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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВИА СИВИК“  

ЗА 2014 Г. 

 

Организация ВИА СИВИК е регистрирана като фондация с решение на СГС по ф.д.№11308 

от 2004 г. и пререгистрирана на 26.05.2009 г., вписана в Централния регистър на 

Министерство на правосъдието като сдружение с нестопанска цел в обществена полза.  

 

Органи на управление на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.  

В сдружението членуват общо 28 човека. Сдружението се ръководи от Управителен съвет в 

състав: Деяна Драгомирова Драгоева-Христова, Бранимир Димитров Николов и Людмила 

Йорданова Драгоева.  

Основна цел на сдружението е да подкрепя личностното и професионалното развитие и 

активното включване на младите хора в обществения, икономическия и културен живот на 

страната. Организацията осъществява своите цели чрез участие в конкурси за проекти в 

национални и международни фондове и програми, в партньорство с местни и международни 

организации, предоставя експертни услуги и консултации, разработва програми и провежда 

обучителни семинари с целевите групи и партньори.  

 

Основните дейности на ВИА СИВИК през 2014 г. бяха насочени към:  

• Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на лидерския екип, сътрудниците, 

членовете и доброволците, а чрез това и организационния и професионален капацитет на 

сдружението.  

• Разработване на национални и международни проекти за обучения и обмени по темите 

европейско гражданство, лидерство, активно младежко участие, бизнес и социално 

предприемачество, доброволчество, медии и др.   

• Участие в партньорски проекти, разработване и изпълнение на собствени проекти и по 

Програма „Младежта в действие“ и новата Програма „Еразъм+“ в областта на младежката 

заетост.  

• Активно включване в разработване и изпълнение на проекти, дейности и инициативи 

на международната младежка мрежа TDM 2000 International.  

• Провеждане на дискусионни и работни срещи със младежи от целевите групи след 

изпълнение на проектите на сдружението и партньорските проекти.  

 

Дейности и участия на Сдружение ВИА СИВИК  

 

През 2014 г., Сдружение ВИА СИВИК участва в проекти по новата Програма „Еразъм+“, 

която е ефективен европейски инструмент за развитие на ключови компетентности, 

повишаване на междукултурната компетентност на младите хора, интернационализация на 

дейността на организацията, обмяна на опит и добри практики чрез включване в 

международни мрежи и партньорски проекти. Разработихме и участвахме в няколко 

младежки проекта, допринасящи за подобряване на лидерските и организационни умения на 

младежки лидери, младежки работници, сътрудници и доброволци, за повишаване на 

капацитета на организацията, за създаване на нови контакти и партньорства с международни 
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организации, с които споделяме общи цели, сходни целеви групи и проблеми. През 2014 г. 

Сдружение ВИА СИВИК участва в седем международни проекти за младежки обмен и 

обучения, дейности и инициативи на национално и европейско ниво. 

 

1. Развитие на лидерски умения и организационен капацитет 

Младежката безработица е едно от най-големите икономически и социални 

предизвикателства, пред които са изправени страните-членки на Европейският съюз, поради 

което в повечето европейски страни заетостта е посочена за основен приоритет. От 2014 г. 

стартира инициативата на ЕС за младежка заетост и пота постави въпроса за отговорността 

и възможностите на младежките организации да сътрудничат на местните заинтересовани 

страни при провеждане на инициативата на местно ниво.  

Проектът "2 PLUS 2 possibilities become 5 realities" (2014), разработен и изпълнен от 

Сдружение ВИА СИВИК даде на участниците по-добро разбиране на състоянието на 

младежката безработица в Европа и по-широк поглед за възможностите на Европейския 

съюз за създаване на младежка заетост. В този контекст националните екипи представиха 

текущото състояние с младежката безработица и проблемите на младите хора в своите 

страни, споделиха добри практики, разшириха опита и знанията си за търсене на решения, 

откриха основания за бъдещо сътрудничество и партньорство.  

 

Усвояването на нови знания и умения в областта на предприемачеството, по-добра 

информираност за нови работни места и стимулиране на младежката креативност бяха 

основни цели на обучителния курс. Същността и смисъла на предприемачеството бяха 

разгледани през темите  лидерство и работа в екип, ефективно общуване и комуникация, 

стъпка по стъпка участниците бяха въведени в бизнес моделирането и изготвяне на бизнес 

план с помощта на разнообразни методи на неформалното образование. Проектът даде 

инструменти за анализ и самооценка на собствените сили като важна част на личните 

компетенции на младите хора – условие за успешното им включване в пазара на труда и за 

справяне с пазарната динамика.  

 

Целта на проект "2 PLUS 2 possibilities become 5 realities" беше,  от една страна, участниците 

да осмислят организационната устойчивост и капацитет като условие за постигане на 

обществен престиж и разпознаваемост като равнопоставени партньори от заинтересованите 

страни по отношение работата с младежи. Сътрудничеството със заинтересованите страни 

при решаване на младежките проблеми  е условие за постигане на общи цели, създаване на 

добавена стойност за НПО и за младежките групи, с които работят партньорските 

организации. Другата цел на обучителния курс беше развитие на практически лидерски 

умения за изграждане на продуктивни и дългосрочни партньорства на местно, национално и 

международно ниво. Проектът допринесе за по-добро разбиране на ролята на 

партньорствата като усилващи въздействието и цялостния ефект на резултатите от 

дейността на НПО върху заинтересованите страни, младежката общност и обществото като 

цяло. Ефективните партньорства създават по-добра видимост за потенциала на 

гражданските организации, повишават доверието към тях и допринасят за обществения 

престиж на гражданския сектор. Освен това обучението провокира участниците да открият 

и „видят” ресурсите, които могат да ползват в дейността си, да разпознаят нови и 

неподозирани досега, както личностни, така и професионални, от средата и „родени” от 

партньорствата.  
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START UP… YOUR FUTURE! (Трейнинг курс на Асоциация ŽETALE, проведен в периода 

21-28 юли 2014, Птуй, Словения) В обучителния семинар взеха участие младежи от 

Словения, България, Гърция, Франция, Италия, Латвия, Турция, Грузия и Сърбия. 

Основната цел на обучението беше да се подобри въздействието на принципите и методите 

на неформалното образование в овластяване младежите като истинските актьори в 

развитието на обществото. В семинара бяха проучени и обсъдени качествата на „добрия“ 

проект, споделени примери и добри практики. С помощта на методите на неформалното 

образование - семинари, симулация и практически игри, външни дейности, размисъл и 

експерименти, младежките работниците получиха по-широк поглед за основните теми в 

обществото и компетентности да се изправят пред тях с проактивна позиция, устойчив и 

цялостен подход. Основната тема на обучението беше младежката заетост и по тази причина 

методологията на трейнинга е фокусирана върху възможностите на гражданските 

организации да съдействат за увеличаване на заетостта на младите хора.  

 

2. Младежко предприемачество и инициативност 

Развитие на личностни и професионални умения за работа в областта на младежката 

безработица – основен проблем за Европейския съюз и особено остър за България в периода 

на икономическата и финансовата криза. Бавното излизане от кризата очерта сериозни 

проблеми на работната сила – несъответствие между нуждите на пазара и квалификацията и 

компетенциите на младите хора. През 2014 г., сдружение ВИА СИВИК се включи в 

партньорски проекти, които имаха за цел да засилят ролята на гражданския сектор в 

насърчаване и мотивиране на младите хора да се включат в европейската инициатива за 

заетост чрез участие в различните й форми – учене, работа, самонаемане и 

предприемачество.  

Сдружението ни има тригодишен опит в разработване на проекти, свързани с младежката 

заетост в мултикултурни общности от селските райони с висока безработица в партньорски 

проекти с малки местни организации през 2009-2012 г. и специализация в проблемите на 

младежката заетост/бизнес и социално предприемачество през 2013-2014 г. Като член на 

международната младежка мрежа TDM 2000 International участвахме в партньорски проекти 

и реализирахме проекта "2 PLUS 2 possibilities become 5 realities " (2014). Идеята възникна 

във връзка с поетите от националните правителства инициативи на ЕС да приложат 

конкретни мерки за активиране на младите хора и включване в различни форми на заетост и 

насърчаване на всички заинтересовани страни за сътрудничество и координация между 

тях. Нашият опит в областта на национални и международни проекти, споделяне на 

действителната картина в мрежата TDM 2000 International, където ние сме член, ни насърчи 

да мислим как да подкрепи неправителствените организации да участват активно в 

намирането на решения на проблемите, свързани с младежката безработица, какви нови 

знания, умения и компетенции са необходими на екипите лидер и ръководител за техните 

организации да станат важен фактор в този процес? Проектът имаше за цел да развие 

капацитета на НПО така, че организациите да подобрят качеството на социално-

възпитателната работа чрез сътрудничество и координация със заинтересованите страни на 

местно и национално ниво. Проектът осигури среда за обмен на добри практики и опит, 

иновативни и практически подходи с доказана ефективност на местно, национално и 

международно ниво и може да се мултиплицира. Участниците в обучителния курс получиха 

изчерпателна информация за програмите и инициативите на ЕС в подкрепа на младежката 

заетост, размениха информация за успешни практики и новаторски подходи, прилагани в 

техните страни от местните и националните власти. В обучителния семинар участваха 32 
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младежки лидери, младежки работници, експерти и треньори от организации на и за младежи от 

Белгия, България, Гърция, Италия, Испания, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, 

Словакия, Словения и Турция.  

Български младежи участваха в обучителния семинар "New Skills for the future entrepreneur", 

GAP Synergia, от 5 до13 септември 2014, който се проведе в Португалия. "New Skills for the 

future entrepreneur" е курс на обучение за младежки работници от 10 различни страни, 

осъществен от организацията Synergia в Брага, градът, който е номиниран като Европейска 

младежка столица през 2012 г. В момент, когато безработицата в Европа е все по-тревожна, 

има спешна нужда да се обучават млади хора и младежки лидери с нови умения. 

Традиционната кариера престава да съществува и за младите хора достъпът до пазара на 

труда е все по-труден. Изключително важно за младите хора е да бъдат креативни и 

динамични, да притежават модерни и ефективни инструменти, които ще ги направят по-

успешни на пазара на труда. В приятелска и конструктивно среда бяха споделени добри 

практики и подходи, ИКТ като средство за развитие на предприемаческа нагласа, 

стимулиране на междукултурния диалог и др., овластяващи лидерите на тези организации и 

участниците с нови инструменти, така че те могат да създадат подобни условия в своите 

страни. Резултатите от проекта могат да бъдат мултиплицирани във всяка от струните 

участници със силно въздействие в местните общности. Той може да има ефекта на цикъл: 

колкото повече хора правят това обучение, толкова повече младежи могат да се превърнат в 

истински предприемачи и да предадат своите знания и умения на други млади хора.  

 

3. Европейско гражданство, права на човека, междукултурен диалог 

 

Поглеждайки назад в историята, можем да видим, че няколко вълни на миграция направи 

Европа дом на различни народи и култури. Това е реалност, където ние живеем, успоредно 

един до друг в една мултикултурна среда с огромно разстояние между нас. Истината е, че 

контактът между различните култури никога не е бил лесен и голямото предизвикателство е 

да се намерят начини тези различия да се приемат и хората да живеят с тях спокойно. 

Интереси и политика разделя хората според етнически, религиозни или други критерии, за 

да провокират конфликти, за да разпространяват политическо и социално влияние върху 

определени географски територии. Няма страна в Европа с нейните граници, където хората 

говорят само един език, където живеят само хора на една нация. Български младежи, 

сътрудници на Сдружение ВИА СИВИК участваха в трейнинг курс “ICL-brings people 

together” от 5 до 12 юни 2014 г, организиран от Associazione TDM 2000 в Каляри, Сардиния-

Италия с младежи от Гърция, Италия, Латвия, Испания, Армения, Беларус, Грузия, 

Молдова, Украйна - пет страни от Европа и пет страни от Източна Европа и Кавказ. 

Обществата стават все по-мултикултурни и мултиетнически и за младите хора е важно да 

разбират позитивно разнообразието и да участват във взаимодействията между различните 

групи и този седемдневен курсът е с фокус върху междукултурния диалог и 

сътрудничеството. Многообразието в Европа може да бъде шанс за развитие на диалог 

между граждани на различни страни, за взаимно обогатяване и накрая, в по-голям мащаб – с 

хора от  други части на света. Този трейнинг курс предостави на участниците инструменти 

за "междукултурно обучение" като опит да се разбере сложността на днешния свят чрез 

разбиране на другите и себе си по-добре и да им даде възможност да се справят с 

потенциалната промяна, която може да има положително и конструктивно влияние в нашите 

общества.  

 

4. Младежка активност и младежко участие  
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През 2014 г, Сдружение ВИА СИВИК участва в партньорски международен проект под 

името „Моят глас е нашето бъдеще”. В него младите хора от четири европейски държави – 

България, Латвия, Италия и Полша бяха провокирани да участват активно, информирано и 

отговорно в изборите за европейски парламент-2014, защото това е техния граждански 

инструмент да влияят върху „правенето” на европейска политика, моделираща собствения 

им живот. Целта на проекта беше да  „извади” младите от ролята им на пасивни 

наблюдатели на случващото се, на чакащи някой да решава вместо и за тях, да ги направи по 

решителни да избират, да решават, да търсят отговорност, да критикуват конструктивно и 

мотивирано, следвайки общата цел – да направят живота си по-добър, себе си – по-успешни 

като личности и професионалисти, да бъдат движещата сила за промяната, която искат да 

видят. 

 

Партньорите си дават сметка за съществуващата несигурност от страна на младежите 

относно способността на Европейските институции да изведат Европа от кризата, да 

намерят решения за непрекъснато увеличаващото се ниво на младежка безработица и да 

гарантират по-добро бъдеще за младите хора. Тази ситуация поражда въпроси за смисъла от 

участието им, механизмите за промяна и влияние, начините да се търси отговорност на 

избраните веднъж парламентаристи. В проекта младите европейци имаха възможност да 

дадат своите предложения за промени, инициативи, дейности и политики, които бяха 

обобщени и изпратени на парламентарните представители на всяка от страните, участници в 

проекта. 

 

В проекта участваха осем неправителствени организации на и за младежи, обединени в 

мрежа TDM 2000 International: България: Сдружение ВИА СИВИК и Фондация 

„Инициатива за социална интеграция“; Италия: Асоциация ТДМ 2000 и Асоциация 

Сардитинера; Полша: Асоциацията "Radośni" и SMIT CREATOR; Латвия: AEGEE – Ogre и 

One Terrene International (OTI), на които имаха ключовата роля в проекта – да повишават 

младежката активност чрез изпълнение на различните планирани дейности на местно ниво - 

информационни срещи с младежите, “вечери на младите граждани“, „гражданска къща” за 

въпроси и отговори, публични събития - маратон, търсене на съкровище, щафетно бягане, 

флаш моб, попълване на анкети и провеждане на дебати, местни семинари и „кръгла маса” 

за „извличане” на конструктивните предложения за реални промени на европейските 

младежки политики. Преди изборите с поредица от дейности инициативи младите хора бяха 

стимулирани да гласуват - разпространяване на информация чрез брошури, социални медии 

и събития, относно гражданите им права и задължения, принципите, заложени в 

Конституцията, свързани с правото на глас, както и важността от заявяване на активна 

гражданска позиция. След изборите работата по проекта продължи с дейности, насърчаващи 

младите хора да споделят своите нужди, очаквания и предложения, които бяха обобщени в 

доклад и предоставени на депутатите в Европейския парламент. В проекта бяха обхванати 

около  4000 младежи от страните-партньори. 

 

5. Доброволчество 

 

През 2013-2014 г., Сдружение ВИА СИВИК в партньорство с Общинската администрация, 

Общинския център за превенции и четири средни училища - 17СОУ “Д.Груев“, 28СОУ 

“А.Константинов“, 123СОУ “Стефан Стамболов“, 135СОУ “Ян Коменски“ от Район 

„Красна поляна“, реализира проект „Гражданин“, финансиран от Националната програма за 
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младежта 2011-2015 г., Подпрограма 3: „Младежко доброволчество и участие в младежки 

инициативи“. Дейността по проекта приключи през м.април 2014 г. В рамките на проекта, 

треньори на сдружението проведоха две двудневни обучения, бяха сертифицирани 30 млади 

доброволци на възраст 16-19 години. Доброволците взеха участие в две социални 

инициативи на районната администрация и 15 кампании, организирани от местни 

граждански организации в град София. Те разработиха и проведоха две свои еко-кампании в 

район „Красна поляна“ – почистване на зелените площи, информиране и покана към 

гражданите да се включат в националния ден „За чиста околна среда“, за освежаване на две 

детски площадки, засаждане на цветя и храсти. Повече от половината от младите 

доброволци се включват в проектите на сдружението, участват в организацията, логистиката, 

в обмените и обученията, които организира ВИА СИВИК.    

 

6. Участие в международна младежка мрежа  

 

Разширяване на ресурсите на организацията чрез създаване на контакти и нови 

партньорства с национални и международни организации и мрежи - През месец декември 

2013 г., Сдружение ВИА СИВИК стана член на Международната младежка мрежа TDM 

2000 International, в която членуват над 20 младежки европейски организации, работещи по 

проблемите на младежкото участие, заетостта и младежкото предприемачество. В рамките 

на мрежата Сдружение ВИА СИВИК участва в шест партньорски проекта, свързани с 

актуални проблеми на младежкото участие на местно и национално ниво (трейнинг 

семинар“YOUTH AND DEMOCRACY FOR ACTIVE PARTICIPATION”, организиран от 

TDM 2000 International, 12-20 May 2014, в Словакия, Нитра, с участие на младежки 

работници и лидери от Чехия, Естония, Италия, България, Испания, Унгария, Гърция, 

Латвия, Словакия), развитие на ключови компетентности, търсени на пазара на труда (Youth 

Exchange: Your Move? Youth Move!, Centro Studi “Cultura Sviluppo”, 02 - 09 ноември 2014 г., 

Montecatini (Tоскана), Италия), здравословен начин на живот (трейнинг курс GET ACTIVE 

TO GET HEALTHY, Radostini, 5-13 November, 2014, Полша), и междукултурен диалог и 

сътрудничество.  Чрез младежката мрежа разширихме контактите си с нови организации от 

Кавказкия регион и Балтийскийските страни, с нови организации от централна и Източна 

Европа. В реализираните проекти бяха включени теми, свързани по-добро информиране на 

младежите за възможностите на Програма „Еразъм+“, както и развитие на нови умения за 

подготовка на проекти по различните сектори на програмата – младежко лидерство, 

предприемачески нагласи, разработване на нови програми и интернационализиране на 

обмяната на опит и добри практики и др.  

 

26 май 2014 г., София 

 

Деяна Драгоева 

Председател на УС на 

Сдружение ВИА СИВИК 
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