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ПРОбуди гражданския активизъм на 

Северозапада! 



ПРОблем:

• Едва 11% от анкетираните младежи се 

интересуват от политика. 

• Това становище се подкрепя и от 

изследването на Българските младежи 

2018/2019 г., където са направени три 

извода за младите днес: слаб интерес 

към политиката, слабо политическо 

участие, слаба мотивация за 

политическа кариера. 



РЕШЕНИЕ?
Проект «ПРОбуди гражданския активизъм 

на Северозапада»

Посредством реализиране на 12 месечен проект, който

да активизива и събуди гражданската позиция на

младите хора от Северозападна България!



• Основна целева група на проекта са 30 младежи на 

възраст между 18-29 г. от малките населени места на 
три области в Северозападна България. 

• Повишаване на нивото на гражданската и 

политическата култура на млади хора от 

Северозападна България е предпоставка за 

намаляване на тяхната миграция и емиграция чрез 

активното им включване в обществения (културен, 

граждански, социален и политически) живот.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 



➢ Конкретните цели са: 
• Повишаване на знанията и уменията на 30 младежи 

от областите Враца, Видин и Монтана.

• Изграждане на мрежа от младежки лидери в 

Северозападна България.

• Повишаване на гражданското участие на младежите 

във вземането на решения на местно ниво в 

областите Враца, Видин, Монтана.

ЦЕЛ: 

➢ Главната цел на проекта е повишаване на гражданската 

и политическа култура на младите хора в Северозападна 

България. 



ДЕЙНОСТИ: 

➢ Подбор на участниците в проекта
• Ще се идентифицират най-мотивираните 30 

младежи от трите области на Северозападна 

България – Враца, Монтана и Видин – които ще 

станат част от обучителната лидерска академия 

по проекта. 
➢ Провеждане на Лидерска академия

• Ще бъде организирана и проведена 

академия за 30 младежи от 

Северозападна България. Обучението 

ще е изнесено и ще се реализира в 

два обучителни курса от по три дни 

всеки. 



ДЕЙНОСТИ: 

➢ Образователни посещения на държавни, 

местни институции и водещо висше учебно 

заведение 
• Завършилите успешно Лидерската 

академия 30 младежи от 

Северозападна България ще направят 

посещения на институции и ще 

присъстват на лекция във водещ столичен 

университет. 

➢ Мултиплайъри на гражданска култура 
• След завръщането си по родните места 

младежите, завършили Лидерската 

академия, ще организират събития, на 

които да споделят и предадат техните 

лични преживявания и придобити знания 

от обучението и образователните 

посещения. 



ДЕЙНОСТИ: 

➢ Осигуряване на публичност на проект
• Посредством създаваме на канали в 

различни социални мрежи, 

пресконференции и активна работа 

от страна на участниците, чрез 

организиране на различни инициативи 

и предизвикателства от екипа към тях.  

➢ Управление и отчитане на проекта 
• Ще бъде съставен Експертен съвет от двете 

партниращи си, който ще определи ръководител 

и координатор на проекта. Ръководният екип ще 

съблюдава и отговаря за  изпълнението на 
описаните по-горе дейности и постигането на 

заложените цели. 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

"Институт Перспективи" е фокусиран върху 

ангажиране свободното време на хората с 

ограничени възможности в малките населени места 

чрез иновативни методологии. Основни цели на 

организацията са: 

• да извършва младежки дейности и предоставя 

услуги на младите хора;

• да подпомага развитието на гражданското 

общество и приобщаване на младите хора към 

неговите демократични ценности и принципи;

• да подпомага развитието на качествено и 

приложимо в практиката образование, социално 

подпомагане и квалификация на младите хора и 

други. 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Сдружение „Активно общество“ е една от най-активните младежки 

организации на територията на област Видин. Регистрирано е на 5 

декември 2012 г. То е младежка организация с нестопанска цел, 

която събира 25 младежи, обединили се с идеята за насърчаване и 

развитие на гражданската активност и гражданската отговорност 

сред младежта. 

Основна цел на сдружението е да 

формира активна гражданска 

позиция и развива дейности и 

инициативи, насочени към: 

популяризиране и спазване на 

основните човешки и граждански 
права, подобряване качеството на 

живот, борба срещу асоциалните 

явления в обществото, социално 

включване на младите хора в 

обществото и активното им участие 

в процесите на вземане на 

решения в страната. 



ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
INTERREG-IPA CBC BULGARIA-SERBIA PROGRAMME, CCI № 2014TC16I5CB007. СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ И ПО НИКАКЪВ 
НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОГРАМАТА

Благодаря за 

вниманието !

Никола Живков 


