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КОД „КОВИД“: 

МЛАДЕЖКО

(В) ДЕЙСТВИЕ 



ПРОБЛЕМ

 Пълно или частично затваряне на детски градини и училища в България от март 2020 г. 
поради Ковид 19.                                                                                             

 Най-тежко засегнати са децата от семейства, които живеят в бедност и чиито родители 
са трайно безработни или не са икономически активни.

 3,5% от родителите трудно се справят с всекидневната прехрана след затварянето на 
училищата, а 40% се нуждаят от помощ при гледането на детето, за да могат да отидат 
на работа.

 Най-малко 50 000 български деца в училищна възраст изостават в образованието. 

 Проучване в България от януари 2021 г. показва, че 14% от родителите казват, че децата 
им са станали много по-раздразнителни, 12% откриват повече припряност в действията 
им, умора и разсеяност, а 5% - повече тревожност. 

 Ceвepoзaпaдният peгиoн нa Бългapия ocтaвa нaй-бeдния в цeлия ЕС. 

 Много деца, отглеждащи се от един родител, от баби и дядовци или от роднини. 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 Обща цел:

o Подкрепа и помощ за учениците от община 
Враца по време и след пандемията от „Ковид-
19“

 Спецефични цели:     

o - Идентифициране проблемите на децата от 
община Враца, възникнали в следствие на 
пандемията от „Ковид-19“;

o - Разработване на нов механизъм – онлайн 
платформа - за комуникация и подкрепа на 
децата от община Враца по време и след 
пандемията;

o - Подобряване и/или осигуряване на
възможности за включване на децата от община 
Враца в процеса на вземане на решения на 
местно ниво по въпроси, касаещи самите деца 
и свързани с пандемията.



ЦЕЛЕВА ГРУПА

 Основна целева група на проект „Код „Ковид“: МладЕЖКО (в)

действие“ са 200 ученици във възрастови групи 5-7 и 8-12 клас 

от различни населени места на община Враца.                                      

Косвено проектът ще обхване 3200 ученици, които са 

половината от общо 7207 в общината. Той ще подкрепи също 

родители и учители от община Враца както и местната власт  

в борбата срещу психичните, социалните и образователните 

проблеми, породени от „Ковид-19“. 



ДЕЙНОСТИ

 Управление и отчитане на проекта

Експертен съвет и ръководен екип на проекта ще следят за ефективно 
изпълнение на дейностите и разходването на средствата по проекта.

 Проучване и анализ за негативните въздействия на „Ковид – 19“  върху 
децата във възрастови групи 5-7 и 8-12 клас в училища от различни 
населени места на община Враца.

Ще бъде направен анализ на въздействието и нуждите на децата от 
община Враца по време и след „Ковид-19“. Изследването ще бъде въз 
основа на анкетни карти за децата от 8 до 12 клас и родители, както и 
на база дискусии с деца от 5 до 7 клас. 



ДЕЙНОСТИ

 Създаване на онлайн платформа „Децата на Враца“

Ще бъде създадена онлайн платформа „Децата на Враца“, която ще 
съдържа информация за разпространението и/или въздействието на 
пандемията върху учениците и младежите. На платформата ще бъдат 
публикувани анализи и мнения от здравни и образователни експерти, 
представители на местната власт и др. на достъпен за ученици и младежи 
език. 

 Комуникация и публичност

Резултатите от дейностите по проекта ще бъдат регулярно и по много 
канали комуникирани с различни целеви от община Враца. Това ще 
популяризира „Код „Ковид“: МладЕЖКО (в) действие“  и ще стимулира 
местните млади хора и общността като цяло да се включат в него. 



СДРУЖЕНИЕ „МЛАДА ВРАЦА“ - Е РЕГИСТРИРАНО ПРЕЗ 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г. С ЦЕЛ ДА  ПОКАЗВА МЛАДЕЖКАТА 

ГЛЕДНА ТОЧКА ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ НА 

МЕСТНО НИВО, В ТЪРСЕНЕТО НА ВАРИАНТИ ЗА 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА  В 

ОБЩИНА ВРАЦА. 

БЕНЕФИЦИЕНТ



ПАРТНЬОРИ

• Община Враца - е основен бенефициент и партньор по 
редица проекти, в които основна целева група са деца и 
младежи от общината. Проект „СТИМУЛ за ранно детско 
развитие” има за цел да направи превенция и да намали
бедността сред децата на община Враца.

• Сдружение „Враца софтуер общество“ – вторият партньор 
по проекта – изпълнява „Посока професия", проект, 
благодарение на който организацията предоставя 
безплатни курсове, свързани с информационните 
технологии и за ученици от община Враца. Сдружението е 
създадено през 2015 г. с цел създаване на ИТ-общество във 
Враца, което чрез качествено образование да дава 
възможност на врачани да работят предизвикателна и 
добре платена работа в родния си град. 



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 !


