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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВИА СИВИК“  

ЗА 2015 Г. 

 

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

от 2004 г. и пререгистрирана  като Сдружение с нестопанска цел на 26.05.2009 г., вписана в 

Централния регистър на Министерство на правосъдието като сдружение за дейност 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.  

 

Мисия на Сдружение ВИА СИВИК: Подкрепа на личностното и професионалното 

развитие и гражданско участие за 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.  

 

Дейности на Сдружение ВИА СИВИК на международно ниво  

 

През 2015 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 

организации, с които споделяме общи цели, сходни целеви групи и проблеми.  

 

През 2015 г. Сдружение ВИА СИВИК участва в седем международни проекти за 

младежки обмен и обучения, дейности и инициативи на национално и европейско ниво. 

1. Повишаване капацитета на младежките работници  

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, която финансира дейности на 
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национално, регионално и местно ниво с цел да стимулира и насочи младите хора към избор 

на образование, обучение и професионална квалификация като възможност за заетост. 

Данните за безработицата срез младите хора на възраст 15-29 години в България през 2015 г. 

достигна близо 300 000 младежи, които не са ангажирани с образование, обучение или 

работа, сред които голям брой рано напуснали училище, значителен брой млади хора без 

степен на образование и квалификация, особено сред рисковите групи. Ефективното 

изпълнение на политиката Европейската инициатива за заетост изисква младежките 

организации да работят в мрежа със заинтересованите страни, предоставяйки своите 

познания и практически опит за работа с младежки групи с различен профил. Сдружение 

ВИА СИВИК притежава практически опит по проблемите на заетостта и от 2013 г. 

реализира проекти и дейности за насърчаване на младите хора към развитие на знания и 

умения в областта на бизнес и социалното предприемачество като форма на заетост.   

 

През 2015 г., екипът на сдружение ВИА СИВИК участва в международния младежки проект 

Personal Branding 4Euth employment, разработен по КД1/Мобилност на Програма 

ЕРАЗЪМ+. Трейнингът се проведе в Румъния, град Клуж Напока – Европейска младежка 

столица за 2015 г. от 5 до 14 октомври 2015 г. В него участваха 20 младежки работници от 

Румъния, Испания, Хърватия, Кипър, България, Гърция, Италия и Полша – страни с 

различен, но сравнително висок процент безработни млади хора. Основна цел на проекта 

беше да окаже подкрепа на активни младежки работници чрез знания, практика и 

инструменти, за да могат да разработват програми заетост в своите организации и да 

работят по-успешно с младите безработни. Изискването към участниците в трейнинга беше 

да имат опит в гражданския сектор, да имат желание и мотивация да се развиват като 

треньори и младежки работници.  От България, екипът на нашето сдружение одобри 

кандидатурите на Петя Начева и Светлин Иванов.   

 

Тематично, семинарът е в подкрепа на личностното и професионалното развитие на 

младежките и социалните работници, които са посредници между безработните младежи и 

пазара на труда. Конкретно, трейнингът е насочен към по-добро осмисляне на нуждите от 

пригодност за заетост на младите хора, обсъждане на подходи за задълбочено разбиране на 

проблемите на младите безработни, подобряване на практическите умения на младежките 

работници чрез прилагане на т.нар. Брандинг пирамида като работещ модел и инструмент за 

подобряване шансовете на безработните младежи на пазара на труда, обсъждане на нови 

решения на младежката безработица, сътрудничество в рамките на Европейския съюз и 

поддържане на активна мрежа за подкрепа на младежките работници при прилагане на 

методите на обучение в техните организации и др. 

 

2. Социално включване на млади хора чрез средствата на изкуството 

Българска група участва в Проект „Как да направим света по-добро място“ на младежката 

организация GAP SYnergia. Младежкият обмен се проведе от 28 юни до 5 юни 2015 г. в град 

Брага, Португалия и в него участваха  младежи от седем държави - Португалия, Чехия, 

България, Словения, Хърватска, Литва и Италия. Тематичната програма на младежкия 
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обмен включваше здравословен начин на живот, околна среда и социално включване, които 

бяха реализирани чрез комбиниране на спорт, музика и изкуство. Участниците в обмена 

бяха  младежи на възраст 18-25 години, активни и с интерес към танци, спорт и общуване и 

един младежки лидер. В обмена взеха участие – Деяна Драгоева, Ангелина Титерякова, Дея 

Цекова, Костадин Султов, Аврам Радоев.  

 

3. Младежко предприемачество и инициативност 

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

безработица – основен приоритет за страните от Европейския съюз. За България проблемът 

е свързан с несъответствие между нуждите на пазара на труда и квалификацията и 

компетенциите на младите хора. През 2015 г. сдружение ВИА СИВИК продължи да работи 

за засилване ролята на младежките граждански организации в насърчаване и мотивиране на 

младите хора да се включат в различните форми за младежка заетост – образование и 

обучение, работа, самонаемане и предприемачество и др.  

 

Българска група от 4-ма млади предприемачи участва в обучителен семинар: 

Entrepreneurship& Growth: Cultivate your skills, който се проведе в Португалия от 2 до 

9 октомври 2015 г. Фокусът на обучението беше поставен върху земеделието и селското 

стопанство като ключ за решаване на икономическата криза и проблема с младежката 

безработица. Проектът целеше да подпомогне младежите, които искат да се развиват в 

областта на земеделието, да създадат собствен бизнес в този сектор, чрез предоставя не 

информация за съществуващите Европейски програми в този отрасъл, обмен на добри 

практики и успешни истории на бизнес начинания в селските райони.  

 

В семинара участваха млади хора с активна роля в общността си, част от местна 

организация или такива, които могат да повлияят на местно ниво, с предприемачески опит 

или да имат предприемачески идеи, за които търсят начин за реализация, проактивни, 

динамични, способни да работят в екип, с критично мислене и умения за самооценка. Най-

общо казано – да се интересуват от земеделие, европейските политики и финансиране в тази 

област. Участници от България бяха: Мария Кавръкова, Стоян Лаловски, Александра 

Онтсова, Михаил Онтсов. 

 

4. Европейско гражданство, права на човека, междукултурен диалог 

Изминалата 2015 г. беше под знака на огромна вълна от мигранти и бежанци от арабските 

страни и Северна Африка към страните от Европейския съюз. Европейските политици и 

граждани бяха изправени пред предизвикателствата на мащабната по размери вълна от хора 

с различна национална, езикова и културна принадлежност. Бурни дебати сблъскаха 

позиции на отстояващи националната сигурност и интереси и настояването за следване на 

европейските ценности за сътрудничество и солидарност. 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 
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политика разделят 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.  

 

Сдружение ВИА СИВИК беше партньор по проект „Involvement LAB - way to engage!“, в 

рамките на който се реализира обучителен курс от 6-13 ноември 2015 г. в планински курорт 

Поронин, близо до Закопане – ПОЛША. Обучението беше за младежки работници, треньори, 

аниматори, фасилитатори, лидери на организации и активни млади хора, които искат да 

натрупат опит и да се запознаят с добри практики, свързани с провеждането на младежки 

обмени по програма Еразъм +. Целта му беше да се повиши информираността и да се  

развият качествата у младежките лидери в посока търсене на стабилни модели за 

мотивиране на младежкото участие. В Българската група участие взеха трима младежки 

работници, двама от които от малко населено място – село Бачево.  

 

От 30 ноември до 6 декември 2015 г. двама от членовете на Сдружение ВИА СИВИК 

участваха в учебна визита “Innovative Cross-Sectorial Policies for quality, active youth 

participation” в Брюксел, Белгия. Целта на визитата е запознаване на участниците с 

междусекторните политики и с работата на европейските институции, обмен на опит, добри 

практики, създаване на нови партньорства и възможности за съвместни проекти. В срещата 

се включиха страни партньори от България, Германия, Италия, Латвия, Македония, Малта, 

Португалия, Румъния и Естония.  

 

От 24 до 31 юли 2015 г., в Биелско-Биала, Полша се проведе обучение “Better Start 

Coaching” за младежки работници, социални работници и образователи, ментори на 

доброволци, супервайзъри, треньори, координатори на проекти и др. Целта на курса беше да 

се фасилитира личностното и професионално развитие на младежките работници и да се 

въведе коучинга като успешен метод за работа с младежи по отношение на проблема с 

безработицата. Партньори по проекта бяха 10 европейски страни, а от България участваха 

двама младежки лидери.  

  

От 24 до 31 май 2015 г. в Истанбул, Турция се проведе обучение RE-START FREEDOMS! - 

Expressing Freedoms and Remove Prejudices. Домакин на проекта беше Suleyman Sah 

University, Istanbul/Turkey. В него участваха 12 страни – Турция, Хърватска, Латвия, Италия, 

Кипър, Испания, Холандия, Румъния, Германия, България, Литва и Австрия. Обучението 

беше предвидено за младежки работници, треньори, доброволци и социални работници. 

Целта му беше взаимно опознаване, преодоляване на предразсъдъците, приемане на 

различието и др. В него се включиха двама участници от България, подбрани и подготвени 

от ВИА СИВИК.  

 

5. Младежка гражданска активност и участие  
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През 2014-2015 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 техният 

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 през 2015 г. В проекта бяха обхванати 

около  4000 младежи от страните-партньори. 
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6. Дейност на сдружение ВИА СИВИК на национално ниво 

 

През 2015 г., сдружението ни продължи да работи за развитие на знания и умения по 

правата на човека и европейско гражданство с младежката доброволческа група и с  членове 

и активисти на сдружението. Мотото на проекта, който реализирахме беше „Да бъдеш е да 

действаш!“  

 

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за 

младежта (2011–2015), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.  

 

След стартовото обучение за гражданските права и формите на младежка активност, 

проведено в София на 3 и 4 октомври 2015 г., съвместно с Факултета по журналистика и 

масова комуникация към Софийския университет "Св. Климент Охридски", дойде време за 

практическата фаза на проекта, а именно Младежките креативни работилници. Интересът 

към темата се оказа изключително голям и желание за участие проявиха младежи не само от 

София, но и от други населени места - Добринище, Благоевград, Гоце Делчев, Якоруда, 

Белица, село Бачево. За място на събитието беше избрано живописното планинско градче 

Добринище, където се реализираха креативните работилници от 16 до 18 октомври 2015 г. В 

пъстрата група от 30 участници се включиха активни и позитивни млади хора - ученици, 

бъдещи и настоящи студенти, млади професионалисти, активисти на местно ниво. Гост-

лектор беше проф. Кафтанджиев от ФЖМК. Той представи на младежите принципите на 

едни от най-мощните послания – рекламните и разкри формулата, по които работят те. На 

тази основа се базира добрата комуникация - ключова за успеха на всяка кампания. 

 

С интерактивни методи, брейнсторминг, провокиращи ситуации, симулации и ролеви игри 

опитните в неформалното образование треньори "събудиха" критичното мислене на 

младежите и насърчиха нестандартната им гледна точка. Така бяха изведени някои от най-

важните за младите хора проблеми, достойни да се превърнат във фитила на младежката 

инициатива или кампания. Между тях попаднаха образователни проблеми, екологични, 

свързани със здравословния начин на живот, с доброто родителство, зависимостите и т.н. 

 

 

5 януари 2016 г., София 

 

Деяна Драгоева 

Председател на УС на 

Сдружение ВИА СИВИК 
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