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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВИА СИВИК“  

ПРЕЗ 2017 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. С 

решение на СГС на 26.01.2016 г. е направена промяна в партидата на сдружението, с която 

се променя 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. 

Сдружението има 37 членове.  

Оперативното ръководство на сдружение ВИА СИВИК се осъществява от Управителен 

съвет в състав и Общо събрание.  

 

Мисия на Сдружение ВИА СИВИК: Подкрепа за личностното и професионално развитие,  

и активно гражданско участие 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 2017 г.:  

• Повишаване на организационния и професионален капацитет на организацията чрез 

участие на лидерите, младежките работници, сътрудниците и доброволците в обучителни 

семинари, обмяна на опит, идеи и методи на работа в международни младежки и 

национални проекти и програми.  

• Разработване на нови идеи и проекти след проучване на младежките интереси, 

предпочитания и потребности, обвързани с актуалните проблеми  на целевите групи на 

сдружението и партньорите ни на местно, национално и международно ниво.  

• Разширяване участието на  младежи от целевите групи и мрежата на сдружението в 

партньорски проекти, разработване и изпълнение на собствени проекти по Програма 

„Еразъм+“, Националната програма за младежта /2016-2020/ на Министерството на 

младежта и спорта, оперативните програми, международните фондове, програми и 

инициативи, свързани с личностното, професионалното и гражданското развитие на младите 

хора.   

 

Международни проекти – на фокус младежкото предприемачество 

 

През 2017 г., в периода март-септември 2017 г.  реализирахме международния проект Social 

Entrepreneurship as Local Force (SELF), финансиран от Националната агенция /ЦРЧР/ по 

mailto:via_civic@abv.bg
http://www.viacivic.org/


 

 
 VIA CIVIC Association 

1330 Sofia, Bulgaria, postal box 154 
mob.tel. +359 888 198 017 

e-mail: via_civic@abv.bg; www.viacivic.org  
  

 

2 

 

Програма Еразъм+ (Договор №2016-3-BG01-KA105-035279). Предприемачеството се 

осмисля като възможност за личностно и професионално развитие, алтернативна младежка 

заетост, развитие на човешкия капитал в местната общност, а съществуват и добри практики 

с реален ефект, реализирани от граждански организации. Обучителният семинар по проекта 

предостави знания и умения за развитие на социалното предприемачество като 

алтернативен вариант за младежка заетост и финансова стабилност на гражданските 

организации.  

Обучителният курс по предприемачество се проведе  от 2 до 12 май 2017 г. в град 

Добринище 30 младежки работници от 12 партньорски организации, които работят за 

развитие на социалното предприемачество – действат като социални предприятия, обучават 

или предоставят подкрепа за развитие на предприемаческа компетентност на младите хора в 

своите населени места и се нуждаят от базова обучителна програма по тази тема. Изборът на 

темите, съдържанието и дизайна на обучителната програма по проект SELF бяха изготвени 

от екип експерти в областта на социалното предприемачество, които реализираха и 

обучителния семинар. Пилотната програма включва темите бизнес моделиране, 

фондонабиране, индустриален дизайн, креативно мислене и техники за генериране на идеи,  

треньор по групова динамика, актьор и треньор с опит в прилагане на техники от 

импровизационния театър за създаване на подкрепяща среда, освобождаване от стреса, 

отстояване на висок статус в комуникацията и др., и поради големия интерес на партньорите 

ще бъде реализирано второ подобрено издание на програмата.  

Партньорите ни в проект SELF представляват граждански организации, работещи със и за 

младежи с различен профил. Особено ценни за участниците бяха споделените практики и 

опит на организации с реален принос към местната общност организации, които действат 

като социални предприятия.  

Характерно за опитните организации е, че работят в тясна връзка с местните власти, 

институции и организации, участват в планиране на местната политика, определят 

предприемачеството като условие за развитие на местната общност. В дискусионните сесии 

участниците обсъждаха подходите и методите на работа с целевите групи, споделяха 

резултатите, които постигат с тях и др. Чрез включването на представители на развитите и 

развиващите се икономики участниците придобиха по-пълна представа за цялостния 

европейски контекст в областта на социалното предприемачество. В сесиите за обмяна на 

опит бяха представиха в  националните/местните политики за младежка заетост, мерките за 

справяне с проблемите на младежката безработица, изключването и маргинализирането, 

както и добри практики, бизнес модели и социални иновации, което придаде изключителна 

добавена стойност на проекта.  

 

 

Награда от Националната агенция  

 

За обучителния курс, който проведохме по проект Coaching To Unleash Potential (8-

16.07.2016, България) получихме знак за качество от Националната агенция /Център за 

развитие на човешките ресурси/. Проектът беше финансиран от европейската Програма 

Еразъм+ и реализиран с група партньорски организации от Румъния, Полша, Белгия, Кипър, 

Сърбия, Грузия, Португалия, Словения, Словакия, Испания, Латвия, Италия и България.  

 

Коучингът като ефективен метод за мотивиране и развитие продължава да е във фокуса на 

интереса на партньорите. През последните  години  коучингът успешно се прилага като 

креативен метод и се осъществява като процес, който провокира към размисъл, вдъхновява 
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хората да увеличават своя личен и професионален потенциал, фокусиран върху поставяне на 

цели и постигане на реални резултати. Методът успешно се използва в програмите 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.  

 

Дейности през 2017 г. 

1/. Разработени проекти:  

а/. Проектното предложение From Digital Immigrants To Digital Conquerors е разработен в 

рамките на програма Еразъм +, КД1: Образователна мобилност за младежи и младежки 

работници и е подаден за финансиране. Той е с продължителност 5 месеца, в рамките на 

които е предвиден седем дневен обучителен курс за 22 участници от 11 партньорски 

държави – България, Гърция, Испания, Унгария, Грузия, Литва, Украйна, Латвия, Италия, 

Полша, Португалия. 

Целта на проекта е да се развие дигиталната компетентност на екипите на гражданските 

организации, работещи с и за младежки, за да реализират по-ефективна комуникация в 

дигиталната среда с целевите групи и заинтересованите страни, за да въздействат за 

създаване на благоприятна и позитивна обществена нагласа и съпричастност към каузите си. 

Идеята е обучителната програма да стане основа за обучение в дигитална и информационна 

грамотност на местно ниво.  

б/. Проектно предложение How To Know The Know How of the Social Entrepreneurship е 

разработен по КД2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices на Програма 

Еразъм+ и е подаден за финансиране. Той е резултат от споделения интерес към 

предприемачеството на граждански организации, които работят в секторите младеж, 

обучение и заетост и виждат в сътрудничеството възможност за споделяне на опит и добри 

практики на местно и европейско ниво. В него се включват организации от шест държави – 

България, Гърция, Италия, Литва, Полша и UK-Шотландия от сравнително малки населени 

места или райони със слаба икономическа активност, които виждат в предприемачеството 

възможност за осигуряване на достъп до основни услуги (социални, образователни, здравни 

и др.) в местната общност, включително за най-уязвимите групи от населението.  

Проектът предвижда работни срещи, обучителен курс, краткосрочни обмени и дискусионен 

форум, които ще се проведат в рамките на 12 месеца с участие на младежки работници, 

млади предприемачи, треньори, специалисти, експерти и др. заинтересовани от развитието 

на социално предприемачество активни членове на партньорските екипи.  

Двата проекта съобразихме с актуални теми от българския обществен живот и обвързахме с 

приоритетите на Програма Еразъм+: Критичност към медийната среда, разпознаване на 

фалшивите новини и използване на медиите като възможност за по-добро разбиране на 

младежките проблеми и по-специално на младежите от Групата NEET, които не учат, не 

работят, не са включени в никаква форма на заетост.  

Отново за младежки групи в риск от изключване беше и втория проект, който съчетава 

различни методи, насърчаващи младежката инициативност и интерес към развитие на 

собствен бизнес.  
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Двата проекта получиха много високи оценки от НА, но поради липса на финансиране не 

успяхме да ги реализираме. 

 

Дейности на национално и местно ниво   

 

1/. Проучване на потребностите и интересите на младежката общност и местните 

заинтересовани страни и извеждане на проектни идеи за проекти с Община Белица и 

Община Банско.  

2/. Включване на младежи от сдружението в разработване на нови идеи за проектни 

предложения за бъдещи сесии на програма Еразъм+.   

3/ Организирани два минитрейнинга по порект SELF с младежки групи от Белица и София. 

4/. Сдружение ВИА СИВИК участва като партньор на проекти по Програма Еразъм+ с 

младежки организации от над 10 държави. Основните теми, по които се включи 

организацията, са младежка заетост, междукултурен диалог, лидерство и др.  

5/. Младежи от мрежата на сдружението участваха в партньорски проект за младежки обмен 

Culture Straight to The Heart! (18-27 август 2017 г.), в Пиекари, Полша. Българските 

участници бяха 5, избрани според мотивирания интерес от темата, готовността да споделят 

за българската култура и традиции и отвореността си за мултикултурна комуникация.  

В обмена участваха организации от България, Литва, Естония, Полша, Турция, Испания, 

Унгария, Германия в Полша. Предварителната подготовка включи активно младежите като 

те трябваше да положат доста усилия, за да изпълнят предварително поставените задачи.  

6/. Консултиране на партньорски обучителни програми по дигитален сторителинг – 

експерти на Сдружението подпомогнаха организации като Фондация „Синергиа“ и др. при 

разработване на дизайн за обучение според поставените цели и планираните резултати.  

7/. Консултиране при разработване и управление на партньорски проекти по програмата на 

Агенция за хора с увреждания, Национален фонд култура и др.  

 

Финансиране на дейността: Финансовите средства за изпълнение на дейността на 

Сдружение ВИА СИВИК през 2017 г., възлизат на 20256 EUR за реализиране на обучителен 

курс SELF (Social Entrepreneurship as Local Force). 

 

 

28 май 2018 г., София 

 

 

Деяна Драгоева 

Председател на УС на 

Сдружение ВИА СИВИК 
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