Тази листовка е предназначена преди всичко
да привлече за участие и направи съпричастни към каузата на проекта неговите ЦЕЛЕВИ
ГРУПИ:
 общински ръководства и специалисти, отговарящи за младежки дейности,
 граждански организации – младежки и работещи с младежи,
 както и обществеността на територията на
общини Плевен, Ловеч, Габрово, Велико
Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра.

Защо ГРАЖДАНСКИ

www.eufunds.bg

Къде МОЖЕМ ДА СЕ

ИНФОРМИРАМЕ ПОВЕЧЕ
ЗА ПРОЕКТА?
Посещавайте сайта на проекта

danubeyouth.net,

Проект „Дунавски младежки дневен ред“ е финансиран от
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд

на който ще публикуваме информация за събитията по проекта, както и неговите продук
ти. Надяваме се също на вашата обективна
обратна връзка доколко сме се справили с
амбициозната си цел.

Дунавски
младежки
дневен ред

МОНИТОРИНГ?

Защото гражданите са тези, за благото на които се правят публичните политики.
Ще отправим независим граждански поглед,
оценявайки общинските младежки политики
и изготвяйки препоръки за подобряването
им, включително на регулаторната среда за
младежко участие и активизъм.
Това се налага поради констатацията, че въпреки обявяването на младежта за приоритет
от много местни власти, рядко се наблюдава
целенасочена и ефективна младежка политика, подобна на това, което виждаме в другите
европейски страни.

Как ДА СЕ

ВКЛЮЧИМ?

Можете да заявите желанието си за участие в
дейностите по проекта, като се свържете с нас
на телефони 094/601983, 0879/315160
и по електронна поща на info@fyc-vidin.org

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
е неправителствена и нестопанска 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 програми и в общественополезни дейности.
3700 Видин, ПК19,
ул. Акад. Ст. Младенов 11
Тел. 094/601983, 0879315160
Email: info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org

Настоящият материал е изготвен с финансовата помощ
на Европейския съюз. Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ
ЦЕНТЪР носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия материал и при никакви обстоятелства не може да
се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

СВОБОДЕН
МЛАДЕЖКИ
ЦЕНТЪР

СТЪПКА 1: Информационна кампания

(февруари – май 2019)
Цел на кампанията е информиране на обществеността и целевите групи за идеята на проекта, за начина на участие в него и привличане
на участието, както и идентифициране на наличните ресурси за младежки дейности. Ще
организираме еднодневни срещи с представители на местната власт и младежките структури във всяка една от общините. Тези срещи
ще помогнат да генерираме идеи относно
критериите и механизмите на гражданския
контрол.

СТЪПКА 2. Разработване на Методика
и инструменти за граждански
мониторинг (април – юли 2019)
В страната не съществува критерии и методика за оценка на младежката политика на ниво
община, нито някой извършва подобна оценка. Разработването или адаптирането на критерии, които се използват в други европейски
страни или в сходни области на публичната
политика, е важно, защото ще даде обща база
за сравнение и ще позволи да се обективизира контролът от страна на гражданското
общество. Методиката ще включи също механизъм и инструментариум за оценяване и ще
бъде създадена от експерти, но като се вземат
предвид генерираните идеи.

СТЪПКА 3. Провеждане на работна
среща на експерти (юни – юли 2019)
Срещата цели запознаване с изработената
Методика и оценка на нейната приложимост
от страна на ключови специалисти и експерти
от младежкия сектор от целевите общини. Тя
ще се проведе в рамките на два дни в района
на проекта, извън големите градове с участието на 20 такива специалисти. На срещата ще
присъства и методическия екип. В резултат
ще бъде редактиран и допълнен окончателният вариант на Методиката.

СТЪПКА 4. Граждански мониторинг

Как

ЩЕ ГО НАПРАВИМ?

С няколко стъпки, целенасочено и в широко партньорство с всички заинтересовани
страни, защото вярваме, че само така ще има
обективен и траен резултат.

(юли – ноември 2019)
Дейността цели да се направи независима
оценка на местните политики за младежта в
целевия район и се формулират препоръки
за усъвършенстване към публичната власт.
Създадената Методика ще бъде приложена
на практика в осемте общини. Това значи, че
изследователският екип ще използва нейните механизми и инструменти, за да събере
необходимата информация и да я анализира.
Резултатът от тази дейност ще бъде Доклад
от мониторинга, включващ и предложения за
подобряване младежките политики и на средата за младежко участие.

СТЪПКА 5. Провеждане на Кръгла маса
„Общински младежки политики“

(ноември – декември 2019)
Форумът цели да запознае целевите групи с
резултатите от проведения граждански мониторинг. Ще се състои в рамките на два дни
в гр. Русе. Планираме присъствието на 20-25
души, представители на целевите групи –
участници в проекта от всичките осем общини, изследователския екип, както и гости (от
ММС, медии).

СТЪПКА 6. Публикации

(февруари, декември 2019)
Публикациите ще популяризират проекта и
неговите резултати, за да могат те да се мултиплицират и надграждат. Дейността включва
издаването и разпространяването на две печатни публикации – тази листовка и Сборник
с материали по проекта – екстракт от Методиката и Доклада от проведения граждански
мониторинг, както и публикуване на сайт на
проекта.

