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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ВИА СИВИК“  

ЗА 2018 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.  

Сдружението е вписано в Агенция по вписванията – регистър на ЮЛНСЦ с партиден номер 

20180131081903. 

 

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

 

Мисия на Сдружение ВИА СИВИК: Подкрепа на 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 2018 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.   

 

Дейност през 2018 г. на международно ниво 

 

Проект DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work Context 

 

През 2018 г., в периода май-октомври сдружение „ВИА СИВИК“ като координатор 

разработи проект „DIG Your Story! Storytelling as a Powerful Tool in the Youth Work Context“, 
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който получи финансиране по програма Еразъм +, КД1: Образователна мобилност за 

младежи и младежки работници (Договор 2018-1-BG01-KA105-047577).  

Проектът беше с продължителност 5 месеца, в рамките на които от 13 до 21 август 2018 г. в 

България, град Добринище, беше проведен обучителен курс. В него се включиха 26 

участници от 12 партньорски държави – България, Украйна, Белгия, Латвия, Кипър, Италия, 

Хърватска, Република Македония, Грузия, Словения и Португалия.  

Екипът на сдружение „ВИА СИВИК“ покани като треньори професионалисти и експерти от 

България, Украйна и Кипър. Целта на проекта беше да се повиши качеството и 

ефективността на младежката работа чрез подобряване на уменията на младежките 

работници да прилагат дигитален сторителинг в ежедневната си работа с младите хора с 

различен профил. Подцелите бяха свързани с повишаване на знанията на участниците за 

дигиталния сторителинг като иновативен и трансформиращ инструмент и възможните 

приложения и ползи от него в младежката работа; развиване на умения за създаване на 

личностни/организационни наративи като проекти за социална промяна и ангажиране на 

общност; подобряване на уменията за работа с информационно комуникационни технологии, 

онлайн ресурси и мултимедийни инструменти за дигитализиране на историите и тяхното 

разпространение; създаване на мрежа от организации с интерес към обмен на опит по 

дигитален сторителинг при работа с младежи с различен профил – споделяне на добри 

практики, практически приложения, разпространение на резултати и т.н.; развиване на 

последващи проекти, използвайки на практика уменията и знанията от обучението.  

В обучението се включиха младежки работници, лидери, фасилитатори, коучове, активни 

доброволци и ключови фигури от екипите на партньорите, с интерес към темата и желание 

да развиват компетенциите си в дигиталния сторителинг и да прилагат новите си знания и 

умения в гражданския сектор, за да станат по-ефективни дигитални комуникатори и да 

постигнат социална промяна в областта, в която работят. Мотивите на участниците да се 

включат в проекта и обучението бяха свързани с това да разберат как да използват 

дигиталния сторителинг като инструмент за убеждаване, печелене на доверие, промотиране 

на социални каузи, оказване на натиск върху вземащите решения, мотивиране и въздействие 

и най-вече като овластяване на представителите на групите в неравностойно положение, с 

които работят.  

Сред участниците в обучението се включиха младежки работници в неравностойно 

положение по отношение на географски, икономически и социален признак, хора с 

увреждания. Тяхната гледна точка беше не само емоционална за цялата група, но допринесе 

за повишаване на емпатията, разбирането на проблемите и подпомогна за подобряване на 

комуникирането на "чувствителни теми" с "чувствителни групи".  

Дизайнът на обучителната програма беше разработен според предварително проучените 

очаквания и споделен опит на участниците. Треньорският екип предложи разнообразни 

методи от неформалното образование, чрез които да постигне заложените цели. В резултат, 

участниците се превърнаха в подкрепящ се и толерантен екип, изработиха конкретна 

дефиниция какво е дигитален сторителинг в контекста на младежката работа, запознаха се с 

принципите и техниките на разказвачеството, конструираха свои собствени дигитални 

истории. 

Екипът на ВИА СИВИК като координатор на проекта се справи професионално с 

организационните и логистични въпроси, отнасящи се до ключови моменти от 

изпълнението на проекта като подбора и предварителната подготовка на участниците, 
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осигуряване на качествена среда и условия за провеждане на планираните дейности, 

координиране работата на партньори, треньори и експерти, провеждане на обучителната 

програма, последващи дейности и т.н. Участниците в обучението оцениха високо в 

предоставената от тях обратна връзка качеството на обучителния процес, професионалните 

треньори, адекватно подбраните методи, което е насърчи и повиши експертизата на 

сдружението като обучителна организация, предлагаща иновативни и качествени 

обучителни програми.  

 

Участие в партньорски проекти 

 

Сдружение ВИА СИВИК има и продължава да развива своята партньорска мрежа с активни 

организации, с които съвместно разработва и изпълнява различни проекти. През 2018 г. 

сдружението се включи в над 12 партньорски проекта за различни мобилности – обмени, 

обучения на младежки работници, организационен капацитет и т.н. Сдружение ВИА 

СИВИК има авторитет като коректен партньор, предпочитан за съвместни дейности. 

Организацията се включва в проекти по приоритетни теми като активизиране на младите 

хора, културно многообразие, равнопоставеност на половете, предприемачество. Освен това 

важна част от дейността на сдружението е повишаване на капацитета на членовете си и на 

младежките работници като цяло. С тази цел организацията изпраща на различни обучения 

своите членове за обмен на опит и внасяне на ноу хау.     

 

  

Дейност през 2018 г. на национално ниво 

 

През 2018 г. екипът на сдружение ВИА СИВИК разработи проект „Предприемачество с 

планински релеф! Насърчаване на младежката инициативност към иновации и 

трансформации“, който получи финансиране от Национална програма за младежта 

(2016-2020) към Министерство на младежта и спорта, Подпрограма 2: Национални 

младежки инициативи и кампании , Тематична област: Младежко предприемачество  

(НПМ-046-П2-ТО4/2018; Договор № 25-00-51/17.09.2018 г.). Финансирането е на стойност 

16 814 лева.  

Проектът е шест месечен (1 октомври 2018 – 1 април 2019 г.) и се реализира от Сдружение 

„ВИА СИВИК“ в партньорство с НЧ „Георги Тодоров-1885“-Белица в района на Община 

Белица. Целта му е да се насърчи предприемаческия дух на младежите в местната общност, 

за да припознаят възможностите и ресурсите на средата като потенциал за стартиране на 

собствен бизнес.  

Проектът включва серия от обучения на 25 бъдещи млади предприемачи, чрез които те 

усъвършенстват собствените си личностни умения – лидерски, презентаторски, поемане на 

отговорност и риск, ефективно комуникиране, преодоляване на страха от грешки и др., 

необходими за да бъдат успешни като автономни икономически фактори. Като резултат се 

очаква участниците да повишат знанията си за предприемачеството и да се научат да 

използват практически инструменти за създаване на устойчив бизнес модел, съобразен с 

местната реалност, а така също и начините за финансиране и фондонабиране. Чрез обмен на 

добри практики, те обогатиха идеите си за възможна предприемаческа инициатива и се 

фокусират върху съвсем конкретна, която развиват с помощта на професионални 

консултанти и е съвсем реално да стартират.  
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За създаване на благоприятна подкрепяща младежкото предприемачество среда съдействаха 

участниците в цялостната предприемаческа екосистема – местна власт, обучителни 

организации, бизнес и т.н., които участват активно в предвидените дейности.  

Първото от серията обучения се проведе на 30 ноември, 1 и 2 декември 2018 г. и беше  

насочено към развиване на базови знания и умения, необходими на предприемача – 

лидерство, ефективна комуникация (ефективно слушане, обратна връзка, наблюдение, 

проучване и т.н.), креативно и иновативно мислене и търсене на нестандартни решения; 

поемане на риск и преодоляване страха от неуспех; презентаторски умения, привличане на 

партньори и съмишленици; работа в екип, работа с ресурси и т.н. Обучението следваше 

планираната програма като в ход, в зависимост от нуждите на участниците и обучителния 

процес, се предприемаха допълнения или изменения.  

В обратната връзка, участниците в обучението оцениха качеството на обучителната 

програма, треньорския екип, използваните методи и т.н. Успя да се създаде сигурна и 

подходяща за обучение среда, а така също и да се предизвика интересът на младежите, да се 

провокира мисленето им в посока от наемници към предприемачи, които не се страхуват да 

опитват.  

Участниците получиха задача за самостоятелна работа – да проучат и да съберат данни, 

необходими за изработване на „карта на младежкото предприемачество“ в региона. 

Документирането и споделянето на възможности започна още в създадената във ФБ работна 

група, където младежите качваха всякакви възможности, които откриваха, свързани с 

природата, традициите, специфичната кухня и т.н. Чрез снимки и кратко описание към тях, 

те представиха ресурсите в местната общност, които биха могли да станат основа за 

предприемаческа дейност, като акцентираха върху дейности, услуги, производство в 

приоритетните за Общината области – туризъм, еко земеделие и селско стопанство, 

социални услуги.   

 

До момента би могло да се каже, че проектът се реализира по предварително планираното и 

дейностите следват по изготвения оперативен план и съобразно бюджетните параметри. 

Партньорът НЧ „Георги Тодоров-1885“, град Белица се ползва с авторитет и доверие в 

местната общност и сред местната власт, което допринася за безпроблемното осъществяване 

на предвиденото.  

 

Дейности на национално и местно ниво за 2018 г.   

 

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

заинтересовани страни и извеждане на проектни идеи.  

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

предложения за бъдещи сесии на програма Еразъм+, Национален фонд култура и др. 

програми за финансиране.   

3/ Организиран уъркшоп по проект Dig your story!, свързан с дигиталния сторителинг като 

ефективен инструмент в младежката работа. Реализирана информационна среща с младежки 

групи и заинтересовани лица от Белица и София за представяне възможностите на програма 

Еразъм+. 

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

младежки организации от над 15 държави. Основните теми, по които се включи 
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организацията, са младежка заетост, междукултурен диалог, лидерство, личностно развитие, 

права на човека и равенство между половете, организационен капацитет и др.  

5/. Консултиране на партньорски обучителни програми, свързани със сторителинга като 

инструмент, управление на проекти, разработване на проектни предложения и обучителни 

програми и др.  

6/. Участие на експерти на сдружението като консултанти на политики, свързани с 

младежите, като оценители на проекти по грантови програми и др. 

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

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

 

 

 

28 май 2019 г., София 

 

Деяна Драгоева 

Председател на УС на 

Сдружение ВИА СИВИК 
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