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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ  

ИНИЦИАТИВИ „ Създаваме Заедно“ по проект  

BGLD-1.003-0004-С01 „Младежки център Враца – фактор  

за развитие на Северозапада“ 

 

Организатор: Звено „Център за младежки дейности” – гр. Враца 
 
 
Финансиране: в размер на 10 инициативи по 1500 лв. и 8 по 500 лв. 
 
 
Основна цел: Обхващане на младежи от различни общини на област 

Враца на възраст между 15-29 г., имащи общи цели и интереси. С  

уникални идеи за създаване и реализиране на инициативи в полза на 

местната общност в една от следните категории: 

неформални дейности, обучения и спортни активности; 

младежки пространства; 

визуално изкуство, култура и творчество; 
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грижа за животните и опазване на околната среда; 

превантивни дейности. 

 

Конкретни цели: 
 

Реализирането на 18 младежки инициативи на територията на 
общините в област Враца.  
Създаване и развиване на компетенции в младите хора за 
формулиране на цели и идеи, разписване на идеи за младежки 
инициативи, работа в екип, разпределяне на отговорности.  
Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни 
идеи. 
Показване на добрия пример и възможност за споделяне на 
послания. 
Припознаване на доброволчеството. 
Социална ангажираност и активно гражданско участие. 
Участие в неформални срещи за социализация, работа и учене 
чрез преживяване. 
 

Участници: 
 

Mладежи на възраст от 15 до 29 години, /ученици, студенти, заети 
и незаети лица/, подготвили предложенията си за младежки 
инициативи. 
Ментор – лице, което участва в разписването и реализирането на 
младежката инициатива и е над 29 г.1 
 

Регламент: 
Право на участие в конкурса за Младежки инициативи „Създаваме 
заедно” имат всички младежи на възраст между 15-29 години, които 
предварително са сформирали екип/отбор помежду си от минимум 
трима човека, извършващи управлението по реализирането на 
младежката инициатива и минимум двама доброволци2, ангажирани с 
изпълнението ѝ. 
 
 

                                                           
1 Менторът не е задължителен участник в младежката инициатива, ако младежите изпитват 
затруднения и имат нужда от съдействие за разписването на идеята си, могат да се посъветват и 
обърнат към лице над 29 години. 
2 Tе могат да бъдат определени в рамките на месец след одобрение на предложението за младежка 
инициатива. Това не озачава, че те не могат да бъдат включени в етапа при разписването на идеята. 



 
 
 
 

Всеки сформиран екип трябва да попълни формуляр за 
кандидатстване и да отговори на всички въпроси посочени в него. 
Предложенията за младежки инициативи, които не съдържат 
необходимата информация, няма да бъдат разглеждани за 
одобрение.   
Предложените идеи, трябва да бъдат изпълнени на територията 
на област Враца.  
Средствата, които са за реализирането на младежките 
инициативи, няма да бъдат предоставяни пряко на участниците, а 
ще бъдат разходвани от служител на Младежки център – Враца, 
който ще закупува необходимите материали описани в бюджета, 
прикрепен към Формуляра3.  
Да не се използва разписаната идея за осъществяване на 
политически и/или религиозни цели, и/или погасяване на лични 
или служебни задължения.  
Недопустими разходи са: хонорари за обучители, лектори, 
експерти и наеми на зали и помещения.  
Ще бъде проведена информационна кампания във всички 
общински центрове на територията на област Враца, запознавайки 
се с нагласите, потребностите и интересите на местната общност4.  
Крайният срок за изпращане на предложенията за младежки 
инициативи – 5. декември 2022 г.  
Обявяване на одобрените инициативи – 4. януари 2023 г.  
Срокът за изпълнение на инициативите до 30. септември 2023 г. 

 
Принципи на оценяване: 
 

Обективност - при оценката на инициативите, Комисията5 ще 
разглежда получените предложения безпристрастно, съобразено 
с изискванията заложени в статута.  
 

                                                           
3 Звено „Център за младежки дейнсти“ – гр. Враца, запазва правото си да променя регламента за 
разходване на средствата в течение на Младежки инициативи „Създаваме заедно“. 
4 В това число попадат младежи в неравностойно положение и застрашени от социално изключване. 
5 Ще бъде съставена от младежки работници към Звено „Център за младежки дейности“ – гр. Враца и 
активни младежи на възраст 15-29 г. 



 
 
Етичност - оценяването ще се извършва в условия на зачитане на 
човешкото достойнство и права, без дискриминиране по расов, 
етнически, социален или друг принцип, спазвайки необходимата 
поверителност на личната информация.  
Оценяването ще бъде извършвано след разглеждането на всеки 
въпрос от формуляра по отделно, като получената оценка ще 
бъде средно аритметична, поставена от Комисията по оценяване, 
чрез използване на шестобална система.  
Максималният брой точки, които може да събере един проект е 
90 т., при попълнени 15 въпроса. 
 
 

Критерии за оценяване: 
 

Ясно определена категория, в която екипа/отбора се е 
ориентирал.  
Подробна информация за целта на идеята, основните дейности и 
очаквани резултати.  
Добра аргументация за нуждата от реализирането на 
предложението за младежка инициатива.  
Креативност, послание и функционалност на идеите.  
Подробно разписан и аргументиран бюджет на идеите.  
Ангажиране на местната общност в инициативите. 
 

За повече информация: 
 

Галин Снежанов – младежки работник: 0888548282  
Никола Живков – младежки работник: 0877868613  
Тихомир Машов – експерт младежки дейности: 0884807053 
 
Адрес – гр. Враца, ул. „Иван Андрейчин” № 2. 
Формуляр за кандидатстване – https://bit.ly/3fyqx7X   
СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА, МОЛЯ ДА ГО ИЗПРАТИТЕ ДО 05. 
ДЕКЕМВРИ 2022 г. НА СЛЕДНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС:  
youthcenter_vr@abv.bg 

https://bit.ly/3fyqx7X

