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ИНСТРУКЦИЯ ЗА  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНСТИ И ИНИЦИАТИВИ 
НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2018 г. 

Увод 

Инструкцията за младежки дейности и инициативи – 2018 г. е един от 
инструментите за предаване на допълнителна информация и обяснение, за това, как 
да бъде подготвен и подаден младежки проект съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И 
РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И 
ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА  МАРИЦА. 

Тя се базира на Европейската програма за образование, обучение, младеж и 
спорт „Еразъм+“ и Национална програма за младежта (2016-2020) в изпълнение на   
целите и мерки на  стратегически документи: 

1.  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦАЗА ПЕРИОДА 2014-2020                                                                                                         

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „ПЪЛНОЦЕННИ ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА СРЕДА, С 
БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБИТАВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И 
КУЛТУРЕН ЖИВОТ“  

Мярка 1.4. Насърчаване на младежкото развитие за постигане на високо 
образователно равнище, качествена заетост и благоприятна демографска 
характеристика; 

Мярка 1.5. Прилагане на методите „учене чрез работа” и „учене през целия 
живот” за повишаване на икономическата активност и заетостта сред всички 
възрастови и етнически групи;  

Мярка 1.11. Насърчаване мотивацията на младите хора за собственото им 
развитие и ефективната им реализация в обществения живот чрез създаване на МИКЦ 
на територията на община „Марица” 

2. СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2012 – 2020 и  Хартата за участие на младите хора в 
живота на общините и регионите            

Основна цел.  Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в селата 
на община Марица. 
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При разработване на инструкцията е взето под основно внимание, това че тя се 
създава за млади хора ( 15 – 29 г.) жители на община Марица. Нейното съдържане е 
максимално изчистено от термини и цитати на законови актове и наредби, така че да 
бъде достъпна и за най - малките и ползватели.   

СНОВНА ЦЕЛ 

                  Настоящата инструкция има за основна цел да даде основна информация и 
разяснение за основни понятия и насоки,  които да улеснят използването и 
ефективното и прилагане на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В 
ОБЩИНАМАРИЦА. (по –долу споменавана като НАРЕДБАТА) 

НАРЕДБАТА се стреми да отговори на местно и регионално ниво на 
потребностите на младите хора в периода, започващ с началото на съзряването и 
завършващ със зрялата възраст, чрез финансиране на проектни предложения за 
реализиране на младежки дейности и инициативи от неправителствени организации, 
работещи в младежката сфера, както и от неформални младежки групи в тематични 
области (описани по-долу), които обхващат основни направления за насърчаване на 
гражданската позиция и участие в кампании и инициативи на млади хора от община 
Марица. 

         Каkво е младежKа  дeйнoст????? 

Младежка дейност е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да 
представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта. Всяка 
дейност организирана от млади хора за млади хора,  която има за цел създаване на 
благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието 
им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението 
на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на 
младежите в страната е младежка дейност. 

Наредбата дава важен принос за придобиването на компетенции чрез неформално 
образование, както и за насърчаване на участието на младите хора в обществените 
процеси. Наредбата подкрепя проекти, при които младите хора участват пряко и 
активно в местни и регионални дейности, разработени от тях самите, като при това 
играят ключови роли. Целта е развиване на инициативността, предприемчивостта и 
творчеството. 

        Каkво е неформално бразование ???????? 
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         “Неформално образование” наричаме ученето, което се извършва извън 
формалната образователна система(училище, университет). Хората се включват 
доброволно в дейности, предоставящи неформално образование, като последните са 
внимателно планирани с цел да подпомогнат личностното, социалното и 
професионалното развитие на участниците. Друг вид неформално образование 
представлява учене посредством дейностите в ежедневието, работата, семейството, 
свбодното време и т.н.. Неформалното образование представлява преди всичко 
“учене чрез работа / правене”. В младежкия сектор това неформално образование се 
осъществява чрез младежки инициативи и дейности за свобдното време, чрез 
дейности в групи от връстници, доброволчески дейности и др. Неформалното 
образование позволява на младите хора да придобият основни/КЛЮЧОВИ 
компетентности ,житейски умения и свързаните с тях качества, допринася за 
личностното им развитие, социално включване и активно гражданство, чрез което 
подобрява и перспективите им за трудова заетост. Образователните дейности в сферата 
на младежката работа предоставят значителна “добавена стойност” за младите хора, 
както и за икономиката и обществото като цяло, а в частност за повишаване на 
капацитета на организациите, за различните общности, системи и институции. 

КАКВО СА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ?????? 

Европейската комисия работи със страните от ЕС за подобряване на 
„ключовите компетентности“ — знания, умения и нагласи, които помагат на учащите 
да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят 
работа и да участват в живота на обществото. Тези ключови компетентности включват 
„традиционни“ умения като общуване на майчиния език, владеене на чужди езици, 
цифрови умения, грамотност и основни умения в областта на математиката и 
природните науки, както и хоризонтални умения като умения за учене, социална и 
гражданска отговорност, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и 
творчество. 

КАКВО СА ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ ????? 

Според определението Съвета  на  Европейския  СЪЮЗ житейските умения 
представляват положително и утвърждаващо поведение, което спомага за 
разрешаването на проблеми и се използва по подходящ и отговорен начин в 
ежедневието — у дома, онлайн, в общността, в образованието/обучението и на 
работното място. Те представляват набор от лични и социални умения, придобити 
чрез образование и обучение, работа с младежта и неформално и самостоятелно 
учене, които могат да бъдат използвани за разрешаването на въпроси и проблеми, 
често срещани в човешкото ежедневие:  разрешаване на конфликти, планиране и 
организиране, екипна работа, обсъждане и дебатиране, критично мислене, творческо 
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мислене,  увереност в собствените сили, самоуважение, самостоятелност, 
инициативност, съпричастност. 

СНОВНА  ЗАДАЧa на наредбата 

        Основната задача на наредбата е да се даде реална финансова възможнст на 
младите хора от община „Марица „ да бъдат инициатори, създатели  и  изпълнители  
на дейности  и инициативи свързани с актуална за тях самите теми от обкръжаващата 
ги среда. 

KОНkРЕТНАТА ЗaДАЧА 

        Да се реализират  младежки дейности и инициативи през 2018 г, чрез които с 
активното си участие В ТЯХ , младите хора ( 15 - 29 г.) да  придобитият и подобрят 
ключови компетенции, житейски умения и свързаните с тях качества . 

      Какв е младежка дейност и инициатива? ? ?  ?  ? 

Младежка дейност е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да 
представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта. 

       Младежката инициатива е проект, иницииран, изработен и реализиран 
от самите млади хора за други млади хора, и за тях самите. Той им дава 

възможност да изпрбват идеите си чрез различни инициативи, и пряко и 
активно да се включат в планирането и провеждането на проектите. Участието в 
младежка инициатива представлява важен неформално‐образователен опит. Докато 
участват в младежка инициатива, младите хора имат възможност да обсъждат и 
размишляват върху избрани от тях самите теми от местен, регионален, национален и 
европейския контекст, да почувстват, че могат да допринесат за развитието на 
населеното си място, община, страната  и  Европа , и следователно да започнат да 
гледат на себе си като на европейски граждани.                         

Младежките инициативи трябва да дават възможност на голям брой млади хора да 
станат изобретателни и креативни в ежедневието си, да говорят открито за нуждите и 
интересите си, както и да дискутират световни проблеми. Младите хора могат да 
изпробват идеите си като инициират, планират и реализират свои проекти, които 
отразяват различни аспекти на средата, в която живеят. Като последващ резултат от 
проект по Младежки инициативи младите хора могат да се самонаемат, да сформират 
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сдружения, неправителствени организации или други структури, активни в социалната 
и младежката сфера. 

                       Какво е проект? :-? 

Терминът проект произлиза от латинската дума projectus, която означава 
“настъпващ”, “напредващ”. Формалната дефиниция за проект е УНИКАЛНО И 
ОГРАНИЧЕНО ВЪВ ВРЕМЕТО НАЧИНАНИЕ. Под уникално се има предвид 
резултатът от проекта е нов продукт или услуга, а ограничено във времето означава, 
че  ще има предопределени начало и край. 

Младежкия проект е начинание на група от млади хора, които споделят една 
обща идея за решение на даден проблем, нужда и/или ситуация от обкръжаващата ги 
среда, с което начинание те биха променили обстоятелствата. 

Младежките проекти имат своя специфична характеристика: Те се организират от  
млади хора за млади хора; Имат образователен аспект; Ниски разходи, висока 
ефективност; Висока мотивация; Импулсивност, емоционален заряд, липса на 
организираност и навици в организиране на дейности. Въпреки своята специфична 
характеристика проектите по наредбата отразяват принципите на неформалното учене 
и  имат фази и логическа последователност, подробно описани в формулярът за 
кандидатстване (приложение 1. към  НАРЕДБАТА) . 

                    За да даде маkсимална свобода за творчество, новаторство и 
възможност за реализиране на идеи в настоящата инструкция са заложени само 
основни тематични области, теми, цели  и достигане на резултати, без да се ограничава 
креативността на младежите в конкретни дейности, който те самите да предложат и 
обосноват в проектите си. 

                По НАРЕДБАТА ще се финансират проектни предложения с инициативи , 
насочени към провеждане на държавната и общинска  политика за работа с младежта в 
следните  6 тематични области заложени в Подпрограма 2 на Национална 
програма за младежта (2016-2020): 

Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески 
инициативи; 

      Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа; 
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Тематична област 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред 
младите хора; 

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места; 

            Тематична област 5. Младежко предприемачество; 

             По НАРЕДБАТА ще се финансират  проектни предложения свързани с 
22 теми допустими в проектните предложения по Програмата „Еразъм плюс“ 2018: 

1. Борба с дискриминацията и нетолерантността, употребата на наркотици / допинг, 
уреждане на мачове, насилието в спорта. Образование чрез спорт и дейности на 

открито 

2. Включване – равенство 

3. Гражданството на ЕС, осъзнаване и демокрация в ЕС 

4. Достигане до политическото ниво / диалог с вземащите решения 

5. Достъп за лица в неравностойно положение 

6. Европейска седмица на спорта 

7.   Енергия и ресурси 

8. Етика, религия и философия (вкл. междурелигиозен диалог) 

9. Засилване на социалното приобщаване, равните възмжности и участието в 
спорта 

10. Здраве и благополучие 

11. Земеделие, горско стопанство и рибарство 

12. Изследвания и иновации 
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13. Медии и комуниKации/Младежка информация – дигитални и комуникационни 
умения 

14.      Младеж (участие, младежка работа, младежка политика) 

15. Околна среда и климатични промени 

16. Прблеми на пазара на труда, вкл. кариерно ориентиране / младежка 
безработица 

17. Равенство между половете / равни възможности 

18. Развитие на селските райони и урбанизация 

19. Творчество и култура 

20. Транспорт и мобилност          22. Младежки зони  

По НАРЕДБАТА ще се финансират проектни предложения свързани със  
ШЕСТЕ цели заложени в Стратегия за младежта на община Марица 2012- 2020: 

Цел 1. Повишаване и насърчаване на икономическата активност, и създаване 
на възможности за професионална реализация на младите хора от 19 – те села на 
територията на общината 

Цел 2.  Осигуряване на достъп до ефективно образование, обучение и 
информация за всички млади хора от 19 – те села на община Марица. 

Цел 3. Насърчаване на гражданската активност и участие на младите 
хора в управлението на общинското развитие. 

Цел 4. Насърчаване на здравословния начин  на живот сред децата 
и младежите. 

Цел 5. Превенция на социалното изключване на младите хора от 
малцинствата и тези в неравностойно положение. 
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Цел 6. Повишаване ролята на младите хора в превенция на младежката 
престъпност. 

Въпреки мнoжеството  от изредени теми и цели, за да кандидатствате  изберете поне  
две Взаимносвързани, които най- силно ви  вълнуват  и  отразяват важни за вас и други 
млади хора  аспекти на средата, в която живеете. 

За Кго е създадена НАРЕДБАТА и Кй може да кандидатства ????? 

НАРЕДБАТА е създадена за млади хора, жители на община Марица и те могат да 
кандидатстват под формата на организации. Кандидатстващата организация трябва да 
бъде: 

! нестопанска/неправителствена организация ( в това число читалища и клубове) 
регистрирани в общественополезна дейност; или 

! неформална група млади хора  - които са приоритетни по програмата (обърнете 
внимание: при неформална група един от членовете на групата приема ролята на 
представител и поема отговорност от името на групата). 

КОЙ Е МЛАД ЧОВЕК ??????  

По смисъла на Закона за младежта  "младежи" са лица на възраст от 15 до 29 години 
включително 

Какво е неправителствена организация??? 

Правото на сдружаване е основно конституционно право на гражданите. То се 
упражнява чрез създаване на обединения на граждани,  които си поставят различни 
цели – просветни, правозащитни, търговски, политически, религиозни и др. 
Създадените обединения от граждани могат да имат качеството на юридическо лице, 
т.е. организационна форма, призната от правния ред( закон). Основните предимства на 
това са, че те придобиват качеството на правен субект, който може самостоятелно да 
встъпва в правни отношения с други лица, да се легитимира като такъв в обществото, 
да взема собствени решения, да има собствено имущество и т.н.  Неправителствената 
организацията развива обществена дейност без стопанска цел (тоест няма за цел 
извличане на печалба), като се финансира от източници, несвързани с политическата 
власт (на държавно, регионално, местно равнище). 

      Какво е нефрмална младежка група ????? 
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Въпреки че в законодателството не ясно описана същността на неформалната младежка 
група, то не забранява подобни групи/обединения да съществуват и като неформални 
структури на гражданското общество, които на основата на свободата на договарянето 
чрез споразумение между отделните граждани да имат собствени правила за начина, по 
който ще постигат поставените от тях нестопански цели. (Приложение 2) 

       Нефрмална  младежка група е група от минимум четирима млади хора, която 
не притежава качество на юридическо лице съгласно приложимото национално 
законодателство, ЗАТОВА членовете трябва да упълномощят представител, който да 
поеме правни задължения от нейно име. С цел опростяване процедурите за 
кандидатстване по  програми, те са приравнени на юридически лица (организации, 
институции и т.н.) и във връзка с действието, в което могат да вземат участие, се 
вместват в понятието организации, участващи в тях.  Младежите и тяхната възраст 
следва да съответства на общата възраст на младежите допустими в  действащите в  
България  младежки програми (15 —29 години). 

Как да кандидатствам ????? 

Всяка младежка организация, която отговаря на изискванията на НАРЕДБАТА И 
има идея за реализиране на младежка дейност и инициатива, подава  СВОЕТО 
проектното предложение  на формуляра  за кандидатстване (приложение 1. към 
НАРЕДБАТА), според изискванията описани в него , в срок обявен  със заповед на 
кмета на община „Марица“. 

РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОСТИГНЕМ 
ЗАЕДН!!!!!!! 

РЕАЛИЗИРАНИ НОВАТОРСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТА 

ГОЛЯМ БРОЙ МЛАДИ ХОРА  ПРЕКИ  И АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ТЯХНОТО 
РЕАЛИЗИРАНЕ 

ПРИДОБИТИ НВИ КЛЮЧОВИ СПОСОБНОСТИ И ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ 


