 
стартира с 
подготовката и 
провеждането на 
проучване в целевите 
региони относно 
възможностите за 
включване на младите хора 
в гражданското общество. 
Проучването ще включва 
разработване на анализ на 
съществуващи политики, 
стратегии, планове и 
документи за 
идентифициране на 
причините за ниското ниво 
на гражданско участие на 
младите хора и провеждане 
на 4 фокус групи в 
България и 3 в Сърбия. На 
базата на събраната 
информация ще бъдат 
определени необходимите 
знания и умения за 
преодоляване на 
съществуващите дефицити 
и насърчаване на 
гражданското участие чрез 
обучение на младите хора, 
които са лидери 
обществено мнение. Ще 
бъде извършен подбор на 
40 младежи от двете страни 
на границата, които ще 
преминат обучение по 
следните модули „Местни и 

национални младежки 
политики“, 

„Изграждане 

на 
граждански 
умения“ и 
„Лидерство и 
възможности за развитие“. 
Обучението ще комбинира 
предоставянето на 
теоретични знания с 
практическа работа в малки 
групи и ще е насочено към 
изграждане на умения за 
включване на младите хора 
при формирането на местни 
и национални политики, 
овладяване на ключови 
елементи на гражданското 
участие, решаване на 
проблеми, разработване на 
проекти и др. След 
приключване на обучението 
младите хора ще разработят 
нефинансови проекти за 
решаване на местни 
проблеми и стимулиране на 
гражданското участие. При 
разработването на своите 
проекти младите хора ще 
получават подкрепа от 
експерти с практически 
опит и висока 
професионална 
квалификация (ментори). 
Проектите ще бъдат 
представени на младежки 
лагер „Аз съм млад и 
активен“. 

Обучените 40 младежи 
от България и 

Сърбия ще 



- Изграден 
уеб-портал за 
млади хора от 
Северо-западния регион на 
България  и област Пчиня в 
Сърбия
- Проведен 1 
трансграничен лагер за 
обмен на проекти и идеи
- Изградена мрежа от 
младежки лидери с активна 
позиция, знания и умения за 
гражданско участие във 
формирането на публични 
политики

Основните 
резултати 
от проекта 
ще бъдат: 

изградят 
мрежа, чиято 
основна цел е да 
споделят опит и опит в 
решаването на проблемите 
на общността и 
насърчаването на тяхното 
гражданско участие. Ще 
бъдат разработени Етичен 
кодекс и Правила за 
работата на изградената 
мрежа, които ще са 
задължителни за членовете 
на мрежата. 
По проекта ще бъде 
изграден и уеб портал 
„Гаранция за младежта “, 
чрез който ще бъдат 
изградени предпоставките 
за устойчивост на 
установените връзки между 
младите хора от двете 
страни на границата, 
подкрепа за устойчиво 
развитие на мрежата за 
младежко лидерство и 
предоставяне на 
възможности за общуване 
между младите хора чрез 
използване на съвременни 
on-line средства. Уеб 
порталът ще работи като 
двуезична и двупосочна 
платформа, която ще 
предоставя и възможности 
за търсене на работа на 
младежите от 

трансграничните региони, 
включени в проекта. 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
INTERREG-ИПП 
БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020 Г.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансираното и 
устойчивото развитие на граничния регион България – Сърбия, 
интегриран в европейското пространство. 
Приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
1. Подкрепяне на туризма и културното и природно наследство
2. Инвестиране в младежи, образование и умения
3. Опазване на околната среда и спомагане адаптирането и 
смекчаването на изменението на климата, предотвратяване и 
управление на риска
По приоритетна ос 1: Устойчив туризъм се финансират проекти в 
следните области:
- Туристическа атрактивност 
- Трансграничен туристически продукт 
- Хора за хора и работа в мрежа
По приоритетна ос 2: Младежи се финансират проекти в следните 
области:
- Умения и предприемачество 
- Хора за хора и работа в мрежа
По приоритетна ос 3: Околна среда се финансират проекти в 
следните области:
- Съвместно управление на риска 
- Опазване на околната среда
Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво 
NUTS III или други еквивалентни области, разположени по 
границата на двете партниращи страни. Допустимите области от 
Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, 
Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия - Бор, Зайчар, 
Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 
Република България е определено да изпълнява функциите на 
Управляващ орган по Програмата, а Министерството за европейска 
интеграция на Република Сърбия е определено да изпълнява 
функциите на Национален партниращ орган по Програмата.



ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“

Сдружение "Нов път" е 
българска неправителствена 
организация, учредена за работа в  
обществена полза през 2004 г. Нейната 
мисия е да развива и утвърждава духовните 
ценности и гражданското общество, 
насърчаване на здравето, образованието, науката и 
културата в подкрепа на групите в неравностойно 
положение, хората с увреждания и в подкрепа на 
социалната интеграция. Основните дейности на организацията 
са в няколко ключови сектора: 
- Заетост: Осигуряване на заетост на представители на 
различни целеви групи като дългосрочно безработни лица, 
получаващи месечни социални помощи и хора с увреждания в 
социално предприятие "Пчела", както и по различни проекти, 

финансирани от ЕСФ. 
- Социални услуги: Развитие на социални услуги, 

предоставяни на различни целеви групи в 
неравностойно положение, бедност и социална 

изолация; хора с увреждания; 
представители на малцинствата и 

дългосрочно безработните  чрез 
предоставяне на социални 



услуги. Сдружението работи за 
защита правото на детето да расте 

в семейна среда; за мотивиране на 
децата да посещават училище, да се 

реинтегрират в училищната среда; да 
сключват брак, когато са изградили психическа, 

емоционална и физическа готовност за поемане на 
отговорност за бъдещото поколение; за предотвратяване 

на семейното насилие чрез коригираща работа и др.
- Здравеопазване: Профилактика и здравно образование; 

провеждане на информационни кампании; формиране на нагласи у 
децата и младежите за изграждане на отговорност за собственото им 
здраве; консултиране относно семейното планиране, изграждане на 
партньорска мрежа за подобряване на достъпа до здравни грижи и 
качествени грижи, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване 
и диагностициране на туберкулоза и др.
- Образование: Работа за равен достъп до образование и обучение на 
деца от етнически малцинства в много ранна възраст. Сдружението 
работи за изграждане на човешки капацитет в ромската общност 
чрез подкрепа на учениците за придобиване на средно и висше 
образование; предотвратяване на ранното отпадане от училище; 
работа с родители и семейства на деца, мотивация за обучение през 
целия живот и др. 
- Приобщаване на ромите: Подкрепа на ромските общности за 
активно участие в процесите на вземане на решения, включване при 
разработването на стратегически програми, проекти и документи за 
ангажиране на местни ромски общности в процеса на мониторинг на 
изпълняваните стратегии, програми, планове и др. с фокус върху 
ромите и прилагането им от неправителствени организации, 
институции, общини и други.
- Организацията е изградила капацитет за управление на проекти, 
финансирани от различни източници, включително от ЕС. Освен това, 
Сдружение "Нов път" разполага с екип от експерти за работа на 
пълен и непълен работен ден с опит в предоставянето на 
психологически консултации на възрастни, педагогическа помощ за 
деца, социални услуги за хора с увреждания и уязвими групи, 
мониторинг на оказваната персонална и социална помощ и 
провеждане на обучения на специалистите  за изграждане 
на необходимите навици за осъществяване на 
ежедневната им работа. 
Една от основните дейности на организацията 
от създаването � е работата с млади хора, 
основно от ромска общност и 
подкрепата им за социална и 
образователна интеграция.



ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ 
„ГЛАСЪТ НА ВРАНЯ“

Сдружение „Гласът на 
Враня“ е 
неправителствена, 
нестопанска и 
непартийна 
организация, създадена 
на 17.12.2010 г. 
Основополагащи 
принципи в работата на 
Сдружението са 
принципите на 
хуманност и 
солидарност. 
Сдружението работи за 
развитие на 
информираността на 
целевите групи за 
индивидуалните 
човешки права, 
провежда обучения за 
промяна на  нагласите, 
организира акции за да 
покаже 
съществуващите 
проблеми и работи за 
тяхното решаване. 
Целите на Асоциацията 
са:
- Насърчаване и защита 
на човешките права, 
правата на 
малцинствата и жените 
и правата на детето
- Борба с всички 
форми на 
дискриминация
- Интегриране на 



децата със специални нужди и хората с увреждания в обществото
- Развитие и осъзнаване на универсалните и индивидуални човешки 
права, осъзнаване на свободата, себеизразяването и зачитането на 
собствената идентичност
- Развитие на сътрудничество с организации и асоциации в 
страната и чужбина чрез създаване на мрежи. 
В продължение на 8 години са реализирани редица проекти, 
насочени към защита правата на човека, образованието и социална 
защита. Работата на Сдружението е фокусирана предимно върху 
маргинализирани групи от населението. До момента успешно са 
реализирани следните 9 проекта:
- Социално картографиране на ромите и създаване на социални 
карти
- Център за ранна грижа  и развитие на ромските деца
- Подобряване на достъпа на ромските деца до образование в 
рамките на съществуващата образователна система
- Създаване на служби за социална защита на местно ниво за 
възрастни хора
- Създаване на шансове за реализиране на правото на лични 
документи
- Подкрепа за развитие на младежкото предприемачество
- Спасен от забрава
- Пробуждаща се младеж срещу дискриминацията
- Обучение на обучители на връстници за сексуално и 
репродуктивно здраве.



EUROPEAN UNION

Bulgaria - Serbia 

Контакти
Сдружение 
„Нов път“ България 
П.к. 3357 ,  Село 
Хайредин, област Враца , ул. 
„ Дафинка Чергарска“ № 9, 
тел.за вразка  0896782469, 
е- mail :  new_road@abv.bg

Udruzenje "Glas Vranja" 
Srbija
Blagoja Parovica 3 17 500 
Vranje,Srbija 
069/399 82 22 
E-mail:glasvranja.vr@g-
mail.com  

Тази  брошура е създадена с 
финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Програма  
Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia, CCI No 
2014TC16I5CB007. Съдържанието на 
тази брошура е отговорност 
единствено на Сдружение "Нов път" и 
по никакъв начин не отразява 
мнението на Европейския съюз или 
Управляващия орган на Програмата. 


