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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВИА СИВИК“
ЗА 2016 Г.
Организация ВИА СИВИК е регистрирана като фондация с решение на СГС по ф.д.№11308
от 2004 г., 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 и в регистъра на Националната информационна система на младежта.
През 2016 г. е проведено Отчетно-изборно събрание, а решенията са вписани в СГС на
26.01.2016 г. Променя се състава на Общото събрание и Управителния съвет, с което ВИА
СИВИК запазва статута си на младежка организация.
Органи на управление на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. В
сдружението членуват общо 37 човека.
Мисия на Сдружение ВИА СИВИК: Подкрепа за личностното и професионално развитие
и гражданско участие за активно 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.
Основни приоритети на Сдружение ВИА СИВИК през 2016 г.:
• Повишаване на организационния и професионален капацитет на организацията чрез
участие на лидерите, младежките работници, сътрудниците и членовете на
доброволческата група в обучения, трейнинги, информационни срещи, инициативи и
дейности за развитие на младежката гражданска активност на местно и европейско ниво.
• Включване на сътрудниците и членовете на сдружението в разработване на годишната
програма на сдружението, при проучване на младежки програми и създаване на
партньорства, при разработване на нови идеи и проекти, чрез идентифициране на
техните интереси, предпочитания и потребности, и провеждане на групови трейнинг
сесии.
• Участие в партньорски проекти, разработване и изпълнение на собствени проекти по
Програма „Еразъм+“, Националната програма за младежта на Министерството на
младежта и спорта, оперативните програми, международните фондове, програми и
инициативи, свързани с личностното, професионалното и гражданското развитие на
младите хора.
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Международни проекти с фокус - младежки групи в риск
Дейността на Сдружение ВИА СИВИК през 2016 г. беше фокусирана върху безработица
сред млади хора в неравностойно положение и групи в риск от маргинализация. С група
партньорски организации разработихме проекта "Coaching to unleash potential", финансиран
по програма Еразъм +, КА1, чиято цел беше да се повиши капацитета на младежки
организации, работещи с маргинализирани групи и младежи с NEET (Not in Education,
Employment, or Training) профил, чрез обучение на младежки работници, ментори,
медиатори, лидери и активисти в използване на коучинг методи в работата си. В подългосрочен план, проектът си поставя за цел да изгради мрежа от професионалисти в
работата с NEET групите, прилагащи коучинга, които да натрупат база данни по темата, да
споделят добри практики и ноу-хау, да си оказват взаимна подкрепа в каузата, която
следват. Проектът беше финансиран от Програма Еразъм+ и в него участваха 13
партньорски държави - Румъния, Полша, Белгия, Кипър, Сърбия, Грузия, Португалия,
Словения, Словакия, Испания, Латвия, Италия и България. Координатор е Сдружение ВИА
СИВИК - България.
Защо коучинг? През последните години коучингът успешно се прилага като креативен
метод и се осъществява като процес, който провокира към размисъл, вдъхновява хората да
увеличават своя личен и професионален потенциал, фокусиран върху поставяне на цели и
постигане на реални резултати. Методът успешно се прилага за личностно израстване, за
кариерно развитие и превенция на изключването, което обяснява нарастващия интерес през
последните години към него. Интересът към проекта беше много голям както по отношение
на съдържанието на обучителния курс, така и за възможността да се сподели опит с
професионалния треньорски международен екип и организации с практика в прилагането му
сред групи с различен профил.
Предвид влиянието на гражданския сектор сред младите хора и групите с различни
проблеми, поставящи ги в риск от изключване, обучителният курс си постави за цел да
подготви младежки работници, подкрепени от своите организации, да използват коучинга в
работата си с младежи в NEET ситуация, от рискови групи или като превантивно средство
срещу отпадане и маргинализация. Обучението „въоръжи“ участниците с необходимите
знания и компетентности според стандартите и етичните норми на Международната коуч
федерация, предостави инструменти, методи, идеи и практически насоки за използването
му, както и пространство за практикуване на коучинг процеса, за да може участниците
веднага да започнат да прилагат коучинг подхода в младежката си работа.
Финансовата подкрепа от Програма Еразъм+ за изпълнение на проекта възлиза на 18
845 евро.
Младежка мобилност, трейнинги и обмени – партньорски проекти
Младежки работници и доброволци от сдружение ВИА СИВИК участваха в проекта “Yes!
They care!”, който се проведе в Словакия, град Нитра от 25 март до 1 април 2016 г. Проектът
е насочен към поколението У, което се смята за много силно, амбициозно, любопитно към
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различни области на познанието, отворено за промени, поколение, което иска да бъде чуто.
Смята се, че тези млади хора участват в различни експерименти, готови са да подготвят
алтернативни решения на социалните проблеми, работят в групи и използват неформални
инструменти за обучение. Целта на този проект е да се работи върху различни подходи в
управлението на конфликти, по-задълбочено разбиране на обществените процеси и поставя
въпроси за хармонични отношения и мирно съществуване. Участието на българските
младежи се финансира от Програма Еразъм+.
Младежки обмен “Let’s talk about Europe!” се проведе от 26 март до 3 април 2016 в
гр. Аргос, Кипър и в него участваха младежи от 7 държави. От България взеха участие 5
/петима/ младежи и един младежки лидер. Целта на проекта е да събере млади хора от
различни социални, културни и етнически групи и да предостави социални инструменти и
умения, които ще им помогнат да повишат информираността за културно разнообразие в
Европа, да открият и разберат разликите, както и да бъдат горди с културната си
идентичност като основа за постигане на личностното, професионалното и социалното им
развитие. Една важна част от обучението е справяне с предразсъдъците чрез прилагане на
разнообразни методи от неформалното образование. Участниците са насърчавани да видят
ползите от културното, езиково и религиозно разнообразие и да разширят хоризонта на
познанията и отношението си към другостта.
Младежки обмен ARTIFY THE FRAMES се проведе в Словения от 1 до 8 август
2016 г. като в него участваха партньори от 6 държави. Сдружението ни изпрати 4 младежи и
един младежки лидер. Целта на проекта е да предефинира концепцията за свобода и да
разшири личностните и социални граници чрез изкуството. В обмена бяха проведени
различни уъркшопи, дейности и креативни ателиета, чрез които младежите се опознаваха,
общуваха и сприятеляваха. Сдружение ВИА СИВИК е ко-бенефициент по проекта, който е
реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ и е в размер на 11 510 евро.
Дейности на национално и местно ниво
1/. Проучване на нуждите на младежката общност от Община Белица и Банско и
организиране на работни срещи за възможностите да се финансират младежки неформални
групи и за условията за учредяване на местни НПО. Съвпада мнението на младежката
аудитория и местната администрация за нуждата от обучения, семинари и работни срещи,
които да осигурят актуална, полезна информация и консултации във връзка с финансиране
на младежки идеи или/и общи проекти с местната власт, насочени към посрещане
потребностите на младите хора.
2/. Във връзка с разпространение на резултатите от проекта "Coaching to unleash potential",
бяха организирани два мини трейнинга за две групи по 7 младежи, заявили професионален
интерес към метода и/или разработените материали, както и контакти за връзка с
европейски обучителни структури, прилагащи стандартите на Международната коучинг
организация.
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3/. Обучения за разработване на проектна идея и работа по документацията на обявени
конкурси. В две работни групи, младежи от София се запознаха с условията и параметрите
на Програма Еразъм+ и участваха в разработването на два проекта – Media Mirror и Social
Entrepreneurship as Local Force (SELF). Проект Media Mirror беше насочен към повишаване
на медийната компетентност на младежки работници с цел създаване на по-качествено
съдържание, по-успешно комуникиране на младежките проблеми през различни канал, а с
това и подобряване на видимостта на работата на неправителствените организации и
укрепване на позициите им като авторитети в публичното пространство. Темата на проекта
е ключов приоритет на програмата. Проектното предложение не успя да получи
финансиране, но актуалността на темата провокира подобряването му и фокусирането му и
кандидатстване отново към НА.
Проект SELF е за провеждане на обучителен курс по социално предприемачество за
представители от неправителствения сектор. Идеята, която споделиха с нас още 13
партньорски организации от Европа, беше преориентиране на НПО-тата към някакъв вид
бизнес начинание, чрез което да се постави стабилна основа за осъществяване на мисията на
организацията, а именно - решаване на важен социален проблем. Нуждата от подобно
обучение се обяснява с факта, че гражданските организации, особено младежките, са
зависими от проектното финансиране, което не гарантира устойчивост на резултатите във
времето. От друга страна, представителите на гражданския сектор познават добре
потребностите на целевите групи, с които работят, но не познават „езика на бизнеса“, както
и процеса от генериране на идеята до реализирането й на бизнес принцип. На база на всички
изразени нужди предложихме програма за обучение, която да преведе участниците от
идеята за социално предприемачество като алтернатива на младежка заетост и финансова
стабилност на НПТ-тата, през генериране на идея за социално предприятие, добри примери
от практиката, до умение за работа с най-често използваните техники за бизнес моделиране.
Проектното предложение получи финансиране по програма Еразъм +, а изпълнението му е
планирано за месец май 2017 г.
Финансовата подкрепа от Програма Еразъм+ за изпълнение на проекта възлиза на 20 256
евро.

26 юни 2017 г., София
Деяна Драгоева
Председател на УС на
Сдружение ВИА СИВИК
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